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1

ใชเน็ตใหปลอดภัย
เมื่อเราพูดถึงความปลอดภัย เราคงคุ้นเคยกับการรักษาความปลอดภัย
ในโลกนอกคอมพิวเตอร์ เช่น กุญแจล็อคบ้าน หรือเหล็กดัดตามหน้าต่าง หาก
อยู่อาศัยในย่านที่ค่อนข้างปลอดภัย เราอาจจะรู้สึกว่าไม่จ�าเป็นต้องปองกันบ้าน
ของเราแน่นหนาเหมือนกับย่านทีม่ สี ถิตกิ ารเกิดอาชญากรรมสูง ในโลกอินเทอร์เน็ตนัน้
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ก็คล้ายกัน ที่อาจมีคนร้าย
ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เช่นเดียวกับโจรที่แอบ
เข้ามาขโมยของในบ้านของเรา หรืออาจจะมีใครสักคนแอบสะกดรอยตามว่าเรา
เข้าเว็บใดบ้าง คล้ายกับโลกความเป็นจริงที่อาจจะมีคนแอบเฝามองและเดินสะกด
รอยตามเราจริงๆ
ในบทนี้ เราจะพู ด ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ต ่ า งๆ ที่ อ าชญากรอาจจะเข้ า มารุ ก ล�้ า
ความปลอดภัยตามปกติของเรา การรุกล�้าในโลกของคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะมอง
ไม่ เ ห็ น เหมื อ นกั บ ในโลกออฟไลน์ ที่ มี ข ้ า วของสู ญ หายไปจริ ง ๆ แต่ ใ นโลก
คอมพิวเตอร์ ความเสียหายเกิดจากการที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลสงวนของเรา
และอาจมาท�าส�าเนาข้อมูลดังกล่าวเพื่อน�าไปท�าการฉ้อฉลต่างๆ การขโมยข้อมูล
อาจไม่ได้ท�าให้ข้อมูลหายไปแต่อย่างใด อาจเป็นเพียงการบุกรุกเข้ามาท�าส�าเนา
หรือเข้ามาดัดแปลงแก้ไขข้อมูลบางอย่าง หรือแม้กระทั่งการท�าลายข้อมูลในเครื่อง
ของเราไปเลย การบุกรุกอาจท�าให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย แต่ก็สามารถ
ซ่อมแซมได้ไม่ยาก หากความเสียหายที่เกิดจากการที่ข้อมูลถูกขโมย ดัดแปลง
หรือท�าลายไป ก็อาจมีมูลค่าสูงกว่า

เครือขายพลเมืองเน็ต

8

NETIZEN HANDBOOK

ความเสีย่ งทีเ่ ป็นไปได้ทจี่ ะน�าเสนอในบทนีอ้ าจจะท�าให้หลายคนกังวลมากขึน้
ทุกครั้งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แต่มันก็เป็นการดีที่เราจะได้ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่างๆ และเรียนรู้วิธีลดความเสี่ยง เพื่อให้เราสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยในระดับที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
ความพยายามจะเจาะระบบไม่ได้เกิดขึน้ บ่อยและมักไม่เจาะจงเปาหมาย ส�าหรับผูใ้ ช้
ทีใ่ ช้งานทัว่ ๆ ไป การระมัดระวังทีพ่ อเหมาะ กล่าวคือไม่ระมัดระวังมากจนสร้างความ
ล�าบากกับการใช้งาน จึงให้ความปลอดภัยที่ดีพอ
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรคืออะไร
ในภาษาอังกฤษ มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่สองค�า คือ safety
และ security สองค�านี้แม้จะแปลว่า “ความปลอดภัย” เหมือนกัน แต่เมื่อ
มาพิจารณาความหมายจริงๆ แล้ว ทัง้ สองค�านีก้ ลับมีความต่างกันอยูม่ าก เพือ่ ปองกัน
ความสับสน ในคู่มือนี้จะใช้ค�าว่า “ความปลอดภัย” ในความหมายของ safety
และใช้ “การรักษาความปลอดภัย” แทนความหมายของ security
ความปลอดภัยคืออะไร
เมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยโดยทั่วไป มักจะพูดในความหมายที่ตรงกันข้าม
กับความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนา เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การมี
ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่มากๆ ก็คือการไม่มีความปลอดภัย การเพิ่มความปลอดภัย
หรือลดความเสี่ยงบนถนน ท�าได้ด้วยการติดปายจราจร หรือการเพิ่มไฟส่องสว่าง
นั่นเอง หากพูดถึงความปลอดภัยที่บ้าน การเพิ่มความปลอดภัย หรือลดความเสี่ยง
อาจกระท�าโดยเลือกสร้างบ้านในเขตที่มีอัตราอาชญากรรมต�่า ไม่อยู่ในพื้นที่เปลี่ยว
เป็นต้น
การรักษาความปลอดภัย มักจะถูกพูดถึงในความหมายของการกระท�าให้
เกิดความเสียหายโดยจงใจ การรักษาความปลอดภัย คือการปองกันจากการกระท�า
โดยจงใจนั้น เช่น หากมีผู้ต้องการบุกรุกบ้านของเราเพื่อขโมยทรัพย์สิน เราจึง
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ท� า ให้ แ น่ ใจว่ า บ้านของเรานั้นถูก บุก รุก ได้ยาก ไม่ว ่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์
ป อ งกั น ต่ า งๆ เช่ น เหล็ ก ดั ด หรื อ แม่ กุ ญ แจขนาดใหญ่ ย ากต่ อ การงั ด แงะ
โดยที่เรารู้ว่าแม่กุญแจนั้นสามารถปองกันโจรผู้ร้ายได้จริง นั่นจึงเป็นการรักษา
ความปลอดภัยที่ได้ผล
ในโลกของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นเราควรต้องระวังทั้งสองรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย
โดยทั่วไปของอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถดูแลได้จากการปองกันเครื่องด้วยซอฟต์แวร์
ไฟร์ ว อลล์ (ﬁrewall) และซอฟต์ แวร์ ป  อ งกั น ไวรั ส (antivirus) ที่ ป  จ จุ บั น
มีวางขายอยู่มากมายหรือหลายยี่ห้อก็แจกให้ใช้งานได้ฟรี การดูแลความปลอดภัย
พื้นฐานเช่นนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัยจากการถูกโจมตีโดยภัยต่างๆ
เช่น เวิร์มที่เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัสที่สามารถแพร่กระจายไปทางอินเทอร์เน็ต
ได้ด้วยตัวเองโดยสุ่มเครื่องเปาหมายเป็นเครื่องในอินเทอร์เน็ต หรือไวรัสที่มากับ
ไฟล์ต่างๆ ที่เราได้รับจากคนรอบตัว
นอกจากการดูแลความปลอดภัยแล้ว เราก็ควรท�าการรักษาความปลอดภัย
ที่เป็นการปองกันจากความจงใจท�าให้เกิดความเสียหาย เช่น แฮกเกอร์ท�าการดักฟง
การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านวายฟาย (Wi-Fi) แล้วหาผู้ที่ก�าลังเข้าใช้งานเว็บธนาคาร
หากผู้ใช้ไม่ได้รักษาความปลอดภัยอย่างดีพอ แฮกเกอร์ก็สามารถดักเอารหัสผ่าน
เข้าเว็บธนาคารไปฉ้อโกงเงินจากบัญชีได้
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร
โดยทั่วไปแล้วระบบคอมพิวเตอร์ที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนหลักความปลอดภัย
พื้นฐานห้าประการ ได้แก่
- ระบบจะต้องรักษาความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้ใช้ได้เช่น อีเมล
ของเราในบริการต่างๆ จะต้องไม่เปดให้คนอื่นๆ เข้ามาอ่านได้ ระบบจะต้องรักษา
ความถูกถ้วน (accuracy) ของข้อมูลได้ เช่น หากอีเมลทีไ่ ด้รบั ทีป่ ลายทางมีเนือ้ ความ
แตกต่างจากอีเมลที่ถูกส่งจากต้นทาง แสดงว่าระบบไม่มีความปลอดภัย
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- ระบบจะต้องยืนยันผู้กระท�าได้ (authentication) ระบบรักษาความ
ปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร์ ที่ ดี จ ะต้ อ งสามารถยื น ยั น ตั ว ผู ้ ก ระท� า ส� า หรั บ แต่ ล ะการ
กระท�าได้ ระบบที่หละหลวมหรือหละหลวมเพราะอาจจะถูกออกแบบมานานแล้ว
มักมีปญ
 หาในการระบุตวั ผูก้ ระท�าส�าหรับแต่ละการกระท�าได้ ตัวอย่างเช่น เว็บบอร์ด
บางเว็บที่เปดให้ใครก็ได้มาโพสต์ข้อความใดๆ โดยไม่ต้องระบุตัวตน ถือเป็นเว็บ
ที่มีระบบยืนยันผู้กระท�าที่หละหลวม
- ระบบจะต้องรักษาสิทธิการเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างถูกต้อง (authorization)
เช่น ระบบรายงานค่าโทรศัพท์ ควรรายงานเฉพาะเจ้าของหมายเลขเท่านั้น ผู้ใช้อื่นๆ
ต้องไม่สามารถเข้าดูได้ หรือไฟล์ภาพที่เราโพสต์ในเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ
เมื่อเราก�าหนดผู้ที่มีสิทธิเข้าดูภาพนั้นแล้ว ผู้อื่นที่อยู่นอกรายการก็ไม่ควรเข้าดูได้
- ระบบสามารถยื น ยั น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ใช้ บ ริ ก าร หากระบบไม่ มี
ความปลอดภัยเพียงพอ เช่น ข้อความสามารถปลอมแปลงได้ บางครั้งอาจจะเกิด
การใช้บริการที่ตัวผู้ใช้สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน เช่น บัตรเครดิตที่
ทุกวันนีบ้ ตั รแม่เหล็กมีความเสีย่ งต่อการถูกส�าเนาข้อมูลในบัตรออกไป ท�าให้สามารถ
ไปรูดบัตรตามร้านค้าได้ เมื่อเกิดรายการขึ้น เจ้าของบัตรก็มักจะปฏิเสธว่าไม่ได้
เป็นผู้กระท�า
การพูดถึงหลักการกว้างๆ เช่นนี้อาจจะท�าให้เห็นภาพได้ยาก แต่ในความ
เป็นจริงเราใช้งานระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยเช่นนี้กันอยู่ทุกวัน เช่น ระบบ
โทรศัพท์แบบสองจี (2G) ในระบบ GSM นั้นเมื่อเราเปดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมา
จะมีขั้นตอนการตรวจสอบว่าซิมการ์ดนั้นเป็นซิมการ์ดหมายเลขใด กระบวนการ
การปลอมแปลงหมายเลขซิมการ์ดนัน้ ท�าได้ยาก โดยภายในซิมการ์ดเองมีกระบวนการ
เข้ารหัสที่ท�าให้การท�าส�าเนาซิมการ์ดเป็นไปได้น้อยมาก หากผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์
ไม่ได้แจ้งซิมการ์ดสูญหาย ก็น่าเชื่อถือว่าซิมการ์ดหมายเลขนั้นถูกใช้งานโดยเจ้าของ
(การยืนยันผู้กระท�าได้) และเมื่อยืนยันซิมการ์ดได้แล้ว กระบวนการส่งข้อมูล
ทั้งเสียงหรือเอสเอ็มเอสทั้งหมดก็จะมีการเข้ารหัสเพื่อปองกันการดักฟง (การรักษา
ความเป็นส่วนตัว) กระบวนการที่ซับซ้อนภายในโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ช่วยให้เรา
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สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้อื่นสวมรอยหมายเลขโทรศัพท์
ของเราเพื่อใช้งาน หรือจะมีใครมาดักฟงการสนทนาของเราได้ อย่างไรก็ตาม ระบบ
GSM ที่เราใช้กันอยู่ ถูกออกแบบมามากกว่า 20 ปแล้ว กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยไม่สามารถท�างานได้อย่างที่ผู้ออกแบบตั้งใจไว้แต่แรกอีกต่อไป ทุกวันนี้
วงการคอมพิวเตอร์เริม่ มีรายงานการดังฟงการสนทนาโทรศัพท์มอื ถือในรูปแบบต่างๆ
หรือการปลอมแปลงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
ความเปนสวนตัวและการดักฟง

ความเป็ น ส่ ว นตั ว หมายถึ ง การที่ เราสามารถก� า หนดให้ ข ้ อ มู ล ของเรา
แสดงต่อกลุ่มคนที่เราตั้งใจให้ได้เห็นหรือเข้าถึงได้ และไม่แสดงต่อกลุ่มคนที่เรา
ไม่ได้กา� หนดไว้ เช่น เมือ่ เราแชร์ขอ้ ความหรือภาพให้กบั คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ
นั่นหมายความว่า เราต้องการให้สิทธิแก่คนกลุ่มนี้เข้าถึงเท่านั้น และคนนอกกลุ่มนี้
ไม่มีสิทธิเข้าถึง
นับตั้งแต่เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันของเรามากขึน้ การรักษาความเป็นส่วนตัวได้กลายมาเป็นความกังวลหลัก
ของผู ้ ใช้ อิน เทอร์เ น็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มัก
สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ใช้เลือกแบ่งปนข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง มากกว่าที่จะมุ่ง
รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้จ�าเป็นต้องรู้เท่าทันและมีความเข้าใจในการ
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตนรั่วไหลไปอย่างที่ไม่ต้องการ
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการดูแลความเป็นส่วนตัวส�าหรับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในบทที่ 2 และ 3
ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวที่พบบ่อย เกิดจากผู้ประสงค์ร้ายท�าการดักฟง
(snifﬁng) ปญหาการโดนดักฟงนัน้ เกิดขึน้ เสมอๆ นับแต่มกี ารสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์มา
เราอาจเคยเจอเหตุการณ์ของการพ่วงโทรศัพท์บ้าน ที่เครื่องที่พ่วงอยู่อาจจะยก
สายขึ้นฟงการสนทนาได้ในทันที การสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
นั้นก็สามารถท�าแบบเดียวกันได้
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เมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
ก�าลังเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ หมดทีเ่ ราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือส่งออกไปยังเครือ่ ง
อื่นๆ ทางอากาศในทุกทิศทางด้วยรัศมีถึง 40 เมตร หากผู้ใช้ไม่มีการเข้ารหัสที่ดีพอ
แฮกเกอร์มือสมัครเล่นก็สามารถดักฟงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
โดยทัว่ ไปแล้ว บริการอินเทอร์เน็ตตามสถานทีส่ าธารณะ เช่นห้างสรรพสินค้า
มักมีวายฟายให้ใช้งาน ไม่วา่ จะฟรีหรือเสียเงิน บริการเหล่านีแ้ ทบทัง้ หมดไม่มกี ารเข้า
รหัสใดๆ ท�าให้เราเสี่ยงต่อการถูกดักฟง อ่านเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล หรือ
แชต ได้โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั โดยทีแ่ ฮกเกอร์อาจเป็นคนทีอ่ ยูห่ า่ งจากเราไปไกล เช่น คนละ
ชั้นของอาคาร

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพที่ต้นฉบับ (ด้านซ้าย) และภาพเข้ารหัสแล้ว (ด้านขวา)
แม้แฮกเกอร์จะสามารถดักฟงไฟล์ภาพไปได้แต่ก็จะไม่สามารถ
บอกได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไร

ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นการปองกันการดักฟงที่พื้นฐานที่สุดคือการเข้ารหัส
(encryption) มันเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่ผลลัพธ์นั้น
ตรงไปตรงมาคือ ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งจากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทางนั้น
แม้ อ าจถู ก ดั ก ฟ ง ไปได้ ร ะหว่ า งทาง แต่ ผู ้ ที่ ดั ก ฟ ง ก็ จ ะได้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถ
อ่านเข้าใจได้ กล่าวคือ ผู้ดักฟงไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าเราส่งข้อมูลอะไรเข้าออก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราบ้างเมื่อใช้การเข้ารหัส
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กระบวนการเข้ารหัสนี้สามารถท�าได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น เครือข่าย
วายฟายบางทีอ่ าจจะมีการเข้ารหัสไว้แล้ว มาตรฐานการเข้ารหัสทีพ่ บบ่อยๆ คือ WEP
WEP2 WPA WPA2 ซึ่งเป็นการเข้ารหัสจากเครื่องของเราไปยังจุดบริการวายฟาย
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเข้ารหัสแบบ HTTPS ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลเว็บ จะเข้ารหัส
จากเครื่องของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ภาพที่ 2 แสดงเครือข่ายวายฟายที่มีให้เลือกเมื่อเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตวินโดวส์จะเตือนเราว่าเครือข่ายใด
เข้ารหัส หรือไม่ได้เข้ารหัส เครือข่ายที่ไม่ได้เข้ารหัส
การเชื่ อ มต่ อ จะถู ก แสดงด้ ว ยเครื่ อ งหมายตกใจ
สี เ หลื อ ง การเข้ า เว็ บ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเหล่ า นี้
หากไม่ได้เข้ารหัสจะมีโอกาสถูกดักฟงทั้งหมด

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบการส่งข้อมูลสองแบบ คือการเข้าเว็บด้วย HTTP ที่ไม่เข้ารหัสเชื่อมต่อผ่าน
วายฟายที่ เข้ า รหั ส เฉพาะการเชื่ อ มต่ อ กั บ จุ ด ให้ บ ริ ก ารวายฟายจะมี ค วามปลอดภั ย
แต่ ห ลั ง จากจุ ด ให้ บ ริ ก ารไปยั ง เซิ ร ์ ฟ เวอร์ ข ้ อ ความซึ่ ง ไม่ ถู ก เข้ า รหั ส อาจถู ก ดั ก ฟ ง ได้
ขณะที่การเข้าเว็บด้วย HTTPS ปลอดภัยกว่าเพราะเข้ารหัสไปจนถึงปลายทาง
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การเข้ารหัสแต่ละแบบนั้นมีข้อจ�ากัดต่างกันไป เช่น กรณีของการเข้ารหัส
วายฟายนั้ น เป็ น การเข้ า รหั ส จากเครื่ อ งของเราไปยั ง จุ ด ให้ บ ริ ก ารวายฟาย
(access point) เท่านั้น เมื่อจุดให้บริการวายฟายรับข้อมูลที่เข้ารหัสมาแล้ว
ก็จะถอดรหัสข้อมูลแล้วส่งต่อไปยังเครื่องอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
หรือช่องทางอื่นๆ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แฮกเกอร์อาจดักฟงข้อมูลที่ออกจาก
จุดให้บริการวายฟาย โดยข้อมูลที่ดักฟงจากจุดเหล่านั้นก็จะไม่มีการเข้ารหัสใดๆ
แม้การเลือกใช้จุดให้บริการวายฟายที่เข้ารหัสจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกดักฟง
ไปได้ แต่การเลือกใช้เว็บที่ให้บริการ HTTPS ก็ยังปลอดภัยกว่าเพราะเข้ารหัส
ไปจนถึงปลายทาง

ภาพที่ 4
เว็บที่เข้ารหัสด้วย HTTPS ช่องยูอาร์แอล
จะกลายเป็นสีเขียวและมีรูปแม่กุญแจ

นอกจากการเข้ารหัสที่การเชื่อมต่อวายฟายแล้วอีกทางหนึ่งคือใช้บริการ
จากเว็บที่ให้บริการแบบเข้ารหัส บริการหลักๆ หลายบริการเช่น จีเมล เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ หรือฮอทเมลนั้นล้วนรองรับการเข้ารหัสจากตัวเว็บ แม้การสื่อสาร
วายฟายจะถู ก ดั ก ฟ ง ได้ แต่ ข ้ อ มู ล ที่ แ ฮกเกอร์ พ ยายามดั ก ฟ ง ก็ จ ะไม่ ส ามารถ
ถอดรหัสได้ การใช้บริการเว็บที่เข้ารหัสเช่นนี้เราเรียกว่าการเชื่อมต่อผ่าน HTTPS
(การเข้าเว็บปกติเรียกว่า HTTP)
การดักฟงมิได้มีจุดประสงค์เพื่อจารกรรมข้อมูลส�าคัญๆ เท่านั้น หากยังมี
การดักฟงเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมทั่วๆ ไป เช่น การใช้เว็บค้นหา (search engine)
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ก็เป็นเรื่องที่มีการท�าอยู่ทั่วไปในขณะนี้ โดยที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet
Service Provider: ISP) บางรายอาจท�าการดักฟงลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้งานเว็บค้นหา
เพื่อดูว่าลูกค้าค้นหาค�าอะไรบ้างในอินเทอร์เน็ต และน�าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ทางการตลาด การกระท�าเช่นนี้ ถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกปองความเป็นส่วนตัวในหลายประเทศ เช่น ประเทศ
เยอรมนี ในกรณีของประเทศไทยนั้นกฎหมายที่บังคับต่อความเป็นส่วนตัวยังมีน้อย
ไม่มีกฎหมายเฉพาะ และการบังคับใช้ยังจ�ากัด
ตั้งคาเว็บยอดนิยมใหเขารหัสตลอดเวลา

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดังฟงจากแฮกเกอร์ เราควรเชื่อมต่อกับบริการ
ส�าคัญๆ เช่น อีเมล โดยเข้ารหัส หรือ HTTPS ตลอดเวลาที่ใช้งาน เว็บที่ได้
รับความนิยมสูง เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์นั้นล้วนมีทางเลือกให้เรา
สามารถใช้งานผ่านทาง HTTPS ซึ่งเป็นการเข้ารหัส
แม้ขณะนี้เว็บส่วนใหญ่จะไม่รองรับการเข้าใช้งานเว็บแบบเข้ารหัสตลอด
เวลาเช่นนี้ แต่เว็บจ�านวนมากก็รองรับการเข้าใช้งานผ่าน HTTPS ซึ่งผู้ใช้อาจ
เลื อกใช้ บ ริก ารเข้ารหัสด้วยการพิมพ์ HTTPS ที่ยูอาร์แ อล (Uniform
Resource Locator: URL) โดยตรง ด้วยตัวเอง เช่น พิมพ์ https://www.
blognone.com แทนที่จะพิมพ์ http://www.blognone.com หรือพิมพ์
แค่ www.blognone.com ซึ่งจะเป็นการเข้าเว็บแบบไม่เข้ารหัส
สําหรับเฟซบุกนั้นการตั้งคาเพื่อเลือกใชงานแบบเขารหัสตลอดเวลา
ทําไดดังนี้

1. เข้ า หน้ า Account Settings/ตั้ ง ค่ า บั ญ ชี ผู ้ ใช้ > Security/
ความปลอดภัย
2. เลือก Secure Browsing/เรียกดูแบบปลอดภัย
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3. ติ๊กเลือกออปชั่น Browse Facebook on a secure connection
(https) when possible/ เรียกดูเฟซบุก๊ บนการเชือ่ มต่อแบบปลอดภัย
(https) เมื่อเป็นไปได้

ภาพที่ 5 ติ๊กเลือกช่อง ในกรอบสีแดงเพื่อใช้งานเฟซบุ๊กแบบเข้ารหัส

ส�าหรับทวิตเตอร์นั้นสามารถตั้งค่าดังนี้
1. เข้าหน้า Settings
2. ติ๊กเลือก Always use HTTPS
ภาพที่ 6 ติ๊กเลือกช่อง ในกรอบสีแดง
เพื่อใช้งานทวิตเตอร์แบบเข้ารหัส

เครือขายพลเมืองเน็ต
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นอกจากบริการสองบริการนี้แล้ว ทางเลือกให้ใช้งานแบบเข้ารหัสเท่านั้น
ก็เริ่มได้รับความนิยมในหลายๆ เว็บ เราอาจจะตรวจสอบหน้าแนะน�าการใช้
งานของแต่ละเว็บว่ารองรับการเรียกใช้แบบนี้หรือไม่

การป อ งกั น การดั ก ฟ ง ด้ ว ยการเข้ า รหั ส การเชื่ อ มต่ อ นั บ เป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ ผ ล
ค่ อ นข้ า งดี ม าก อย่ า งไรก็ ดี เว็ บ จ� า นวนมากยั ง คงไม่ ร องรั บ การเข้ า รหั ส
ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเข้ารหัสท�าให้เซิร์ฟเวอร์ท�างานหนักขึ้น อาจท�าให้ผู้ใช้
ใช้งานได้ช้าลง
เมื่ อ เราต้ อ งใช้ ง านในพื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก ดั ก ฟ ง เราอาจจะเลื อ กใช้
ปลัก๊ อินส�าหรับเบราว์เซอร์ เช่น Force-TLS ส�าหรับไฟร์ฟอกซ์ และ KB SSL Enforcer
ส�าหรับโครม ที่จะบังคับให้เชื่อมต่อแบบเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ หากเป็นไปได้
ถึงแม้ว่า เราจะเรียนรู้และปองกันการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวไว้อย่าง
แน่นหนาแล้ว แต่บางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ให้บริการเอง ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้เน็ต เช่น เมื่อครั้งที่เฟซบุ๊กมีข้อผิดพลาด
ในการออกแบบ และข้ อ ผิ ด พลาดนี้ ถู ก ค้ น พบในช่ ว งต้ น เดื อ นธั น วาคม 2553
ซึ่ ง ท� า ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ไปดู ภ าพของผู ้ ใช้ ค นอื่ น ๆ ได้ แ ม้ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ต าม
ปกติก็ตาม ความผิดพลาดครั้งนั้นท�าให้ภาพจ�านวนมากของคนดังหลายคนรวมถึง
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งเว็บเองถูกเปดเผยออกมา
สู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดโดยผู้ให้บริการเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
การปลอมแปลงขอมูล

การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตไทยมักเผชิญในช่วง
ที่มีวิกฤติในโลกออฟไลน์ ซึ่งน�าไปสู่การแชร์ข้อมูลอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์
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เช่น วิกฤติน�้าท่วมใหญ่ ป 2554 ที่มีการแชร์ข้อมูลไร้ที่มาซึ่งท�าให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรือความตื่นตระหนกจ�านวนมากเกี่ยวกับเหตุการณ์น�้าท่วม ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ความใส่ใจต่อความถูกต้องของเนื้อความว่าไม่ได้ถูกแปลงข้อความ
ระหว่างการส่งต่อไปมาในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องส�าคัญ บางครั้งการแปลงเกิดจาก
การโพสต์ข้อความหรือภาพขึ้นใหม่ในเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ข่าวน�้าท่วม
ที่มีการน�าภาพจากเหตุการณ์ในประเทศอื่น มาเขียนเนื้อหาให้กลายเป็นเรื่องราว
ของไทย สร้างความวิตกให้กับผู้อ่าน แต่บางครั้งเป็นการปลอมแปลงข้อความ
เป็นข้อความบนหน้าเว็บที่เราเข้าทุกวัน โดยแฮกเกอร์อาจหาทางดักกลางทาง
ของข้ อ มู ล เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หาโดยที่ เราไม่ รู ้ ตั ว ได้ ซึ่ ง เมื่ อ เราเจอข้ อ มู ล ที่
น่าสงสัยใดๆ เราควรตระหนักว่าข้อมูลทุกอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อมูล
ดิจิตอล ซึ่งง่ายที่จะปลอมแปลงได้แนบเนียน
ฟชชิ่ง: phishing

การปลอมแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยในโลกออนไลน์คือการปลอมแปลงหน้าเว็บ
ที่เรียกว่าฟชชิ่ง (phishing) หรือการท�าเว็บปลอม เพื่อให้ผู้ใช้สับสน หลงเชื่อและ
ให้ข้อมูลกับเว็บปลอมนี้ไป เว็บเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นให้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับ
เว็บจริงแทบทุกประการ นอกจากนี้ ยังตั้งชื่อโดเมนให้ดูคล้ายเว็บจริง เช่น การใช้
เลขศูนย์ “0” แทนตัวโอในภาษาอังกฤษ “O” ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ทันสังเกต ก็อาจตกเป็น
เหยื่ อการหลอกลวงนี้ ฟช ชิ่ง มัก ท�าเพื่อมุ่ง เอารหัส ผ่านของเว็บที่ส�าคัญๆ เช่น
เว็บธนาคาร เป็นต้น
กระบวนการโดยทั่วไปของการโจมตีแบบฟชชิ่งนั้นมักเริ่มจากการส่งอีเมล
หรือข้อความหลอกลวงในเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อล่อให้ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บ
ที่ได้ปลอมแปลงไว้ เมื่อผู้ใช้ส่งรหัสผ่านเข้าไปยังเว็บปลอมแล้ว ตัวเว็บก็จะบันทึก
ข้อมูลนั้น และน�ากลับมาใช้งานกับเว็บจริงในภายหลัง ผู้ร้ายอาจจะน�าเอารหัสผ่าน
มาใช้โอนเงินออกไปยังบัญชีของตัวเองเพื่อถอนเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น
ป จ จุ บั น เบราว์ เซอร์ ส ่ ว นใหญ่ มี ร ะบบการป อ งกั น ฟ ช ชิ่ ง ที่ ค ่ อ นข้ า งดี
มี ก ารรายงานว่ า เว็ บ ที่ เ ราก� า ลั ง เข้ า ชมเป็ น เว็ บ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ปลอมตั ว
เครือขายพลเมืองเน็ต
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เป็ น เว็ บ อื่ น ๆ โดยรายชื่ อ ของเว็ บ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ท� า ฟ ช ชิ่ ง นี้ มั ก ถู ก ผู ้ ใช้ ที่ ไ ป
พบเว็บที่พยายามปลอมแปลงตัวเหล่านี้ช่วยกันรายงานภายในเวลาไม่นานนัก
หลังจากเว็บปลอมเริ่มเปดใช้งาน ศูนย์ให้บริการตรวจสอบซึ่งมักเป็นบริการที่ติดมา
กับเบราว์เซอร์จะแจ้งเตือนไปยังเบราว์เซอร์ว่า ยูอาร์แอลใดเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บ้าง
รายงานครั้ ง แรกๆ เมื่ อ เรากดลิ ง ก์ เข้ า ไปยั ง เว็ บ เหล่ า นี้ ที่ ถู ก รายงานว่ า เป็ น เว็ บ
ปลอมแปลง เบราว์เซอร์จะเตือนและถามย�้าว่าเราต้องการเข้าเว็บที่มีการรายงาน
เหล่ า นี้ จ ริ ง หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต ามบางครั้ ง เราเองอาจเป็ น ผู ้ ที่ เจอเว็ บ ฟ ช ชิ่ ง
ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติถูกรายงานว่าเป็นฟชชิ่งมาก่อน ท�าให้เบราว์เซอร์ไม่ได้ท�าการ
เตือนเรา ดังนั้นการเข้าเว็บจากการได้รับอีเมลหรือลิงก์จากที่อื่นๆ ที่น่าสงสัย
ก็ควรเข้าด้วยความระมัดระวังเสมอ
อย่างไรก็ตามแม้เราจะระมัดระวังเป็นอย่างดี ก็ยงั มีแฮกเกอร์ทมี่ คี วามสามารถ
ที่สามารถปลอมแปลงตัวเองเป็นเว็บปลายทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยูอาร์แอล
และข้อมูลต่างๆ บนเว็บล้วนดูเหมือนเว็บจริงทุกประการ ปจจุบันเว็บธนาคารหรือ
เว็บส�าคัญๆ หลายเว็บใช้การยืนยันชื่อโดเมนแบบพิเศษ (ดูล้อมกรอบ SSL EV) เพื่อ
ให้ง่ายต่อการสังเกตว่าเป็นเว็บจริงหรือไม่ยิ่งขึ้น
ขอแนะนําตอผูใชอินเทอรเน็ต เพื่อปองกันจากการถูกหลอกแบบฟชชิ่ง:

1. อี เ มลชั ก ชวนให้ เข้ า เว็ บ องค์ ก ร เช่ น เว็ บ ธนาคาร อย่ า งไม่ มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ส่งมาโดยบอกว่า ให้กดลิงก์ไปยังเว็บที่ดูเหมือนเว็บ
ธนาคารเพือ่ แก้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีป่ กติไม่มกี ารแก้ไข หากมีอเี มลมาเช่นนีแ้ ละไม่แน่ใจ
ควรโทรสอบถามหน่วยงานเพื่อความแน่ ใจอีกครั้ง
2. อัปเดตเบราว์เซอร์อย่างสม�่าเสมอ เพราะเบราว์เซอร์รุ่นใหม่มีระบบ
การปองกันที่ดีกว่า
3. สังเกตยูอาร์แอลโดยเฉพาะส่วนของโดเมนว่ามีความผิดปกติไปจากที่
เราใช้งานอยู่หรือไม่ หากผิดปกติลองลบทิ้งทั้งหมดแล้วพิมพ์ยูอาร์แอลของเว็บ
ด้วยตัวเอง
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4. หากเป็นบริการที่มีแรงจูงใจให้มีการปลอมสูงๆ เช่น เว็บธนาคาร
ควรเลื อ กใช้ บ ริ ก ารต่ อ เมื่ อ มี ก ารป อ งกั น ด้ ว ยการเข้ า รหั ส และยื น ยั น ตั ว บุ ค คล
ด้วย SSL EV เท่านั้น
การทํางานอินเทอรเน็ตพื้นฐาน
GoDaddy
.org
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ภาพที่ 7 แสดงการท�างานอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

ขั้นตอนการท�างานอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
1. เจ้าของเว็บจดชื่อโดเมน และชี้โดเมนไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. ผู้ใช้เข้าเบราว์เซอร์ พิมพ์ชื่อโดเมน
3. คอมพิวเตอร์ถามไปยัง ISP
4. ISP ถามหมายเลขไอพีไปยังผู้ให้บริการจดทะเบียน
5. ผู้ให้บริการจดทะเบียนตอบหมายเลขไอพี
(Internet Protocol address: IP address) กลับไปยัง ISP
6. ISP ตอบหมายเลขไอพี
7. เว็บดาวน์โหลดข้อมูลผ่านหมายเลขไอพี
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พื้ น ฐานของอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น คื อ การส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์
สองเครือ่ งในโลกทีม่ กี ารเชือ่ มต่อหลากหลายเส้นทางจนนับไม่ถว้ น การเชือ่ ม
ต่อคอมพิวเตอร์เหล่านี้เข้าหากันต้องใช้กระบวนการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
ผู้ให้บริการในประเทศต่างๆ โดยผู้ให้บริการจะรู้ว่าต้องส่งข้อมูลชุดใด
ไปให้กับผู้ให้บริการรายใดก็ด้วยหมายเลขไอพีที่เป็นหมายเลขอ้างอิง เสมือน
เป็นหมายเลขโทรศัพท์
หลักการท�างานของหมายเลขไอพีนั้นคล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์มาก
ที่เริ่มต้นด้วยรหัสประเทศ ต่อด้วยรหัสจังหวัด แล้วจึงเป็นหมายเลขประจ�า
เครื่อง หมายเลขไอพีใช้กระบวนการคล้ายกันคือ หมายเลขด้านหน้านั้น
จะบอกได้ว่าคือผู้ให้บริการรายใด เช่นหมายเลขไอพีของ thainetizen.org
นั้นคือ 203.150.231.155 หมายเลขส่วนหน้าคือ 203.150 เป็นหมายเลข
ที่บอกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด
(มหาชน) ส่วนหมายเลขต่อจากนั้นเป็นหมายเลขที่ใช้เพื่อค้นหาเครื่องว่า
เป็นเครื่องใดในศูนย์ข้อมูล
หมายเลขไอพีนั้นเพียงพอที่จะใช้ท่องเว็บต่างๆ หรือใช้บริการอื่นๆ ได้
แต่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วการจ�าหมายเลขเหล่านีเ้ พือ่ เข้าใช้งานเว็บเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก
และล�าบากเกินไป วิศวกรที่ออกแบบอินเทอร์เน็ตจึงสร้างระบบชื่อโดเมน
(Domain Name System: DNS) ขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ส ามารถตั้ ง ชื่ อ ให้ กั บ
เครื่องต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเพื่อจดจ�าได้ง่าย ระบบชื่อโดเมนนั้นเราสามารถ
ไปขอใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการจดทะเบียนโดเมนโดยเสียค่าบริการ และจองชือ่
ที่ยังไม่มีใครในโลกเคยจดทะเบียนไปก่อน จากนั้นจึงตั้งค่าว่าชื่อโดเมนนั้นๆ
จะเป็ น ของเครื่ อ งใด เมื่ อ ตั้ ง ค่ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะสามารถใช้ ชื่ อ โดเมน
แทนหมายเลขไอพี ไ ด้ ทุ ก ครั้ ง ที่ เราพิ ม พ์ ชื่ อ โดเมนในโปรแกรมต่ า งๆ
ในคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น เมื่อเราเปด thainetizen.org ในเบราว์เซอร์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์จะส่งค�าถามไปยังผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตทีเ่ ราใช้บริการอยู่
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เพือ่ สอบถามว่าชือ่ โดเมนนีเ้ ป็นของเครือ่ งใด ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตจะค้นหา
ว่าผู้ให้บริการจดชื่อโดเมนรายใดที่ให้บริการชื่อโดเมนที่เราต้องการค้นหาอยู่
และสอบถามว่าเครื่องชื่อที่หานั้นมีหมายเลขไอพีใด จากนั้นตอบหมายเลข
ไอพีมายังเครื่องของเรา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้
ชื่อโดเมน: ใครจดอะไรก็ได

เมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เราจะเห็นที่อยู่ของเว็บ หรือที่เรียกกันว่า
ยูอาร์แอล มันคือที่อยู่ของแต่ละหน้าเว็บไซต์ของโลกอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น
ยูอาร์แอลของเว็บเครือข่ายพลเมืองเน็ตคือ http://www.thainetizen.org
เมื่อมีการสร้างเว็บไซต์ๆ หนึ่งขึ้นมา จ�าเป็นต้องมีชื่อโดเมนเพื่อใช้อ้างอิงว่า
เบราว์เซอร์จะติดต่อกับเว็บได้ทางใด ชื่อนี้ต้องมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ
จดชื่อโดเมน โดยผู้ต้องการใช้ชื่อต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายป ราคาของชื่อๆ
หนึ่งอาจจะอยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาท ซึ่งการซื้อขายชื่อโดเมนเหล่านี้
เป็นการกระท�าผ่านระบบอัตโนมัติแทบทั้งสิ้น เมื่อเป็นระบบอัตโนมัติ จึงเป็นไปได้
ไม่ยาก ทีผ่ ปู้ ระสงค์รา้ ยจะตัง้ ชือ่ โดเมนทีส่ ร้างความสับสนกับเว็บอืน่ เช่น เว็บธนาคาร
SSL EV: ปองกันการปลอมแปลงเว็บดวยการยืนยันหนวยงาน

ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่มีขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกในการอ้างถึงเครื่องอื่นๆ
ในอินเทอร์เน็ต ทีป่ กติแล้วการสือ่ สารระหว่างกันจะใช้หมายเลขไอพี ซึง่ จดจ�า
ได้ยาก และใช้งานได้ล�าบาก วิศวกรผู้ออกแบบอินเทอร์เน็ตจึงให้มีการตั้งชื่อ
ให้กับหมายเลขไอพี การตั้งชื่อนี้เรียกว่าชื่อโดเมน และการหาว่าชื่อโดเมนใด
คือหมายเลขไอพีใดนั้นสามารถท�าได้ด้วยการถามจากเซิร์ฟเวอร์ DNS เช่น
thainetizen.org นั้นมีหมายเลขไอพีจริงคือ 203.150.231.155
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ภาพที่ 8
แสดงกระบวนการที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้ใช้เรียกดูเว็บ
thainetizen.org

อันตรายในอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลายประการ เช่น มีแฮกเกอร์ต้องการ
ดักจับข้อมูลผู้เข้าใช้เว็บ thainetizen.org เขาจะมีทางเลือกหลายทาง ได้แก่
1. ชื่อโดเมนถูกเลียนแบบด้วยชื่อที่คล้ายกัน หรือชื่อที่ชวนให้เข้าใจผิด
เช่น อาจจะมีผู้ประสงค์ร้ายไปจดโดเมน thainetizen-network.org ขึ้นมา
เพื่อหลอกให้ผู้ใช้สับสนว่าเป็นเว็บทางการ
2. ขโมยชื่อโดเมนด้วยวิธีการอื่นๆ ในกระบวนการที่แฮกเกอร์สามารถ
แทรกตัวอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องผู้ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ แฮกเกอร์
สามารถน� า ให้ ผู ้ ใช้ ไ ปใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งอื่ น ที่ ถู ก หลอกว่ า เป็ น
thainetizen.org ได้
การเข้าใช้เว็บโดยทั่วไปนั้นจะเป็นการใช้งานที่ไม่ได้เข้ารหัส หรือที่เรียก
ว่าโปรโตคอล HTTP หากข้อมูลมีการปลอมแปลงหรือถูกดักฟงก็ไม่มีกลไก
ใดๆ ในการปองกัน แต่ภายหลังก็มพี ฒ
ั นากระบวนการเข้ารหัสเป็นโปรโตคอล
HTTPS ทีท่ า� ให้เบราว์เซอร์สามารถตรวจสอบว่าเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ทเี่ บราว์เซอร์
ก�าลังติดต่ออยูเ่ ป็นเครือ่ งจริง เมือ่ เราเข้าเว็บทีเ่ ข้ารหัสด้วย HTTPS เบราว์เซอร์
จะแสดงตัวอักษร HTTPS หน้ายูอาร์แอล พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์รปู กุญแจ
สีเขียวเพื่อแสดงว่าเว็บที่เราใช้อยู่นี้ส่งจากโดเมนที่แสดงอยู่
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อย่างไรก็ดี กระบวนการตรวจสอบว่าข้อมูลมาจากโดเมนที่ระบุอยู่จริง
ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว ่ า โดเมนนั้ น มาจากหน่ ว ยงานใด ในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง มี
กระบวนการลงทะเบี ย นการเข้ า รหั ส ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ กว่ า กระบวนการปกติ
ที่เรียกว่า EV (Extended Validation) โดยหน่วยงานที่ต้องการลงทะเบียน
การเข้ า รหั ส แบบนี้ จะต้ อ งส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง บริ ษั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ลงทะเบียน เป็นเอกสารทางกฎหมายยืนยันถึงตัวตน ที่อยู่ของผู้ลงทะเบียน
และชื่อของหน่วยงานว่าตรงกับชื่อโดเมนจริง เมื่อใช้ใบรับรองแบบ EV
แล้ วเบราว์ เซอร์จ ะแสดงชื่อหน่วยงานที่เราก�าลังติดต่ออยู่ เช่น หาก
เครือข่ายพลเมืองเน็ตต้องการใบรับรอง thainetizen.org แบบ EV
ก็ต้องส่งเอกสารนิติบุคคลว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้ชื่อ thainetizen จริง
จึ ง จะสามารถขอใบรั บ รองได้ พ ร้ อ มๆ กั บ การแสดงชื่ อ หน่ ว ยงานเต็ ม
และรหัสประเทศ [TH] เพื่อลดโอกาสที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายจดทะเบียน
ชื่อหน่วยงานคล้ายกัน

ภาพที่ 9 แถบทางด้ า นซ้ า ย ซึ่ ง มี ชื่ อ บริ ษั ท ธนาคารกรุ ง เทพอยู ่ แสดงว่ า
ธนาคารกรุงเทพนั้น เป็นเจ้าของโดเมนทางด้านขวาจริง

ข้อดีของการลงทะเบียน EV นี้คือเมื่อเบราว์เซอร์เข้าไปยังหน้าเว็บที่
ลงทะเบียนแบบ EV ไว้ ตัวเบราว์เซอร์จะแสดงชื่อหน่วยงานเจ้าของโดเมน
ท�าให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้โดยง่ายว่าก�าลังเข้าโดเมนของหน่วยงานใด
หน่วยงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารหลายๆ แห่งจึงเลือกใช้
บริการลงทะเบียนเข้ารหัสเช่นนี้ เช่นดังภาพ การเลือกใช้งานธนาคารออนไลน์
เองก็ควรพิจารณาระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละธนาคาร บางธนาคาร
ที่เลินเล่อหรือละเลยที่จะเข้ารหัสบริการธนาคารออนไลน์นั้นควรงดการ
ใช้บริการ

เครือขายพลเมืองเน็ต

คูมือพลเมืองเน็ต

25

ตัวตนออนไลน

การยืนยันตัวบุคคลเป็นเรื่องที่เราใช้งานทุกวันด้วยระบบล็อกอิน (login)
เว็บต่างๆ ทั่วโลก การใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นความลับเป็นตัวยืนยันว่า
เราเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริงๆ การขโมยตัวตนหรือที่เรียกว่า identity theft
เป็นปญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ เราอาจจะเคย
ได้ยินข่าวเหยื่อจ�านวนหนึ่งถูกน�าส�าเนาบัตรประชาชน และหลักฐานอื่นๆ ไปใช้
เพื่อการท�าทุจริตต่างๆ ท�าให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายถูกเจ้าหน้าที่สอบสวน เสียเวลาและ
สร้างความตกอกตกใจให้กับเหยื่อ
การเข้าใช้เว็บต่างๆ ทีต่ อ้ งมีการล็อกอิน ล้วนเกีย่ วข้องกับตัวตนในโลกออนไลน์
ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ชี้ว่าผู้ที่ใช้ตัวตนเหล่านี้เป็นตัวเราหรือไม่ ปญหาการ
ขโมยตัวตนออนไลน์ท�าให้เกิดตั้งแต่ปญหาเล็ก เช่น ท�าให้ได้รับความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง อับอาย ไปจนถึงปญหาใหญ่ เช่น การเสียทรัพย์สิน หรือต้องตกเป็น
ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา การน�าตัวตนออนไลน์ไปใช้งานเพื่อสร้างความอับอาย
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอๆ เช่น คนใกล้ชิดน�าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานแล้วพบว่าสามารถ
เข้าถึงบริการที่ล็อกอินทิ้งเอาไว้ แล้วนึกสนุกจึงใช้ล็อกอินนั้นเพื่อกระท�าการต่างๆ
ส่วนปญหาใหญ่นนั้ เช่น คนร้ายสวมรอยเราเพือ่ เข้าถึงบัญชีธนาคาร หรือน�าหลักฐาน
ของเราไปสร้างบัญชีธนาคารใหม่เพื่อใช้โอนเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย เป็นต้น
การขโมยตัวตนออนไลน์นนั้ มักจะท�าร่วมกับการกระท�าอืน่ ๆ เช่น การปลอมแปลง
เว็บหลอกเอาชือ่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้วจึงน�าข้อมูลทีไ่ ด้มาปลอมตัวอีกครัง้ หรือกระทัง่
การเดารหัสผ่านอย่างเป็นระบบก็ทา� ให้เราถูกขโมยตัวตนออนไลน์ได้แม้จะไม่ได้เผลอ
เปดเผยข้อมูลไว้ที่ไหนก็ตาม พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยตัวตนออนไลน์
ประกอบด้วย
1. เก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างเลินเล่อ เช่น เก็บรหัสผ่านด้วยการจดไว้บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ หรือบอกรหัสผ่านนั้นกับผู้อื่น
2. ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นการเดารหัส
ผ่านสามารถท�าได้ถึงหลายพันหรือหลายหมื่นครั้งในวินาทีเดียว และ
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3.
4.
5.
6.

เว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่มรี ะบบการปองกันการเดารหัสผ่าน การตัง้ รหัสผ่าน
ที่ง่ายต่อการเดา เช่น สั้นกว่า 6 อักขระ ใช้ค�าในพจนานุกรม ใช้ข้อมูลส่วน
ตัวที่หาได้ง่าย เช่น ชื่อ วันเดือนปเกิด แฮกเกอร์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้
สร้างรายการรหัสผ่านที่เป็นไปได้สูง และทดสอบตามรายการอัตโนมัติได้
ในเวลาไม่นาน
แฮกเกอร์อาศัยการดักฟง เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ไม่เข้ารหัส
ฟชชิ่ง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นแล้วไม่ได้ออกจากระบบ (sign out)
ท�าให้ผู้อื่นเข้าใช้งานต่อได้
ใช้บริการที่มีช่องโหว่ ซึ่งแฮกเกอร์สามารถเข้าไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ของผู้ให้บริการได้โดยตรง

คําแนะนําสําหรับการตั้งรหัสผาน

การตัง้ รหัสผ่านเป็นการรักษาความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ราควรให้ความใส่ใจ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทา� ให้แฮกเกอร์สามารถเดารหัสผ่านได้นบั พันๆ ครัง้ ต่อวินาที
และสามารถเดาค�าจากพจนานุกรมทั้งเล่มได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การตั้งรหัสผ่านให้มี
ความทนทานต่อการคาดเดาจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
ค�าแนะน�าต่อไปนี้เป็นค�าแนะน�าในการตั้งรหัสผ่านที่น่าจะทนทานต่อการ
เดารหัสผ่านด้วยเทคโนโลยีในปจจุบัน เราไม่จ�าเป็นต้องตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนเท่านี้
ในทุกๆ บริการ อย่างไรก็ดีบริการที่ส�าคัญ เช่น ธนาคารออนไลน์ บริการจ่ายเงิน
เว็บเครือข่ายสังคม และอีเมล ควรตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อน และควรตั้งรหัสผ่านให้
แตกต่างกันส�าหรับแต่ละบริการ แล้วจึงซักซ้อมท่องจ�ารหัสผ่านเหล่านี้
คําแนะนําตอการตั้งรหัสผาน:

1. รหัสผ่านควรยาว 12 ตัวอักษรขึ้นไปหากบริการรองรับ
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2. หลีกเลี่ยงการใช้ค�าในพจนานุกรม
3. หลีกเลี่ยงการใช้ ชื่อ-นามสกุล วันเกิด เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ หรือข้อมูล
ส่วนตัวที่ไม่เป็นความลับอื่นๆ ไม่ว่าจะของตัวเอง ครอบครัว หรือคู่รัก
4. หลีกเลีย่ งการใช้ตวั อักษรเรียงตามล�าดับ หรือการเรียงตามการวางตัวของ
คีย์บอร์ด เช่น “qwerty”
5. พยายามผสมตัวเลข อักษรพิเศษ และผสมอักษรเล็ก/ใหญ่ ไว้ในรหัสผ่าน
บริการแต่ละบริการมีแนวทางและข้อก�าหนดการตัง้ รหัสผ่านทีแ่ ตกต่างกันไป
หลายบริการอาจจะก�าหนดไม่ตา่ งจากค�าแนะน�านีน้ กั บางบริการอาจจะมีขอ้ ก�าหนด
อืน่ ๆ หากเป็นบริการทีส่ า� คัญเช่นบริการด้านการเงิน เราควรเลือกใช้ธนาคารออนไลน์
ที่รองรับการตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความปลอดภัยของเราเอง
การปองกันไม่ให้ตัวตนของเราถูกผู้อื่นน�าไปใช้นั้นจึงต้องเริ่มจากการเลือก
บริการที่น่าเชื่อถือ มีกระบวนการดูแลความปลอดภัยของเราที่เหมาะสมต่อความ
ส�าคัญและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากบริการ ต่อเนื่องมาจนถึงการเลือกสถานที่
เข้าใช้บริการ การตั้งรหัสผ่านและการดูแลรักษาสิ่งยืนยันตัวตนของเราเอง
บริการที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยสูงนั้น จะมีการตรวจสอบความ
พยายามขโมยตัวตนของเราอยู่เสมอๆ เช่น ธนาคารมักมีหน่วยเฝาระวังการ
ปลอมแปลงอีเมล เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ไม่ประสงค์ดีปลอมแปลงอีเมลว่าส่งมาจาก
ธนาคารเพือ่ ขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า ธนาคารทีม่ หี น่วยเฝาระวังเหล่านีจ้ ะสามารถ
แจ้งเตือนอย่างรวดเร็วไม่ให้ลกู ค้าหลงเชือ่ ได้ รวมถึงการติดต่อกับลูกค้าทีต่ กเป็นเหยือ่
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน
บริการส�าคัญๆ จ�านวนมาก เช่น อีเมลและธนาคาร มักต้องการการยืนยัน
ตัวบุคคลซ�้าซ้อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เหมือนการไปธนาคารจริงๆ ที่ธนาคาร
อาจจะใช้สมุดบัญชีร่วมกับบัตรประชาชนและตรวจสอบผู้มาท�าธุรกรรมว่าตรงกับ
รูปในบัตรหรือไม่ ในโลกออนไลน์หลายเว็บไซต์แม้ผใู้ ช้จะล็อกอินด้วยรหัสผ่านทีถ่ กู ต้อง
แล้วก็ตาม แต่การกระท�าบางอย่าง เช่น การท�าธุรกรรมทางการเงินก็ตอ้ งอาศัยรหัสผ่าน
แบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password: OTP) เพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
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รหัสผ่านนี้จะส่งตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ การที่ผู้ใช้สามารถ
ใส่ ร หั ส นี้ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งเป็ น การยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู ้ ใช้ ง านหมายเลขโทรศั พ ท์ นั้ น จริ ง
จึงน่าจะเป็นผู้ใช้ตัวจริงไปด้วย การใช้รหัสผ่านเช่นนี้ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย
ได้ ม ากเพราะแม้เราจะเผลอท�ารหัสผ่านหลุดออกไป การท�าธุรกรรมส�าคัญๆ
ก็ยังได้รับการปองกันอยู่
Gmail 2-Step Verification: การปองกันการขโมยตัวตนดวยรหัสผาน
สองชั้นของจีเมล

ในบรรดาบริการอีเมลนัน้ บริการจีเมล (Gmail) ของกูเกิลนับว่าเป็นบริการ
ที่มีมาตรการปองกันการขโมยตัวตนที่แน่นหนากว่าบริการอื่น เมื่อเราเปดใช้
งานจีเมลตามปกติ การใช้งานจะเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านธรรมดา แต่จีเมล
เปดให้มีการใช้งานกระบวนการยืนยันตัวบุคคลซ�้าสองชั้น ที่เรียกว่า 2-step
veriﬁcation
เมือ่ เราเปดการใช้งานระบบนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราล็อกอินจีเมลใหม่ หลังจากถาม
รหัสผ่านแล้วจีเมลจะขอรหัสยืนยันซ�้าอีกครั้ง โดยรหัสผ่านชั้นที่สองนั้น
ต้องได้มาจากทางใดทางหนึ่งจากสามทางคือ
1. เอสเอ็มเอสที่ทางจีเมลจะส่งรหัสผ่านมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เรา
ลงทะเบียนไว้
2. รหัสผ่านชุดหนึง่ จะแสดงบนหน้าเว็บเมือ่ เราล็อกอินส�าเร็จ เราสามารถ
ใช้รหัสผ่านชุดนีใ้ นกรณีทไี่ ม่สามารถรับเอสเอ็มเอส เช่น ไปต่างประเทศ
หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
3. แอปพลิเคชันส�าหรับติดตัง้ ลงบนโทรศัพท์มอื ถือ เมือ่ เปดแอปพลิเคชัน
นี้ หน้าจอจะแสดงรหัสผ่านชัน้ ทีส่ องทีใ่ ช้ได้ในช่วงเวลาเพียง 60 วินาที
นอกจากรหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียวแล้ว ระบบนี้ยังสร้างรหัสผ่าน
ส�าหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของกูเกิลเช่น Google Talk หรือ Picasa
ตลอดจนอีเมลในโทรศัพท์มอื ถือ เนือ่ งจากแอปพลิเคชันเหล่านีม้ กั เก็บรหัสผ่าน
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ไว้บนโทรศัพท์มือถือ ท�าให้เมื่อโทรศัพท์สูญหายอาจจะท�าให้รหัสผ่าน
หลุดออกไปด้วย เพือ่ ปองกันกรณีเช่นนี้ กูเกิลเปดให้เราสร้างรหัสผ่านแบบสุม่
ความยาวถึง 16 ตัวอักษร เรียกว่า Application Speciﬁc Password
ซึง่ ยาวจนเดาได้ยาก ให้เราน�ารหัสนีไ้ ปใช้งานกับแอปพลิเคชันบางอย่างทีเ่ สีย่ ง
ต่อการท�ารหัสผ่านรั่วไหล เช่น โทรศัพท์มือถือ เราสามารถใช้รหัสนี้จาก
โทรศัพท์เพือ่ ล็อกอินอีเมลได้ หากวันหนึง่ เราต้องการยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์
หรือซอฟต์แวร์เหล่านั้น เราสามารถเข้าหน้าเว็บจัดการรหัสผ่านเพื่อยกเลิก
รหัสผ่านเหล่านั้นไปได้ โดยที่หากรหัสผ่านเหล่านั้นหลุดออกไป ก็ยังคงไม่ใช่
รหัสผ่านหลัก
อย่างไรก็ดี เว็บจ�านวนมาก หรือแทบทั้งหมดนั้น ส่วนมากไม่ได้รองรับ
การเข้ารหัสไว้ การใช้เว็บที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้เช่นนี้ แม้เราจะไม่ได้ล็อกอินผ่านการ
เชือ่ มต่อทีไ่ ม่ได้เข้ารหัส แต่แฮกเกอร์กอ็ าจจะปลอมตัวได้เช่นกัน โดยอาศัยซอฟต์แวร์
ที่สร้างขึ้นเพื่อการปลอมตัวโดยเฉพาะ เช่น Firesheep หรือ Facesniff โปรแกรม
เหล่านี้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการเข้าใช้เว็บต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้อื่น สามารถ
ไปดักฟงการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ไม่ได้เข้ารหัส แล้วดึงข้อมูลในการเชื่อมต่อนั้น
ออกมาเพื่อปลอมตัวได้ทันที
เพือ่ การรักษาความปลอดภัยของตัวตนในโลกออนไลน์ เราควรระมัดระวังตัว
ด้วยมาตรการดังนี้
1. เลือกใช้บริการที่น่าเชื่อถือ มีประวัติความปลอดภัยที่ดี เช่น เว็บเครือข่าย
สังคมออนไลน์ชั้นน�าต่างๆ มักรองรับการเข้ารหัสทั้งหมด และมีประวัติการท�า
รหัสผ่านหลุดออกมาน้อยมาก ในกรณีเว็บธนาคารออนไลน์ควรเลือกเว็บเข้ารหัส
อย่างถูกต้อง มีการใช้ SSL EV เพื่อแสดงชื่อธนาคารบนเบราว์เซอร์ และเปดให้
ตั้งรหัสผ่านได้ยาวเพียงพอ
2. ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดา ซับซ้อนเพียงพอ และไม่ใช้รหัสผ่านซ�้าซ้อน
กันหลายเว็บ
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3. ระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ระมัดระวังเสมอเมื่อต้องใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เลือกใช้เบราว์เซอร์โหมดส่วนตัว (Private Browsing
ในไฟร์ฟอกซ์ และ Incognito ในโครม) เสมอ และหลีกเลี่ยงการล็อกอิน
เข้าบริการที่มีความส�าคัญ เช่น อีเมล และเว็บธนาคาร เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์
สาธารณะ นอกจากนี้ปดเบราว์เซอร์ทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อปองกันการสวมรอย
4. หลีกเลี่ยงการใช้บริการวายฟายกับเว็บที่ไม่ได้เข้ารหัสเพราะเสี่ยงต่อการ
ถูกดักฟงได้โดยง่าย เมือ่ เว็บมีบริการทัง้ แบบเข้ารหัสและไม่เข้ารหัส ให้เลือกใช้บริการ
แบบเข้ารหัสแล้วเสมอ
คําแนะนําในการตั้งรหัสผานที่ปลอดภัย และทําใหเราจําไดดวย

เมื่อเราต้องตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดา ซับซ้อนเพียงพอ และไม่ใช้รหัส
ผ่านซ�้าซ้อนกันหลายเว็บ ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือ เราจ�ารหัสผ่านเหล่านั้น
ไม่ได้ ค�าแนะน�าเพื่อสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อนและง่ายแก่การจดจ�า คือ
ทุกรหัสผ่านนั้นต้องเริ่มจากกฎเริ่มต้นข้อเดียวกันทั้งหมด เช่น สร้างประโยค
“I always browse to Yahoo! on Monday night.” แล้วเลือกสองอักษรแรก
จากทุกค�า กลายเป็น “IalbrtoYaonMoni” จากนั้นจึงอาจจะเพิ่มตัวอักษร
พิเศษในจุดเดิมเสมอ เช่นเพิม่ “#24”ระหว่างตัวที่ 2 และ 3 รหัสผ่านสุดท้าย
จะกลายเป็น “Ia#24lbrtoYaonMoni” ส่วนเว็บอื่นๆ อาจะเปลี่ยนไปตาม
ล�าดับเช่นเว็บต่อมาอาจจะเพิ่มตัวเลขขึ้นทีละหนึ่ง หรือเปลี่ยนค่าบางอย่าง
เราอาจจะสร้างประโยคใหม่เป็น “I always browse to Facebook on
Tuesday morning.” ตัวอักษรพิเศษที่น�ามาเสริมเปลี่ยนเป็น “#25” คือ
เพิ่มเลขขึ้นทีละหนึ่ง รหัสผ่านจะกลายเป็น “Ia#25lbrtoFaonTumo”
เป็นต้น

เครือขายพลเมืองเน็ต

คูมือพลเมืองเน็ต

31

บทที่ 2

ใชเน็ตใหเปนสวนตัว
ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ เราได้รับการปกปอง
ความเป็นส่วนตัวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปองกันการบุกรุกบ้านเรือน หรือ
การคุ้มครองต่อการค้นตัวเมื่อไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมาย
แต่ในโลกอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวกลับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่เรา
เคยพบเจอมา คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามสามารถในการตรวจจั บ
และบันทึกการกระท�าต่างๆ ของเราได้ละเอียดกว่าการบันทึกใดๆ ที่เคยมีมา
ในประวัติศาสตร์ ในขณะที่การอ่านบอร์ดประกาศในโลกออฟไลน์นั้นไม่มีใคร
บันทึกว่ามีใครเข้าไปอ่านประกาศใดบนบอร์ดบ้าง ประกาศบางชิ้นอาจจะถูกแปะ
โดยที่ไม่ระบุตัวตนคนแปะประกาศ เราอาจจะเขียนความเห็นลงในประกาศโดย
ไม่มใี ครรูว้ า่ เราเป็นคนเขียน แต่ในโลกของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนัน้ ทุกอย่าง
ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด เมื่อเราเข้าดูข้อความใดๆ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เราและเวลาที่เราเข้าดูข้อมูลไว้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) มีการก�าหนดให้ผู้ให้บริการ
ต้องบันทึกข้อมูลการใช้งานของเราทุกคนตามระยะเวลาที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ก�าหนด ข้อความที่เราโพสต์ตามเว็บต่างๆ
โดยไม่ทันคิดอาจจะด�ารงอยู่เป็นเวลานานโดยที่เราไม่รู้แน่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูก
เก็บไว้นานเพียงใด หากผูเ้ ก็บข้อมูลเหล่านัน้ น�าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง หรือข้อมูล
เหล่านั้นรั่วไหลไปสู่ผู้ประสงค์ร้าย ก็ท�าให้ความเป็นส่วนตัวของเราถูกบุกรุกจากการ
กระท�าของเราเอง
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ในบทนี้ จ ะพู ด ถึ ง การกระท� า ต่ า งๆ ของเราในโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ว่ า แต่ ล ะ
การกระท�าของเราก�าลังจะท�าให้ความเป็นส่วนตัวของเราถูกเปดเผยต่อคนอื่นๆ
หรือต่อสาธารณะได้อย่างไรบ้าง
ทุกคนคงจะคุ้นเคยกับความหมายของความเป็นส่วนตัวในโลกออฟไลน์
กันอยู่แล้ว เช่น เราไม่อยากให้ใครมาเดินสะกดรอยตามเรา หรือไปขอค้นประวัติ
ของเราจากหน่วยงานราชการ เพราะนั่นจะเท่ากับการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ในโลกออฟไลน์ แต่ ธ รรมชาติ ข อง “ความเป็ น ส่ ว นตั ว ” ในโลกคอมพิ ว เตอร์
และอินเทอร์เน็ตนั้นแตกต่างออกไป ดังนี้
1. ค่าเก็บรักษามีราคาถูกและคงทนถาวร: ในโลกออฟไลน์ เราจะพบว่า
เราไม่สามารถเก็บเอกสารหรือสิ่งของมากเท่าที่ต้องการ การเก็บรักษาข้อมูลเก่าๆ
เช่น ภาพถ่ายที่เราถ่ายด้วยกล้องฟล์มและเก็บภาพเป็นรูปในอัลบั้มมีค่าใช้จ่าย
ในการล้างอัดแพง และการเก็บรักษาเป็นการถาวรก็ท�าได้ยากมาก ตรงกันข้ามกับ
โลกคอมพิวเตอร์ทแี่ ม้จะผ่านไปหลายสิบป ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ คยมีอยูใ่ นโลกคอมพิวเตอร์
ก็ไม่เสื่อมสภาพไปแม้จะถูกเก็บไว้นานนับสิบๆ ป แม้เทคโนโลยีเช่นนี้จะสร้าง
ประโยชน์มหาศาล เช่นโรงพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลคนไข้ย้อนหลังได้ไม่จ�ากัด
ช่วยท�าให้แพทย์มีข้อมูลการรักษาที่ครบถ้วน แต่ในอีกด้านหนึ่งข้อมูลบางอย่าง
เช่นการสนทนาระหว่างเพื่อนฝูงในเว็บบอร์ดก็อาจจะถูกเก็บไว้ไปตลอดกาลอย่างที่
ไม่สามารถลบออกได้ เช่น บริการเว็บบอร์ดอาจจะให้บริการต่อเนื่องยาวนาน
นั บ สิ บ ป แต่ เราอาจจะลื ม รหั ส ผ่ า นของเว็ บ บอร์ ด นั้ น ไปแล้ ว ท� า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
เข้าไปลบข้อความได้
2. การค้ น หาท� า ได้ ง ่ า ยและรวดเร็ ว : ขณะที่ ก ารค้ น หาข้ อ มู ล นอกโลก
คอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้แรงงานคนและเวลามาก เช่น หากต้องการค้นหาข้อมูลคนไข้
คนหนึง่ ของโรงพยาบาลเมือ่ 20 ปกอ่ น เจ้าหน้าทีย่ อ่ มต้องค้นหาข้อมูลนัน้ จากเอกสาร
ข้อมูลคนไข้นับหมื่นคน ข้อมูลที่มีปริมาณมากจึงเป็นอุปสวรรคต่อการที่ใครสักคน
จะค้นหาข้อมูลของเราโดยตรง แต่ในโลกคอมพิวเตอร์นั้นการค้นหาท�าได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพสูง การหาข้อมูลภายในเครื่องของเราที่มีข้อมูลหลายร้อยกิกะไบต์
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หรือเท่ากับหนังสือนับแสนเล่มกลับท�าได้ภายในเวลาไม่ถึงวินาที ข้อมูลปริมาณ
มากมายมหาศาลไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงอีกต่อไป
3. การเข้าถึงท�าได้จากทุกทีแ่ ละอาจไม่ตอ้ งแสดงตัวตน: ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
นั้นต่างจากข้อมูลเอกสารที่ผู้ค้นข้อมูลต้องเดินทางไปยังสถานที่น้ันๆ เพื่อขอข้อมูล
การค้นหาและปะติดปะต่อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ หากแต่ในอินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันสัน้ และยิง่ ไปกว่านัน้ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านีม้ กั ไม่ตอ้ งแสดง
ตัวตนของผูข้ อข้อมูล ขณะทีก่ ารขอข้อมูลในโลกออฟไลน์ทเี่ ป็นเอกสารมักมีการตรวจ
หลักฐานหรือลงบันทึกชื่อผู้ขอเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น กระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ตนั้นมักมีเพียงหมายเลขไอพีเท่านั้น ที่แม้อาจจะสามารถตรวจสอบ
กลับไปยังผู้ใช้งานได้ แต่ก็มักจะท�าได้ยากหากไม่ได้มีอ�านาจตามกฎหมาย
ด้วยความแตกต่างเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ประเด็นความ
เป็นส่วนตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปในยุคของอินเทอร์เน็ต ท�าให้เราต้องระวังตัวต่อ
ความเป็นส่วนตัวของเราในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
ความเปนสวนตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวันของเราอาจเปดช่องโหว่มากมาย
ทีท่ า� ให้เราเสียความเป็นส่วนตัว แม้แต่คอมพิวเตอร์สว่ นตัวของเราเอง ถ้าหากไม่ระวัง
เพียงพอก็อาจเปดช่องโหว่ให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้ เช่น เมื่อเราส่งคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวของเราให้ผู้อื่นเป็นการชั่วคราว หรือเมื่อส่งคอมพิวเตอร์ไปร้านซ่อม เพราะ
ระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์นั้นโดยมากแล้วไม่ได้ออกแบบให้รักษา
ความปลอดภัยจากการเข้าถึงตัวคอมพิวเตอร์เองโดยตรง เมื่อผู้ใช้คนอื่นๆ เข้าถึง
คอมพิวเตอร์ได้ จึงสามารถน�าข้อมูลแทบทุกอย่างออกไปจากคอมพิวเตอร์ได้
การใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟหรือร้านเกมต่างๆ
ก็เช่นกัน หากผู้ใช้ไม่ได้ล้างข้อมูลส่วนตัวของตนเองออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หลั ง ใช้ ง านเสร็จ เป็นไปได้ว่าในเครื่องคอมพิว เตอร์นั้นจะมีข้อมูล ส่ว นตัว ของ
ผู้ใช้จ�านวนมากหลงเหลืออยู่ และเสี่ยงต่อการถูกน�าไปเผยแพร่ เช่น หน้าเว็บเมล
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ที่เปดทิ้งไว้ อาจจะท�าให้คนที่มาใช้งานต่อสามารถเข้าไปส�ารวจข้อมูลย้อนหลัง
ของเราได้เป็นจ�านวนมาก รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
อาจมีรูปภาพส่วนตัวอยู่เป็นจ�านวนมาก
การใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นนั้นมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว แม้เราจะระมัดระวังและล้างข้อมูลอย่างถูกต้องก็อาจจะมี
การฝงซอฟต์แวร์เพื่อดักจับรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่
เราเข้ า ไปใช้ ง านก็ เ ป็ น ได้ อย่ า งไรก็ ดี กระบวนการลบข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ออกจาก
คอมพิ ว เตอร์ เ มื่ อ ต้ อ งใช้ ง านร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ก็ ล ดความเสี่ ย งที่ จ ะท� า ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
หลุดออกไปได้เป็นอย่างดี
ขอพึงระวังเมื่อใชคอมพิวเตอรรวมกับผูอื่น

1. ไฟล์ ต่างๆ สามารถเข้าดูจ ากผู้ใช้คนอื่นได้ แม้ว ่าคอมพิว เตอร์จะมี
การแบ่งชือ่ ผูใ้ ช้ไว้อย่างชัดเจน: เราควรตระหนักว่าเมือ่ ใช้คอมพิวเตอร์รว่ มกับผูอ้ น่ื นัน้
มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถเข้ามาใช้งานไฟล์ต่างๆ ในพื้นที่ของเรา
ได้ทั้งหมด แม้ระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอสเท็น
หรือลินุกซ์รุ่นใหม่ๆ จะสามารถกันไม่ให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้
แต่ผใู้ ช้ทใี่ ช้งานเครือ่ งร่วมกับเราก็อาจจะถอดฮาร์ดดิสก์ไปอ่านจากเครือ่ งอืน่ ได้ในทีส่ ดุ
ดังนั้นเราควรคิดเสมอว่าเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ไฟล์ทั้งหมดที่เราเก็บไว้
อาจจะถูกเข้าถึงได้โดยคนที่ใช้งานเครื่องร่วมกับเรา
2. มีการเก็บบันทึกกิจกรรมมากมายในเครื่องของเราเอง: โปรแกรมจ�านวน
มากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีการเก็บบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เราท�าไว้
เช่นโปรแกรมแชต (chat) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพิร์ช เอ็มเอสเอ็นเมสเซนเจอร์
วอทส์ แ อพพ์ ไลน์ ฯลฯ ล้ ว นแต่ มี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การแชตไว้ ใ นเครื่ อ ง
หรือเบราว์เซอร์เองก็มีการเก็บข้อมูลการเข้าเว็บว่าเราเข้าใช้งานยูอาร์แอลใด
ในเวลาใดบ้าง กระทัง่ ตัววินโดวส์กเ็ ก็บข้อมูลการใช้ไฟล์งานเอาไว้เพือ่ แนะน�าเมือ่ เรา
เปดใช้ไฟล์ครั้งต่อๆ ไป ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเก็บเป็นไฟล์ในเครื่องที่เข้าถึงได้จากผู้ใช้
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ในเครื่องทุกคนดังข้อ 1 การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้คนที่เข้าถึงรู้ถึงข้อความที่
เราเคยพิมพ์โต้ตอบกับผู้อื่น หรือเว็บที่เราเคยเข้าใช้งาน เป็นต้น
3. ล็อกอินและรหัสผ่านอาจถูกเก็บไว้ในเครื่องหลังการใช้งาน: เมื่อเราใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้ใช้อื่นแม้จะไม่ได้เก็บไฟล์ไว้ภายในก็ตามแต่โปรแกรมแชต
หรือเบราว์เซอร์อาจจะเก็บข้อมูลการล็อกอินของเราเอาไว้ ท�าให้ผู้ใช้ผู้อื่นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของเราแม้จะไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องโดยตรงได้
ปจจุบันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นมีแนวโน้มลดลงเพราะราคา
คอมพิวเตอร์ที่ถูกลงเรื่อยๆ ท�าให้คนทั่วไปสามารถหาซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ส่วนตัว
ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ก็ควรระวังเพื่อลดโอกาส
ที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวให้มาก และในความเป็นจริง เรามีโอกาสจะใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบยืมใช้งานระหว่างกัน หรือการ
ขอให้ผู้อื่นเข้ามาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ ต่อไปนี้เป็นค�าแนะน�าการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว:
1. เก็บรักษาไฟล์สา� คัญในดิสก์แยกต่างหาก: ปจจุบนั ดิสก์แบบพกพามีราคา
ไม่แพงและใช้งานสะดวก หากเราจ�าเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์รว่ มกับผูอ้ นื่ เราควร
หาดิสก์แบบพกพาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอมาจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ต่างหาก
2. เข้ารหัสดิสก์: ในกรณีที่เราต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดย
ไม่ต้องการให้บันทึกกิจกรรมการกระท�าต่างๆ ของเราหลุดรอดออกไปจากเครื่อง
เราอาจจะเลือกใช้การเข้ารหัสดิสก์ วินโดวส์ในรุ่นสูงๆ หลายรุ่น แมคโอเอสเท็น
หรือลินุกซ์รุ่นใหม่ๆ ล้วนมีตัวเลือกให้เราเข้ารหัสไฟล์ การเข้ารหัสนี้ท�าให้ข้อมูล
ที่ไม่สามารถแยกเก็บในดิสก์พกพาเช่นล็อกต่างๆ หรือข้อมูลเบราว์เซอร์ เช่น
ข้อมูลเว็บ ได้รับการปองกันจากผู้ใช้คนอื่นๆ อย่างไรก็ดีเราควรระวังว่าการเข้ารหัส
เหล่านี้จะท�าให้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้อีก เว้นแต่จะรู้รหัสผ่าน
จึงห้ามลืมรหัสผ่านเด็ดขาด
3. ระมัดระวังเมื่อต้องน�าคอมพิวเตอร์ไปซ่อม: การส่งคอมพิวเตอร์ไปซ่อม
เป็นช่องทางที่ท�าให้ข้อมูลส่วนตัวหลุดออกมาสู่สาธารณะบ่อยครั้ง แม้จะใช้บริการ
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จากศูนย์ทนี่ า่ เชือ่ ถือก็ตาม การระมัดระวังทีไ่ ด้ผลคือ เมือ่ ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ เราควร
เฝามองการกระท�าของเจ้าหน้าทีน่ นั้ ตลอดเวลา และเมือ่ มีความจ�าเป็นจะต้องส่งมอบ
เครือ่ งไว้กบั ศูนย์ซอ่ ม เราควรร้องขอให้เจ้าหน้าทีล่ บข้อมูลส่วนตัวของเราทัง้ หมดออก
จากคอมพิวเตอร์เสียก่อน หรือเราเป็นผู้ลบด้วยตัวเองก่อนส่งคอมพิวเตอร์นั้น
ไปยังศูนย์ ในกรณีของโทรศัพท์มอื ถือนัน้ เมือ่ เราจ�าเป็นต้องส่งเครือ่ งเข้าซ่อม เราควร
จะสัง่ รีเซ็ตกลับไปยังค่าทีต่ งั้ มาจากโรงงาน (Factory Reset) เพือ่ ล้างค่าข้อมูลส่วนตัว
ทั้งหมดออกและถอดการ์ดหน่วยความจ�าออกก่อนที่จะส่งมอบเครื่องไป
4. ไม่ทิ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ในเครื่องที่ใช้ชั่วคราว: ขณะที่การให้คอมพิวเตอร์
จ�าค่าต่างๆ ของเราเมื่อใช้งานเป็นประจ�าจะสร้างความสะดวกสบายให้เรา เช่น
การล็อกอินค้างไว้ ท�าให้เราสะดวกสบายเพราะไม่ตอ้ งล็อกอินใหม่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ปดเครือ่ ง
แต่หากเราใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือคอมพิวเตอร์ของคนอื่น การล็อกอิน
ค้างไว้ท�าให้เราเสี่ยงต่อการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง เมื่อต้องใช้งาน
เครื่องผู้อื่น เราควรเลือกโหมดส่วนตัวของเบราว์เซอร์ต่างๆ เพื่อให้เบราว์เซอร์
ลืมค่าทั้งหมดไปหลังจากปดหน้าต่าง
5. เลือกใช้อุปกรณ์ล้างข้อมูลในเครื่อง: ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ต้องให้บริการคนจ�านวนมาก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย หรืออินเทอร์เน็ต
คาเฟ ผู้ให้บริการควรติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการ์ดที่จะดึงข้อมูลกลับมาเป็นเหมือน
ค่าเริ่มต้นที่ทางร้านก�าหนดไว้ ทุกครั้งที่บูตเครื่องใหม่ ระบบเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยง
ที่ผู้ใช้จะท�าข้อมูลส่วนตัวหลุดออกมาสู่สาธารณะได้ ในแง่ผู้ใช้เองเราอาจเลือก
ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะที่มีระบบย้อนข้อมูลเหล่านี้ และหากมีกระบวนการ
ล้างข้อมูลทัง้ หมดหลังการใช้งานได้ทนั ที เช่น การรีบตู เครือ่ ง ก็ควรท�าทันทีหลังใช้งาน
มาตรการการปองกันความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจท�าให้ผู้ใช้ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพอสมควร อย่างไรก็ตามการท�าเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด
ความเป็นส่วนตัวอย่างได้ผล เมือ่ ชีวติ ของเราต้องพึง่ พาการเก็บข้อมูลส่วนตัวบนระบบ
คอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวที่
เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นตามมา
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ขอมูลสวนตัวกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต

เมื่อเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
มักท�าการวิเคราะห์การใช้งานของเรา ซึ่งมักมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการหรือน�าไปใช้เพือ่ สร้างโปรโมชัน่ ดึงลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างไรก็ดเี นือ่ งจาก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ที่สามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างที่เรารับส่งระหว่าง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากผู้ให้บริการไม่รักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ก็เป็นไปได้ที่จะน�าข้อมูลบางส่วนไปใช้ เช่น การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มที่สนใจซื้อสินค้า
บางอย่าง เช่น บ้าน บัตรเครดิต หรือประกันชีวิต แล้วส่งรายชื่อลูกค้าให้กับบริษัท
ที่ขายสินค้าเหล่านั้น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นมักติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จ�านวนหนึ่งที่เรียกว่า พร็อกซี่
(proxy) ซึ่งเป็นตัวคั่นกลางระหว่างเครื่องของเรากับเว็บต่างๆ ข้อดีของพร็อกซี่คือ
เมื่อผู้ใช้หลายๆ รายเรียกดูข้อมูลเดียวกัน พร็อกซี่จะโหลดข้อมูลเพียงครั้งเดียว
เมื่อผู้ใช้คนแรกเรียกดูข้อมูล หลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้คนอื่นขอข้อมูลเดียวกันพร็อกซี่
จะส่งข้อมูลที่เก็บไว้แล้วไปให้แทนที่จะขอจากเซิร์ฟเวอร์จริงๆ ข้อดีของบริการ
พร็อกซี่คือผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเว็บอย่างรวดเร็วขึ้นมากเพราะไม่ต้องดาวน์โหลด
จากเว็บต่างประเทศ เมื่อไม่กี่ปก่อน เคยมีเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยตัง้ ค่าเซิรฟ์ เวอร์พร็อกซีผ่ ดิ จนท�าให้การเข้าใช้บริการเว็บต่างประเทศ
ทีต่ อ้ งใช้ลอ็ กอิน กลายเป็นล็อกอินเข้าบัญชีของคนอืน่ ส่งผลให้ขอ้ มูลผูใ้ ช้จา� นวนมาก
รั่วไหล และท�าให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีสามารถเข้าดูข้อความส่วนตัวหรือกระทั่ง
ส่งข้อความด้วยบัญชีนั้นได้
ปญหาความเป็นส่วนตัวจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังมีรูปแบบอื่นๆ เช่น
ในป 2555 ในสหราชอาณาจั ก ร ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายหนึ่ ง ได้ เ พิ่ ม ข้ อ มู ล หมายเลข
โทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปในทุกๆ การเชื่อมต่อ ท�าให้ทุกเว็บสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าผู้ที่เข้ามาชมเว็บนั้นเป็นผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขใด ภายหลัง
ผู้ให้บริการรายนั้นระบุว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคและต่อมาก็ได้แก้ปญหานี้
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การเข้าสู่เว็บแบบเข้ารหัสด้วย HTTPS สามารถปกปดข้อมูลส่วนใหญ่จาก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ให้บริการจะไม่รู้เนื้อหาที่เรารับหรือส่งไปยังเว็บ
รวมถึงยูอาร์แอลทีเ่ ราเข้าใช้งาน แต่ผใู้ ห้บริการก็ยงั คงรูว้ า่ เราก�าลังเชือ่ มต่อสูเ่ ครือ่ งใด
ในอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายครั้งท�าให้รู้ว่าเข้าเว็บใดอยู่ดี และบางเว็บก็ยังไม่มีบริการ
HTTPS
หลายครั้ ง ที่ เราอาจจะต้ อ งเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เรา
ไม่ไว้วางใจ เช่น เมื่อเราเดินทางไปยังประเทศที่มีประวัติการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
สูง หรือแม้แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากร้านอาหารที่เราไม่แน่ใจ เราสามารถ
เพิ่มการปองกันการละเมิดข้อมูลส่วนตัวด้วยการใช้บริการเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ (ดูกรอบ VPN)
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VPN: ทางเลือกเมื่อเราไมไวใจผูใหบริการ

เมือ่ เราใช้งานอินเทอร์เน็ตทีบ่ า้ นนัน้ เรามักจะรับรูว้ า่ อินเทอร์เน็ตเราเชือ่ ม
ต่อเข้ากับผู้ให้บริการรายใด และเราสามารถเลือกใช้งานผู้ให้บริการที่มีความ
น่าเชือ่ ถือ และมีประวัตกิ ารรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีด่ ี แต่บางครัง้ ทีเ่ รากลับไม่
วางใจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเพราะเราต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต
นอกสถานที่ หรือผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตนัน้ มีประวัตทิ ไ่ี ม่นา่ ไว้ใจเพียงพอทีจ่ ะ
รักษาข้อมูลส่วนตัวของเรา เราสามารถเลือกใช้บริการ VPN (Virtual Private
Network)
VPN
Server
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$$
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&&

www.thainetizen.org

^&

*^

ภาพที่ 10
แสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โดยใช้ VPN

VPN คือ การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้ให้บริการ
ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสูง แล้วเชื่อมต่อเครื่อง
ของเราเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั้น การเชื่อมต่อนั้นจะเข้ารหัส
เอาไว้ เมื่อเครื่องของเราต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต แทนที่จะส่งข้อมูลไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ปลายทางโดยตรง ซอฟต์แวร์ VPN จะส่งข้อมูลนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์
VPN เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ส่งต่อให้อีกทอดหนึ่ง กระบวนการเช่นนี้ท�าให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่ออยู่ไม่รู้ข้อมูลใดๆ นอกจากว่าเรารับส่ง
ข้อมูลที่เข้ารหัสไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่รู้ว่าเราเข้าเว็บใดบ้าง หรือ
รับส่งข้อมูลอะไรบ้าง
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อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตทีใ่ ห้บริการ VPN เองก็จะเห็นข้อมูล
ส่วนตัวของเราเช่นกัน และสามารถน�าข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้งานได้ไม่
ต่างจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ การเลือกผู้ให้บริการจึงควรเลือกด้วย
ความระมัดระวัง
บริการ VPN เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนละ 150 บาท
(https://www.ibvpn.com/) เรื่อยไปจนถึง 600 บาทต่อเดือน (https://
www.goldenfrog.com/vyprvpn) บริการเหล่านี้มักมีความเร็วค่อนข้าง
ดี ท�าให้เราสามารถใช้งานเป็นประจ�าได้โดยไม่รู้สึกต่างจากการเชื่อมต่อตาม
ปกติมากเกินไป

Tor: การเชื่อมตอเมื่อเราไมตองการเปดเผยตัวตน

เมือ่ เราเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าใช้เว็บหรือบริการอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็น
การแชต หรือการอัปโหลดข้อมูลต่างๆ เราก�าลังเปดเผยว่าเราคือผู้ใช้รายใด
ข้อมูลทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์ปลายทางได้รบั เพือ่ จะส่งข้อมูลกลับมาหาเราได้นนั้ มากพอ
ทีจ่ ะใช้หาตัวตนของเรา อาจจะหาประเทศทีเ่ ราใช้งานอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะ
หาพบว่าเราเป็นใครจริงๆ แม้เราจะไม่ได้ระบุชื่อจริงไว้ในการโพสต์หรือการ
เข้าอ่านเว็บเหล่านัน้ ก็ตาม แม้การใช้ VPN ก็อาจจะสืบทราบได้หากผูใ้ ห้บริการ
VPN นั้นให้ความร่วมมือกับผู้ที่ต้องการหาตัวตนของเรา
บริการ Tor เป็นบริการที่สร้างโดย มูลนิธิพรมแดนอิเล็กทรอนิกส์
(อีเอฟเอฟ) (Electronic Frontier Foundation: EFF) ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงก�าไรด้านเสรีภาพอินเทอร์เน็ตซึง่ มีสา� นักงานใหญ่อยูท่ ซี่ านฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา บริการนี้อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาสาสมัครจ�านวนมาก
ทั่วโลกเพื่อส่งต่อข้อมูลไปมาหลายครั้ง กระบวนการนี้ท�าให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเข้าชมเว็บใดบ้าง และ
ตัวเว็บเองก็ไม่สามารถค้นหาได้ว่าผู้ที่เข้าชมเว็บนั้นเป็นใคร
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เทคโนโลยีนี้คล้ายกับ VPN แต่ในระบบ VPN นั้นการส่งต่อจะมีเพียง
ชัน้ เดียว และชือ่ ของผูใ้ ช้บริการก็ยงั คงเป็นชือ่ ของเราอยูเ่ ช่นเดิม ในระบบ Tor
การส่งต่อข้อมูลเกิดขึน้ หลายครัง้ ข้ามไปมาหลายประเทศทัว่ โลก การย้อนรอย
ข้อมูลนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อเชื่อมต่อเว็บใดๆ ก็จะท�าการเชื่อมต่อ
ผ่านเครื่องอาสาสมัครที่เปดให้เครื่องอื่นๆ มาใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่อง
เหล่านั้นได้ ท�าให้ไม่มีข้อมูลการใช้งานที่ผู้ให้บริการรายใด
อย่างไรก็ดี Tor ไม่ได้ช่วยปกปดเราจากการไม่ระมัดระวังของเราเอง
เช่น เมื่อเราใช้ Tor ระบบจะสุ่มเครื่องที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เอง
ซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศใดก็ได้ในโลก หากเราล็อกอินสู่เว็บที่ไม่ได้เข้ารหัส
ก็ยังคงเป็นไปได้ที่จะมีผู้ดักฟงเราติดตามว่าเราเข้าใช้งานอยู่
แม้เทคโนโลยีเพื่อการปกปดตัวตนเหล่านี้จะฟงดูซับซ้อนมาก แต่ไม่
ซับซ้อนส�าหรับผู้ใช้เลย ผู้ใช้เพียงแต่ต้องดาวน์โหลด Tor Browser Bundle
จาก https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en แล้ว
ขยายไฟล์เก็บไว้ในไดร์ฟ เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงแต่คลิกไอคอน Start Tor
Browser เท่านั้น การเริ่มโปรแกรมใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะหลายนาที
แต่เมื่อเบราว์เซอร์เปดขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีความยุ่งยากอื่น
ข้อเสียส�าคัญของการใช้ Tor คือ ช้ากว่าการเชือ่ มต่อตามปกติเป็นอย่างมาก
ท�าให้เข้าเว็บได้ชา้ ลง และอาจท�าให้ลา� บากหากต้องดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
หมายเลขไอพีและตัวบุคคล

เมื่อเราเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ผู้ให้บริการให้กับเรามาคือหมายเลข
ไอพี เพื่อใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงที่ปลายทางเช่นเว็บต่างๆ จะสามารถส่งข้อมูล
กลับมาถึงตัวเราได้ หมายเลขไอพีนี้เป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการแต่ละเจ้าได้มา
จ�านวนจ�ากัด การแจกหมายเลขไอพีจึงมักจะแจกตามการใช้งานจริง เช่นเมื่อเรา
เป ด เครื่ อ งก็ จ ะได้ ห มายเลขไอพี ใ หม่ จ ากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และเมื่ อ
ปดเครื่องลง ผู้ให้บริการก็จะน�าหมายเลขไอพีนั้นไปเก็บไว้เพื่อเตรียมแจกให้ผู้ใช้
รายอื่นที่เปดเครื่องขึ้นใหม่
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เพื่ อ ให้ ส ามารถย้ อ นรอยได้ ว ่ า ลู ก ค้ า ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อท�าอะไรบ้างในกรณีที่เกิดอาชญากรรม หรือการละเมิดอื่นๆ
ที่กฎหมายระบุให้ต้องมีการสืบย้อนรอยตัวบุคคล ตัวผู้ให้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลว่า
หมายเลขไอพีใดถูกใช้ไปในเวลาใดโดยใครบ้าง โดยผูกกับข้อมูลลูกค้า
ในกรณีที่เกิดอาชญากรรม หรือการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตขึ้น หมายเลขไอพี
คือ ข้อมูลส�าคัญหนึง่ ทีช่ ว่ ยในการแกะรอยหาอาชญากร พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้ระบุ
ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลว่า หมายเลขไอพีไหน ถูกใช้โดยใคร เมื่อใด
เพื่อประโยชน์ในการย้อนรอยอาชญากร
อย่างไรก็ดีหมายเลขไอพีที่ผู้ให้บริการแจกมาให้นั้นจะให้เพียงหนึ่งหมายเลข
ต่อชื่อลูกค้าหนึ่งคน เช่น ชื่อผู้ขออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ (broadband)
หนึ่งคนก็จะได้หนึ่งหมายเลข หรือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็จะได้หนึ่งหมายเลขเช่นกัน
แต่ในความเป็นจริงหมายเลขไอพีแต่ละหมายเลขที่ผู้ให้บริการแจกมาให้นั้นสามารถ
ใช้งานร่วมกันโดยผู้ใช้หลายคนในบ้าน หรือการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
ที่สามารถกระจายสัญญาณวายฟายได้ แต่อุปกรณ์เหล่านี้มักไม่มีระบบจัดการ
เก็บข้อมูลการใช้งานแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกแยะการใช้งานของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตแต่ละคนออกจากกันได้ เช่น หากในบ้านทีพ่ กั อาศัยมีการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ร่วมกันหลายคน จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หากมีคนใดคนหนึ่งโพสต์ข้อความ
หรือรูปภาพผิดกฎหมาย จะสามารถย้อนกลับมาได้ที่หมายเลขไอพีของบ้านเท่านั้น
ไม่สามารถบอกได้ว่าเครื่องใดเป็นเครื่องที่โพสต์จริงๆ
แม้จะไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลทีจ่ ะระบุตวั เครือ่ งทีใ่ ช้งานได้โดยตรงแต่หมายเลข
ไอพีจากผู้ให้บริการก็เพียงพอที่จะหาสืบค้นถึงสถานที่ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายไร้สายนั้นโดยทั่วไปก็จะมีระยะท�าการไม่เกิน 40 เมตร ท�าให้จ�ากัดวง
ของการสืบสวนได้
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ขอมูลสวนตัวกับผูใหบริการเว็บ

เมื่อเราเข้าหน้าเว็บสักเว็บหนึ่งนั้น เว็บต่างๆ จะเก็บข้อมูลไว้จ�านวนหนึ่ง
เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เรียกดู ตามกฎหมายในแต่ละประเทศ เช่น
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ของไทย หรืออาจจะเก็บเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดเพื่อ
ตรวจสอบสถิติและพฤติกรรมการใช้งาน
โดยทั่วไปแล้วการเก็บข้อมูลตามกฎหมายนั้นมักจะระบุเพียงว่าต้องเก็บ
หมายเลขไอพีของผู้ที่เข้ามาโพสต์ข้อความ หรือเข้ามาดูข้อความนั้นๆ เพื่อให้ต�ารวจ
สามารถตรวจสอบกลับมายังตัวบุคคลผู้โพสต์ข้อความได้ โดยทั่วไปแล้วเว็บเหล่านี้
มักจะเก็บล็อกไฟล์ของเว็บเซิรฟ์ เวอร์ ซึง่ จะเก็บข้อมูล ได้แก่ ยูอาร์แอลทีเ่ ราเข้าดูหรือ
โพสต์ข้อความ หมายเลขไอพีที่เราใช้ และเวลาที่เราเข้าดู เมื่อน�าหมายเลขไอพี
ที่ใช้ไปตรวจสอบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะเก็บประวัติ
ว่าหมายเลขไอพีใดถูกใช้งานโดยลูกค้าคนไหนในเวลาใดบ้างเช่นกัน ท�าให้สืบย้อน
การใช้เว็บต่างๆ กลับมายังตัวผู้ใช้ได้
เมื่อมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ เว็บต่างๆ สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ได้ว่า ผู้ใช้มีความนิยมเข้าหน้าใดในเว็บเป็นพิเศษ ผู้ใช้อยู่บนหน้าเว็บหนึ่งๆ
นานเพียงใด หรือกระทั่งการล็อกอินเป็นการแจ้งให้เว็บทราบว่าเราคือผู้ใช้คนหนึ่งๆ
แม้เราจะเข้าใช้งานจากหมายเลขไอพีที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเราย้ายสถานที่
ใช้งาน หรือเพราะเราเปลี่ยนเครื่องใช้งานก็ตามที การติดตามล็อกอินของผู้ใช้มัก
อาศัยข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งเรียกว่า คุกกี้ คุกกี้จะเป็นข้อมูลที่บอกผู้ดูแลเว็บว่า ผู้ใช้
ที่ล็อกอินเข้ามา เป็นเบราว์เซอร์เดียวกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
หรือไม่ เพราะถ้าเป็นเบราว์เซอร์เดียวกันย่อมต้องมีค่าคุกกี้เหมือนกัน แม้จะมีการ
ปกปดหมายเลขไอพีด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแต่หากคุกกี้เหมือนกันก็สามารถ
สืบย้อนกลับได้ว่าเป็นผู้ใช้คนเดียวกัน
นอกจากนี้ มี ข ้ อ มู ล หลายๆ อย่ า งที่ เราอาจไม่ ตั้ ง ใจจะส่ ง มอบให้ กั บ
ผู้ให้บริการเว็บ แต่บริการเว็บเหล่านั้นก็จะติดตาม รับรู้และบันทึกข้อมูลของเรา
ได้ ตัวอย่างเช่น
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- ปุมถูกใจของเฟซบุ๊ก และโฆษณาของกูเกิล ในกรณีของเฟซบุ๊ก ทุกครั้ง
ที่เราเข้าเว็บใดๆ ที่มีปุมถูกใจของเฟซบุ๊กอยู่ เฟซบุ๊กสามารถติดตามและวิเคราะห์
พฤติกรรมของเราจากข้อมูลที่ได้รับ เช่น เมื่อเบราว์เซอร์ของเราโหลดปุมถูกใจ
จากเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กจะรู้ทันทีว่าเราเข้าเว็บใดบ้าง และใช้เวลาในเว็บ
เหล่านั้นเป็นเวลานานเพียงใด ท�าให้สามารถวิเคราะห์ความสนใจของเราจากเนื้อหา
เว็บที่เราเข้าชม ในกรณีของโฆษณาของกูเกิลที่ติดอยู่ตามหน้าเว็บต่างๆ ทั่วโลก
ก็เช่นกัน เมือ่ เบราว์เซอร์โหลดโฆษณาของกูเกิล ท�าให้กเู กิลสามารถติดตามหาข้อมูล
การใช้งานของเราได้จากทุกๆ เว็บที่ใช้บริการโฆษณาของกูเกิล ทรูฮิตส์ก็ใช้วิธี
แบบเดียวกัน แม้ว่าเว็บเหล่านี้เก็บข้อมูลของผู้ใช้จ�านวนมากเพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติ
การใช้งาน แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันว่า วันหนึ่งจะไม่มีการแยกข้อมูลของเรา
ออกมาเพื่อสืบประวัติการใช้งานของเราโดยเฉพาะ
- เว็บทีอ่ า้ งอิงถึง เมือ่ เราใช้งานเว็บใดๆ เบราว์เซอร์ของเราจะรายงานเว็บที่
อ้างอิงถึง (referrer) ให้กับทางเว็บที่เข้าดูอยู่ได้ทราบว่า เราเข้าไปยังหน้าเว็บนั้นๆ
จากลิงก์ใด ซึ่งจะท�าให้ผู้ดูแลเว็บสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ใช้รายนี้ได้เข้าเว็บใด
มาก่อนเว็บของตน ผูด้ แู ลเว็บสามารถตรวจสอบได้วา่ ผูใ้ ช้ทเี่ ข้าชมเว็บของตนได้คน้ หา
ค�าใดบ้างในเว็บค้นหา เช่น กูเกิล จึงท�าให้มาเจอกับเว็บๆ นี้
- เบราว์เซอร์ที่เราใช้และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ข้อมูล
อีกอย่างหนึ่งที่เบราว์เซอร์ส่งไปยังเว็บคือ ชื่อของเบราว์เซอร์ หรือ User Agent
มันเป็นข้อมูลทีเ่ บราว์เซอร์ประกาศชือ่ ของตัวเองและลักษณะหลายๆ อย่างของเครือ่ ง
ให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับหน้าเว็บให้เหมาะสมกับเครื่อง
ของเราได้ ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ยี่ห้อและรุ่นของเบราว์เซอร์ ขนาดหน้าจอ การติดตั้ง
ปลั๊กอิน เช่น แฟลช ระบบปฏิบัติการของเครื่อง เราอาจจะแปลกใจว่าเว็บหลายๆ
เว็บสามารถแสดงข้อมูลของเครื่องที่เราใช้งานได้ถูกต้อง นั่นเป็นเพราะเครื่อง
ของเราเองรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ แม้ข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วไม่มีการเจาะจง
ข้อมูลเป็นการเฉพาะถึงเครื่องของเรา แต่ข้อมูลเหล่านี้บางครั้งก็ถูกใช้ประกอบ
ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บของเราได้เช่นกัน
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- การรีไดเร็ค (redirect) เมื่อเบราว์เซอร์ขอหน้าเว็บหนึ่งๆ มาแสดงผล
ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ไปขอหน้าเว็บอื่นๆ แทนที่ได้อีกด้วย
พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าการรีไดเร็ค หรือการชี้ยูอาร์แอลใหม่ให้กับเบราว์เซอร์
พฤติกรรมเช่นนี้เราพบได้ตามทวิตเตอร์ที่มักมีการใช้ยูอาร์แอลแบบย่อ เช่น t.co
หรือ bit.ly ที่จะเปลี่ยนเป็นยูแอร์แอลเต็มในภายหลัง เช่น เมื่อเรากดลิงก์ บนหน้า
เว็บทวิตเตอร์ ลิงก์นั้นจะไม่ได้ลิงก์ไปยังเว็บปลายทางโดยตรง แต่ลิงก์ไปยัง “t.co/
[รหัสประจ�าเว็บ]” เบราว์เซอร์ของเราจะพยายามเข้าเว็บ t.co ซึ่งเป็นเว็บของ
ทวิตเตอร์ก่อนเสมอ จากนั้น t.co จึงส่งค�าสั่งให้เบราว์เซอร์ไปยังเว็บที่เราต้องการ
ไปจริงๆ ระหว่างกระบวนการนี้ เซิร์ฟเวอร์ t.co สามารถเก็บข้อมูลของเราเพื่อเก็บ
สถิติหรือติดตามการใช้งานได้ว่าเราคลิกลิงก์ใดเมื่อไร
โดยทั่วไปการชี้ไปยังยูอาร์แอลใหม่เช่นนี้เป็นเรื่องที่อ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น การย่อลิงก์ แต่หลายครั้งก็ถูกใช้เพื่อติดตามการ
ใช้งานของผู้ใช้ เว็บๆ หนึ่งอาจส่งเมลพร้อมกับลิงก์ที่ดูไม่มีอันตรายใดๆ แต่ที่จริงแล้ว
ลิงก์นั้นๆ กลับเป็นลิงก์เฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเมลฉบับนั้นเพียงอย่างเดียว เมื่อเรา
คลิกลิงก์นี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถยืนยันได้ทันทีว่าเราได้อ่านเมลที่ส่งมาให้แล้ว
มันจะท�าให้การคลิกของเราเป็นการเปดเผยทีอ่ ยูอ่ เี มลของเราในทันที เช่น ลิงก์อาจจะ
แสดงว่ามันเป็นลิงก์ไป Google.com ซึ่งเป็นเว็บที่เราใช้งานเป็นประจ�า แต่ในความ
เป็นจริง เมื่อเรากดลิงก์ เบราว์เซอร์กลับพบว่า จริงๆ แล้วมันเป็นลิงก์ไปยังเว็บที่
ส่งสแปมเมล เมื่อเว็บที่ส่งสแปมเมลรับรู้ว่าเรากดลิงก์ ก็จะรู้พฤติกรรมของเราว่าเรา
กดลิงก์ในเมลหรือไม่ หากเราเป็นคนที่กดลิงก์ในเมลแสดงว่าเรามีแนวโน้มจะ
เชื่อเนื้อหาในเมลนั้น ก็จะถูกจัดเข้ากลุ่มคนที่ควรส่งเมลสแปมอื่นๆ มาให้อีก
แม้ข้อมูลส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเราและได้ส่งให้กับ
เว็บต่างๆ นั้นมักเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บเพื่อท�าสถิติ แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เว็บใดๆ
เก็บข้อมูลหรือติดตามการใช้งานของเราโดยไม่จ�าเป็น การปกปดข้อมูลเหล่านี้อาจ
ท�าได้ดังนี้:
1. ปกปดหมายเลขไอพีที่ใช้งาน: โดยอาศัยบริการ VPN หรือ Tor เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลผ่านเครื่องอื่นๆ ท�าให้ไม่สามารถติดตามการใช้งานด้วยหมายเลขไอพีได้
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2. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว: เบราว์เซอร์ส่วนมากสามารถตั้งค่าให้งดส่งข้อมูล
เว็บที่อ้างอิงถึง หรือปดการท�างานคุกกี้ ตลอดจนไม่ให้ส่งข้อมูลชื่อเบราว์เซอร์
การปดค่าเหล่านี้มักท�าให้เว็บท�างานผิดพลาดในหลายกรณี เช่น ไม่สามารถล็อกอิน
เว็บได้เลย หรือเว็บอาจจะมีการแสดงผลที่ผิดพลาดไปบ้าง ดังนั้นการเลือกที่จะ
ไม่ยอมส่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ควรใช้งานต่อเมื่อเราไม่ไว้ใจในเว็บนั้นๆ เลย
แม้แต่น้อย กรณีเว็บทั่วไป เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เราคงต้องเลือกใช้บริการ
ที่มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งอยู่แล้วเพื่อน�าข้อมูลส่วนตัวของเราไปโพสต์ ดังนั้น
จึงอาจจะไม่ต้องหลบเลี่ยงการเปดเผยข้อมูลส่วนตัวเสียทุกครั้ง
3. ใช้งานโหมดท่องเว็บแบบส่วนตัว: เบราว์เซอร์ส่วนมากจะมีโหมดท่องเว็บ
แบบส่วนตัว (private browsing) มาในตัว โหมดนี้จุดส�าคัญอย่างหนึ่งคือข้อมูลคุกกี้
ที่ใช้ในโหมดปกติจะแยกออกจากโหมดส่วนตัว ท�าให้เว็บต่างๆ ติดตามพฤติกรรม
การใช้งานของเราได้ยากขึ้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการท่องเว็บทั้งหมด
ก็จะถูกลบออกไปหลังจากปดหน้าต่างที่ท�างานโหมดส่วนตัวแล้ว
4. ระมัดระวังในการคลิกลิงก์ที่ส่งถึงเราโดยตรง: ลิงก์ที่ส่งมาถึงเราโดยตรง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ลิงก์ไปยังเว็บแปลกๆ ที่ส่งมาทางอีเมลโดยไม่มีเหตุผล
หรือลิงก์ทถี่ กู ส่งมาในระบบข้อความส่วนตัวโดยไม่มเี นือ้ หาอืน่ ก็ไม่ควรกดลิงก์เหล่านี้
หากไม่จ�าเป็น
แต่ในการระวังทั้งหมดนี้ เว็บส่วนมากมักต้องอาศัยข้อมูลส่วนตัวของเรา
จ�านวนหนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะให้บริการได้อย่างเป็นปกติ เราไม่จา� เป็นต้องปกปองข้อมูลทัง้ หมด
จากผู้ให้บริการทุกรายเสมอไป เช่น เว็บส่วนใหญ่มักต้องการข้อมูลอีเมลเพื่อสมัคร
สมาชิก เมือ่ เราต้องการเข้าใช้งานเว็บซือ้ ขายสินค้าก็คงเป็นเรื่องปกติที่เราจะเปดเผย
ข้อมูลบางส่วนเพือ่ ให้การซือ้ ขายสามารถท�าได้ แต่ทงั้ นีเ้ ราควรตระหนักว่าการเปดเว็บ
หรือความสะดวกต่างๆ นัน้ แลกมาด้วยข้อมูลใดบ้าง และหากเราไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูล
เหล่านัน้ กับเว็บต่างๆ เราควรมีความสามารถทีจ่ ะปดการส่งข้อมูลเหล่านัน้ ได้ เมือ่ เรา
ต้องเข้าเว็บที่ดูไม่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บดาวน์โหลดหลายๆ เว็บ หรือกลุ่มเว็บใต้ดินต่างๆ
เราควรระวังตัวมากกว่าปกติ
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ทุกวันนี้ผู้ให้บริการเว็บหลายราย และผู้ผลิตเบราว์เซอร์ก�าลังหาข้อตกลง
มาตรฐานการปดบังตัวเองของผู้ใช้ที่เรียกว่า Do Not Track ซึ่งแปลว่า “อย่าสะกด
รอย” โดยหากมาตรฐานนี้ได้รับการยอมรับ กระบวนการปดบังตัวเองที่ยุ่งยาก
จะง่ายลงเหลือเพียงการคลิกอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เว็บๆ นั้นเก็บหรือไม่เก็บ
พฤติกรรมการท่องเว็บของเรา เว็บที่รองรับมาตรฐานนี้จะไม่เก็บบันทึกข้อมูลที่
เบราว์เซอร์ส่งไปให้ แต่ในระหว่างที่มาตรฐานนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง
การปกปองข้อมูลส่วนตัว ก็คงยังเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไป
ขอมูลสวนตัวกับเครือขายสังคมออนไลน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ จากเดิมที่เรามัก
ใช้งานเว็บเพื่อการพูดคุยหรือสื่อสารกันในหัวข้อต่างๆ ตามแต่เว็บจะสร้างขึ้นมา
เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ ด เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ก ลั บ เป็ น เว็ บ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ เรา
โพสต์ขอ้ มูลส่วนตัวลงไปยังเว็บด้วยตัวเอง ทุกวันนีเ้ ราอาจพบว่าข้อมูลส่วนตัวของเรา
อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าที่เราจ�าข้อมูลเหล่านั้นได้เองเสียอีก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก�าลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมอย่างมี
นัยส�าคัญ จากเดิมที่ความสัมพันธ์ของเรามักจ�ากัดอยู่เพียงการได้พบเจอกันตาม
แต่โอกาส เครือข่ายสังคมออนไลน์กลับให้โอกาสเราที่จะรับรู้ความเป็นไปของกัน
และกันได้แม้ไม่ได้พบเจอหน้ากันจริงๆ การแชร์ภาพ ข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆ
ช่วยให้เราติดต่อ และพูดคุยกันได้แม้ในความเป็นจริงอาจจะไม่มีโอกาสพบกันเลย
ก็ตาม
อย่างไรก็ดขี อ้ มูลทีเ่ ราโพสต์ลงเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั้ หลายครัง้ เป็นข้อมูล
ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมาก แม้จะเป็นเรื่องราวที่เราอยากแบ่งปนกันระหว่าง
เพื่อนฝูง แต่หากข้อมูลเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรจะรับรู้แล้วก็อาจจะ
กลายเป็นความอับอายไปได้ การจัดการความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายสังคมออนไลน์
นั้นเป็นหัวข้อที่เราควรศึกษาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ข้อมูลใดๆ ลงไป
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ระบบการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บเครือข่ายสังคมแต่ละเว็บนัน้ แตกต่าง
กันเป็นอย่างมาก และบ่อยครัง้ ทีก่ ารแชร์เรือ่ งราวต่างๆ ในเฟซบุก๊ หลุดออกไปสูว่ งกว้าง
โดยไม่ตงั้ ใจ เราควรตระหนักว่าการตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเครือข่ายสังคมต่างๆ
นั้นเป็นเพียงการก�าหนดสิทธิการมองเห็นข้อความเท่านั้นโดยไม่มีการปองกันว่า
ภาพจะถูกดาวน์โหลดโดยผู้อื่นได้หรือไม่ หลายครั้งผู้ที่มีสิทธิเข้าดูภาพเหล่านั้น
อาจจะคัดลอกยูอาร์แอลของตัวภาพโดยตรงเพื่อส่งต่อเกินจากที่เราได้ก�าหนด
สิทธิไว้ในครั้งแรก กรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เดินทาง
มาประเทศไทยเพื่อร่วมงานแต่งงานของเพื่อนร่วมงาน ในป 2553 ผู้ร่วมงานคนหนึ่ง
ได้โพสต์ภาพบนเฟซบุก๊ โดยก�าหนดสิทธิไว้จา� กัด แต่ยอู าร์แอลของภาพนัน้ กลับถูกคน
ที่ มี สิ ท ธิ ดู ภ าพนั้ น คนหนึ่ ง น� า มาเผยแพร่ ต ่ อ จนกระทั่ ง มี ก ารเผยแพร่ ต ่ อ
ของสื่อกระแสหลัก หรือแม้แต่การโพสต์สถานะ (status) หลายๆ ครั้ง ก็มีการ
จั บ ภาพหน้ า จอแล้ ว น� า ไปโพสต์ ต ่ อ ๆ กั น จนควบคุ ม กลุ ่ ม ผู ้ รั บ ข้ อ ความไม่ ไ ด้
ในกรณีทวิตเตอร์เองก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กันเมือ่ มีผใู้ ช้เลือกปองกันทวีตของตนเอง
(protected) ซึ่งปกติไม่สามารถถูกรีทวีตข้อความได้ กลับถูกคัดลอกข้อความ
แล้วรีทวีตแบบไม่ใช้กระบวนการปกติ
เมื่อเราโพสตสิ่งตางๆ ลงในเว็บเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เราจึงควรตระหนักวา

1. การจ�ากัดสิทธินั้นเป็นการจ�ากัดจ�านวนผู้ที่จะรู้ยูอาร์แอลหรือข้อความ
เท่านั้น รูปภาพและวิดีโออาจจะถูกส่งต่อไปได้แม้จะจ�ากัดสิทธิเอาไว้
2. การส่งภาพหรือเอกสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ควรใช้อีเมลที่มีการ
รักษาความเป็นส่วนตัวได้ดีกว่า
3. กลุ่มผู้ที่มองเห็นข้อความนั้นๆ อาจจะน�าข้อความไปเผยแพร่ต่อโดยไม่
ขออนุญาต
การเลือกแชร์ข้อความหรือรูปภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ จึงควร
ท�าด้วยความระมัดระวัง การแชร์ข้อมูลที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ต้องการแชร์
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บนเครือข่ายสังคมควรมีการก�าหนดกลุ่มผู้เข้าชมอย่างจ�ากัด หลายครั้งที่การแชร์
ข้อมูลบางอย่างกลับถูกน�าไปใช้ในทางลบ เช่น การเผยแพร่เพื่อท�าให้ผู้เผยแพร่ได้รับ
ความอับอาย เพราะผูท้ เี่ ข้าดูขอ้ มูลนัน้ ได้กลับไม่ ใช่ผทู้ เี่ ราตัง้ ใจจะให้เห็นข้อมูลนัน้ จริงๆ
จึงควรตัง้ ระดับความ “สนิทสนม” กับเพือ่ นในเฟซบุก๊ เพือ่ ความสะดวกในการควบคุม
ความเป็นส่วนตัว
ในเฟซบุก๊ นัน้ โดยทัว่ ไปแล้วเมือ่ เรากดรับเพือ่ นระหว่างกัน สถานะแรกทีไ่ ด้รบั
คือเพือ่ น (Friends) ซึง่ เป็นสถานะมาตรฐาน การแชร์ขอ้ มูลสถานะและรูปภาพต่างๆ
ของเรานั้นหากไม่ปรับค่าใดๆ เพิ่มเติม เพื่อนทุกคนจะสามารถเห็นข้อมูลเหล่านั้น
ได้ทันที อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊กนั้นเปดให้เราปรับค่าความ “สนิทสนม” ระหว่างเพื่อน
ได้เพื่อให้เราเลือกแบ่งปนข้อมูลมาก-น้อยตามระดับความสนิทสนมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
สามระดับ คือ
- คนรู้จัก (Acquaintances) เป็นกลุ่มที่เราบอกเฟซบุ๊กว่า เราไม่ได้มีความ
สนิทสนมมากนัก
- เพื่อน (Friends) เป็นกลุ่มที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆ
- เพื่อนสนิท (Closed Friends) หมายถึงกลุ่มคนที่สนิทด้วยเป็นพิเศษ
ที่เราต้องการอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเขา (เท่าที่เราจะได้รับอนุญาตให้ดู)
เช่น เมือ่ เพือ่ นในกลุม่ นีแ้ สดงความเห็น หรือกดถูกใจสถานะ ความเห็นของผูใ้ ช้รายอืน่
หรือเพจใดๆ จะมีการแจ้งเตือนมายังเราด้วย
เมื่อเราได้ตั้งค่าความสนิทสนมส�าหรับเพื่อนเฟซบุ๊กแต่ละคนแล้ว ก็จะท�าให้
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแต่ละโพสต์นั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
การตั้งคาความเปนสวนตัวสําหรับโพสตตางๆ

เฟซบุ๊กเปดให้ผู้ใช้เข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทาง Privacy Setting
(การตั้ ง ค่ า ความเป็ น ส่ ว นตั ว ) ซึ่ ง คู ่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะขอยกเพี ย งการตั้ ง ค่ า ที่ ส� า คั ญ ๆ
มาอธิบายได้แก่
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การตั้งคาความเปนสวนตัวเริ่มตน (Default Privacy)

ในเฟซบุ๊กนั้นเปดให้ตั้งค่ามาตรฐานเป็นสามรูปแบบคือ สาธารณะ (Public)
เพื่อน (Friends) และการตั้งค่าเองที่ปุม ปรับปรุงให้เหมาะสม (Custom) การตั้งค่า
ให้เป็นสาธารณะจะท�าให้ไม่ว่าใครก็สามารถเห็นโพสต์นั้นได้ การตั้งค่าเป็นเพื่อน
เท่านั้นเป็นค่าที่ง่ายที่สุดเนื่องจากจะจ�ากัดผู้ที่มีสิทธิเข้าดูข้อมูลไว้กับคนที่เรารับ
เป็นเพื่อนเท่านั้น แต่หากเรากังวลกับความเป็นส่วนตัวมากกว่านั้น เราอาจจะเลือก
ตั้งค่าเอง แล้วเลือกให้ค่าเริ่มต้นเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้น การตั้งค่าให้กลุ่มผู้เข้าชม
มีจ�านวนน้อยไว้ก่อนท�าให้เราปลอดภัยจากความสะเพร่า เช่น การอัปโหลดภาพ
จากโทรศัพท์มือถือแล้วไปแสดงให้คนที่ไม่ตั้งใจได้เห็น เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้ว
การปรับความเป็นส่วนตัวของแต่ละโพสต์จะท�าให้เราควบคุมผู้เข้าชมได้ดีขึ้น
การติดปายชื่อ (tag)

เฟซบุก๊ เปดให้ผอู้ น่ื มาโพสต์ขอ้ มูลเกีย่ วกับตัวเรา โดยการติดปายชือ่ ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การโพสต์รูปภาพ การกล่าวถึงเราในโพสต์ต่างๆ การระบุต�าแหน่งของเรา
(location check-in) หรือกระทั่งการโพสต์ข้อความบนหน้ากระดาน (wall)
ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราอาจไม่ต้องการให้เปดเผยแก่ผู้อื่น หากเราต้องการ
ระมัดระวังความเป็นส่วนตัว เฟซบุ๊กเปดให้เราตั้งค่าการมองเห็นข้อมูลจากการ
ถูกติดปายชือ่ ได้ที่ ล�าดับเหตุการณ์และปายก�ากับ (Timeline and tagging) การตัง้ ค่า
ทีแ่ นะน�าคือ เปดใช้การทบทวนโพสต์และอนุมตั โิ พสต์ทเี่ ราถูกติดปายชือ่ ก่อนเผยแพร่
ที่ Review tags friends add to your own posts on Facebook ซึ่งเมื่อเราถูก
ติดปายชื่อใดๆ เฟซบุ๊กจะระงับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นบนไทม์ไลน์ของเราไว้ก่อน
จนกว่าเราจะอนุมัติให้เผยแพร่ หรือเราเลือกจะไม่อนุมัติให้เผยแพร่ก็ได้
การรักษาความเปนสวนตัวกับเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆ

ทวิตเตอร์นั้นมีระบบรักษาความเป็นส่วนตัวที่ง่ายกว่ามาก ด้วยการเลือก
“ปองกันทวีตของฉัน” (protected) และการไม่เลือกที่จะปองกันทวีต หรือที่
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เรียกแบบไม่เป็นทางการว่า แบบสาธารณะ (public) ในแบบปองกันนั้น จะมี
เฉพาะผู ้ ที่ เราอนุ ญ าตให้ ติ ด ตาม (follower) เท่ า นั้ น ผู ้ ที่ เ ห็ น ข้ อ ความของเรา
ได้ แต่ สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง คื อ เมื่ อ เราเชื่ อ มต่ อ แอปพลิ เ คชั น อื่ น ๆ กั บ ทวิ ต เตอร์
แอปพลิเคชันเหล่านั้นอาจไม่มีกลไกในการปกปองความเป็นส่วนตัวในรูปแบบ
เดียวกันกับทวิตเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น เว็บฝากรูปทั้งหลายอย่างอินสตาแกรม
(Instagram) ถ้ า เราไม่ ไ ด้ ตั้ ง บั ญ ชี อิ น สตาแกรมเป็ น บั ญ ชี ส ่ ว นตั ว (private
account) แม้เราจะใช้ท วิตเตอร์เ ป็นบัญ ชีแบบ protected เว็บเหล่านี้ก็จะ
ยังเปดให้คนทั่วไปมาชมภาพที่เราถ่ายได้ แต่ถ้าเราส่งรูปเข้าสู่ทวิตเตอร์โดยตรง
เช่ น การอั ป โหลดผ่ า นหน้ า เว็ บ หรื อ แอปพลิ เ คชั น ของทวิ ต เตอร์ รู ป เหล่ า นั้ น
จะถูกเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของทวิตเตอร์โดยตรง และแม้จะได้ลิงก์ของรูปไปก็
ไม่สามารถเข้าดูได้หากไม่ได้เป็นผูต้ ดิ ตาม อีกกรณีหนึง่ คือ เมือ่ เราใช้งานแอปพลิเคชัน
ส�าหรับเล่นทวิตเตอร์บางตัวที่รองรับการทวีตยาวเกินกว่า 140 ตัวอักษร ซึ่งเมื่อทวีต
ยาวกว่า 140 ตัวอักษรแล้ว แอปพลิเคชันจะใช้วธิ กี ารไปเผยแพร่ขอ้ ความนัน้ ทีเ่ ว็บอืน่
เช่น Twitlonger แต่จะส่งทวีตไปที่เว็บทวิตเตอร์โดยปรากฏข้อความบางส่วนและ
ลิงก์ไปยังเว็บทีเ่ ผยแพร่ขอ้ ความฉบับเต็ม อย่างไรก็ดี ข้อความเต็มนัน้ กลับให้ใครอ่าน
ก็ได้ ไม่จ�ากัดว่าเป็นผู้ติดตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ กรณีเช่นนี้ร้ายแรงขึ้นเมื่อผู้ใช้
เผลอส่งข้อความส่วนตัว (Direct Message: DM) ผ่านบริการภายนอกเช่นนี้ ท�าให้
ข้อความที่ควรจะเป็นส่วนตัวกลับถูกเปดเผยออกสู่สาธารณะ
หลักการทั่วไปสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลน

ในอนาคตเว็บเครือข่ายสังคมแต่ละเว็บมีแนวโน้มจะเปลีย่ นแปลงต่อไปเรือ่ ยๆ
ค�าแนะน�าต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้อาจล้าสมัยไป จึงขอแนะน�าหลักการทั่วไปในการ
รักษาความเป็นส่วนตัวส�าหรับเว็บเครือข่ายสังคม ดังนี้
1. ก�าหนดสิทธิการเข้าดูข้อมูลอย่างจ�ากัด: เราควรก�าหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างจ�ากัดไว้กอ่ น และระมัดระวังเมือ่ ต้องการโพสต์แบบ “สาธารณะ” เพราะ
เมื่อเลือกโพสต์แบบสาธารณะแล้ว โพสต์ดังกล่าวจะเข้าถึงได้จากระบบค้นหา ท�าให้
ข้อความอาจไปถึงบุคคลที่เราไม่ตั้งใจได้โดยง่าย
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2. ตระหนักถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่อาจถูกเปดเผยโดยโพสต์ของเรา:
นอกจากการระวังความเป็นส่วนตัวของเราเองแล้ว ยังควรค�านึงถึงความเป็นส่วนตัว
ของผู้อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับโพสต์ของเราด้วย เช่น มีใบหน้าปรากฏในรูปที่เรา
จะโพสต์ หรือ ถูกเรารายงานว่าอยู่ในพิกัดที่อยู่เดียวกับเรา ซึ่งจะเป็นการเปดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของเขาด้วยเช่นกัน
ขอมูลสวนตัวกับเว็บคนหา

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงสิบปที่ผ่านมาของโลกอินเทอร์เน็ตคือ
ความสามารถอันเก่งกาจของเว็บค้นหา (search engine) ที่ถูกพัฒนาจนท�าให้เรา
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ภายในเวลาไม่ถึงวินาที
ความสามารถของเว็บค้นหาเหล่านี้ท�าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเสี่ยงต่อการถูก
เปดเผยได้จนน่ากังวล กล่าวคือ เว็บค้นหามีความสามารถในการวิเคราะห์เอกสาร
และค�าค้นหาที่ดีมาก เช่น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชื่อที่อยู่ใต้ภาพนั้นเป็นชื่อของ
คนในภาพ ท�าให้เมือ่ ค้นหาภาพด้วยชือ่ เว็บค้นหาก็สามารถแสดงภาพของคนเหล่านี้
ออกมาได้อย่างถูกต้อง การแชร์ข้อมูลในเว็บเครือข่ายสังคมแบบสาธารณะ (public)
จึ ง เป็ น การท� า ให้ เว็ บ ค้ น หาเข้ า ถึ ง และสามารถดึ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ปแสดงผลได้
ตัวอย่างเช่น การโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดเพื่อนโดยโพสต์ให้เข้าดูได้แบบ
สาธารณะ นั่นจะท�าให้วันเกิดของเพื่อนคนนั้นถูกเปดเผยต่ออินเทอร์เน็ตทันที
และท�าให้ข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนผู้นี้อยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะถูกน�าไปใช้ในทางที่
ท�าให้เกิดความเสียหาย
ภาพที่ 11
แสดงการค้นหาด้วยรูปภาพ
เว็บค้นหาสมัยใหม่สามารถ
ค้นหาด้วยการอัปโหลดภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถ
ค้ น หาข้ อ มู ล ชื่ อ บุ ค คลใน
ภาพ และภาพที่เกี่ยวข้อง
ออกมาได้ทั้งหมด
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นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีเว็บค้นหาที่ค้นหาจากรูปภาพเพียงอย่างเดียว เช่น
Google Images Search ซึ่งสามารถค้นหาเว็บที่แสดงรูปภาพเหมือนกับภาพ
ต้นฉบับได้ หลายครัง้ ทีเ่ ราโพสต์อลั บัม้ รูปโดยไม่มขี อ้ ความอืน่ ใด เพือ่ แชร์รปู กับเพือ่ น
แม้เว็บค้นหาทั่วไปจะไม่แสดงผลในเว็บเหล่านั้นเนื่องจากตัวเว็บไม่มีข้อความ
แต่ Google Images Search ก็สามารถค้นหารูปภาพเหมือนกับภาพต้นฉบับได้
ซึ่งถ้าหากมีใครน�ารูปของเราไปใส่ในเว็บต่างๆ และเว็บค้นหาสามารถค้นหาใบหน้า
ของเราจากภาพจ�านวนนับพันๆ ล้านภาพในอินเทอร์เน็ตเพื่อน�ามาแสดงผลได้
ภาพทีค่ น้ หาได้จากเว็บค้นหาอาจเปดเผยข้อมูลของเรามากกว่าทีเ่ ราคิด เช่น เปดเผย
รุ่นของกล้องที่ใช้ถ่าย เวลา และสถานที่ถ่ายภาพด้วยเพราะกล้องถ่ายภาพยุคใหม่
โดยเฉพาะกล้ อ งในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ นั้ น มั ก เก็ บ ข้ อ มู ล จ� า นวนหนึ่ ง ไว้ ใ นไฟล์ ภ าพ
เมื่ อ มี ผู ้ ค ้ น หาเจอภาพของเรา เขาก็ อ าจได้ ข ้ อ มู ล ว่ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของเรา
รุ่นอะไร เราเดินทางไปที่ใดบ้าง เมื่อไหร่ หรือเดินทางไปที่ใดบ่อยๆ ซึ่งล้วนแต่
น�าไปใช้เพื่อการสะกดรอยเราได้
นอกจากความเป็นส่วนตัวในแง่ของการใช้เว็บค้นหาเพื่อละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของผู้อื่นแล้ว ผู้ใช้เว็บค้นหาเองก็ควรระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บโดย
เว็บค้นหาเช่นกัน เว็บค้นหาจ�านวนมากเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของเรา เช่น
ค�าค้นหาทีเ่ คยค้น ลิงก์ทเี่ คยคลิก และระยะเวลาทีเ่ ราอยูใ่ นเว็บต่างๆ ทีเ่ ราคลิกเข้าไป
ก่อนจะกลับมาค้นหาอีกครั้ง แม้ตัวเว็บค้นหาเองมักใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์
และปรับปรุงการแสดงผลการค้นหา เช่น หากผลการค้นหาอันดับสองถูกคลิกมากกว่า
อันดับแรก ก็จะท�าให้ผลอันดับนั้นถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับแรกในการค้นหาครั้ง
ต่อไป โดยเว็บค้นหาเช่นกูเกิลนั้นมีการเก็บค�าค้นหาทุกค�าที่เราเคยค้นไว้ ซึ่งเรา
สามารถเรียกดูประวัติการค้นหาของเราได้ในบริการ Google Search History
ที่ https://www.google.com/history ข้อมูลเหล่านี้หากหลุดออกไปก็อาจน�าไป
สู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ อย่างไรก็ดีบริการเหล่านี้มักมีทางเลือกให้
ผู้ใช้หยุดการบันทึกประวัติการใช้งาน หรือลบข้อมูลที่เคยบันทึกไปแล้วทั้งหมด
ได้โดยง่าย
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หากเรากังวลกับความเป็นส่วนตัวของเรากับเว็บค้นหา เราสามารถจัดการ
ปองกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลไปกับเว็บค้นหาได้ ซึ่งการจัดการนี้จ�าเป็นต้องใช้
ความรู้ทางเทคนิคในระดับหนึ่ง
1. ไม่วางลิงก์ในเว็บสาธารณะ: เมือ่ มีการวางลิงก์ในเว็บสาธารณะ ใครๆ ก็จะ
สามารถเข้าถึงได้ เว็บค้นหาก็ด้วย
2. ตัง้ รหัสผ่านเข้าถึงข้อมูล: บริการบล็อกบางทีเ่ ปดให้เราตัง้ รหัสผ่านกับโพสต์
ต่างๆ ได้เพื่อจ�ากัดกลุ่มผู้เข้าใช้งาน การตั้งรหัสแบบนี้ปองกันเว็บค้นหาอย่างได้ผล
3. ใช้บริการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ของกูเกิล: กูเกิลนัน้ มีบริการ Google Alerts
(http://www.google.com/alerts) ที่ใช้แจ้งเตือนเมื่อมีเว็บใหม่ๆ ที่มีข้อความตรง
กับที่เราก�าหนดไว้เข้ามาในระบบของกูเกิล เราอาจใช้บริการนี้เพื่อตรวจดูชื่อของเรา
ทันทีที่มีชื่อเราปรากฏขึ้นมาใหม่ในเว็บใดๆ ที่กูเกิลไปค้นพบ กูเกิลก็จะแจ้งเตือนเรา
ซึ่งหากเราพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราที่พบนั้นละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรา ก็จะ
ได้แจ้งไปยังผู้ดูแลเว็บให้น�าข้อมูลของเราออกได้อย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ดีการจัดการกับเว็บค้นหาเพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลส่วนตัวของเรา
เป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุ การเผยแพร่ข้อมูลบุคคลในประเทศไทยปจจุบัน
ยังไม่มีการจัดระเบียบ ซึ่งถือเป็นช่องโหว่ เพราะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องช่วยกันผลักดันต่อไป
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บทที่ 3
ความเปนสวนตัวกับเฟซบุก
นับตั้งแต่เฟซบุ๊กเปดให้ใช้บริการห้าปก่อนจนถึงทุกวันนี้ มันได้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย จากแรกเริ่มที่เป็นเพียงพื้นที่ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มคนแคบๆ ที่ผู้ใช้เลือกเอง จนกลายเป็นแพลตฟอร์ม (platform) ที่ข้อมูล
จ�านวนมากของผู้ใช้กลายเป็นสิ่งสาธารณะโดยอัตโนมัติ ทุกวันนี้ผู้ใช้ท�าได้เพียง
การจั ด การตั้ ง ค่ า ข้ อ มู ล บางส่ ว นที่ ต ้ อ งการท� า ให้ เ ป็ น สาธารณะแยกกั บ ข้ อ มู ล
ที่เป็นข้อมูลส่วนตัว แต่ค�าว่า “ส่วนตัว” ในที่นี้ก็ยังหมายถึงการที่มันถูกแชร์ได้โดย
เฟซบุ๊กและเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆ เพื่อน�าไปใช้เล็งเปาส�าหรับการโฆษณา-1
ตามค�ากล่าวของทางเฟซบุก๊ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์สว่ นทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่เฟซบุ๊กจะเก็บรวบรวมจากผู้ใช้ได้แก่
1. ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้จ�าเปนต้องกรอกตอนที่จะสมัครใช้บริการ ซึ่งใน
ขั้นตอนการสมัครผู้ใช้จะต้องระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล วันเดือนปเกิดและเพศ โดยรูป
โปรไฟล์และเครือข่ายทั้งหมดของผู้ใช้ถูกจัดเป็นข้อมูลประเภทที่ต้องเป็นสาธารณะ
ตั้งแต่แรก อย่างในกรณีวันเดือนปเกิดก็จะท�าให้รู้อายุของเราซึ่งช่วยให้เราสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาหรือโฆษณาที่เหมาะสมกับวัยได้
2. ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะแบ่งปนร่วมกับผู้อื่นหรือไม่
อย่างเช่นข้อมูลการอัปเดตสถานะ รูปภาพหรือการลงความเห็นในโพสต์ของเพื่อนๆ
รวมทั้งข้อมูลการเพิ่มเพื่อนใหม่ การกดถูกใจ หรือกด “ไลค์” เพจใดเพจหนึ่ง
การแท็กสถานที่ในรูปภาพหรือในโพสต์ของเรา หรือการตั้งค่าความสัมพันธ์
3. ข้อมูลเกีย่ วกับทุกความเคลือ่ นไหวในเฟซบุก เช่นการเปดดูโปรไฟล์ผอู้ นื่
การส่งข้อความหาใครสักคน การค้นหาเพื่อนหรือเพจใดเพจหนึ่ง หรือวิธีการคลิก
หน้าโฆษณา เป็นต้น
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4. ข้อมูลเพิ่มเติมจากเวลาที่ผู้ใช้โพสต์วิดีโอหรือรูปภาพ ทางเฟซบุ๊กก็จะ
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (metadata) อย่างเช่น เวลา วันที่และสถานที่ที่มี
การถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพดังกล่าว
5. ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการ
เข้าเฟซบุก๊ ซึง่ เป็นข้อมูลเกีย่ วกับหมายเลขไอพีสถานทีท่ ผี่ ใู้ ช้อยู่ ชนิดของเบราวเซอร์
ที่ใช้ หรือหน้าต่างๆ ที่มีการกดเข้าชม ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊กสามารถระบุพิกัดของเรา
เพื่อจะบอกเราได้ว่าเวลานี้มีเพื่อนของเราคนไหนที่อยู่ในระยะใกล้เคียง
6. ข้อมูลที่ผู้อื่นแบ่งปนเกี่ยวกับผู้ใช้นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแท็กรูปภาพ
หรือเพิ่มผู้ใช้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม รวมทั้งข้อมูลจากเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ
ที่เราใช้ในเฟซบุ๊ก แต่ในกรณีนี้จะท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเราแล้วเท่านั้น
7. ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เมื่อไรก็ตามที่เราเล่นเกม
เข้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้เฟซบุ๊ก หรือโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับบัญชีเฟซบุ๊กของเราได้
(เช่น อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์) ข้อมูลนั้นจะถูกส่งให้ทางเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นวันที่
และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับหมายเลขไอพี ระบบการท�างาน
ที่ใช้ เป็นต้น
เฟซบุ๊กมีวิธีการจัดการข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้และ
เพือ่ นๆ มาประมวลผล ท�าให้เฟซบุก๊ สามารถก�าหนดได้วา่ ควรจะแสดงให้เพือ่ นคนไหน
ปรากฏในหน้า “ฟดข่าว” (News Feed) หรือเสนอแนะการแท็กเพื่อนคนอื่นๆ
ในรูปภาพที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับต�าแหน่งที่อยู่ก็ท�าให้เฟซบุ๊กสามารถ
แนะน�าผู้ใช้เกี่ยวกับผู้คนหรืองานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง หรือน�าเสนอ
ข้อตกลงที่ผู้ใช้อาจสนใจได้ การรวบรวมข้อมูลนี้จะท�าให้เฟซบุ๊กคัดสรรโฆษณาที่จะ
ปรากฏขึ้นในหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ให้มีความสอดคล้องกับรสนิยมและวิถีชีวิตของ
คนๆ นั้ น โดยเฟซบุ ๊ ก ได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า เป็ น ไปเพื่ อ อ� า นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ใช้
โดยการพัฒนาการบริการ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเฟซบุ๊กเอง
วิธีการที่เฟซบุ๊กน�าข้อมูลไปใช้ คือการน�าไปเชื่อมโยงกับบริการหรือส่วน
ประกอบต่างๆ ที่เฟซบุ๊กได้น�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ฝายโฆษณาที่ซื้อพื้นที่
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โฆษณาในหน้าเว็บไซต์ นักพัฒนาที่สร้างเกม แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆ ข้อมูล
ที่ได้อาจน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงในเว็บไซต์
และใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บ หรือเพื่อการ
เสนอแนะสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น การเสนอแนะให้เพิ่มคนที่ผู้ใช้อาจรู้จัก
เสนอให้ใช้โปรแกรมหาเพือ่ นจากอีเมล หรือเสนอให้ผใู้ ช้คนอืน่ แท็กภาพของเราทีเ่ ขา
ได้อปั โหลดขึน้ ไป โดยการเปรียบเทียบภาพทีม่ กี ารอัปโหลดกับข้อมูลทีท่ างเฟซบุก๊ ได้
รวบรวมเอาไว้เพื่อใช้ในการระบุบุคคลในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมได้ว่าจะจัดการ
กับการแท็กโดยบุคคลอื่นอย่างไรด้วยการปรับการตั้งค่า
ข้อกังวลข้อแรกๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเฟซบุ๊กที่ท�าให้คนเริ่ม
พูดถึงกันมากนั้นเริ่มตั้งแต่ระบบ News Feed-2 ที่จะท�าให้กิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้
เป็นที่มองเห็นได้ง่ายขึ้น โดยการรวมเอาความเคลื่อนไหวทั้งหมดของผู้คนที่อยู่
ในรายชื่อเพื่อนของเรามาไว้ในหน้าหลักหน้าเดียวของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งส่วนนี้เอง
ที่กลายเป็นพื้นที่หลักของเฟซบุ๊กที่ผู้คนใช้ในการแบ่งปนและติดตามข้อมูลข่าวสาร
จ�านวนมาก แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งใจโพสต์ให้เป็น
ข้อมูลสาธารณะ แต่ News Feed ได้พัฒนาขึ้นไปจนถึงขั้นที่แม้แต่กิจกรรมทั่วๆ ไป
ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งใจแบ่งปนกับทุกคน อย่างเช่นการกดไลค์ การเขียนข้อความบน
หน้าวอลล์ของเพื่อนคนใดคนหนึ่ง หรือการใส่ความเห็นในรูปภาพหรือสถานะ
ของผู้ใช้คนอื่นๆ ก็อาจปรากฏให้เห็นบน News Feed ในฐานะโพสต์สาธารณะ
(ทุกคนอ่านได้) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การท�าให้การเข้าถึง
ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายแบบนี้ท�าให้ผู้ใช้จ�าเป็นต้องตระหนักถึงกิจกรรมบนเฟซบุ๊กของ
ตนอยู่เสมอ
ในช่วงสองสามปให้หลังเฟซบุ๊กได้ผลักดันให้ผู้ใช้ท�าข้อมูลของตนให้เป็น
สาธารณะมากขึ้น โดยเชื่อว่าการท�าเช่นนั้นจะท�าให้นักการตลาดและนักพัฒนา
น�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นส�าหรับลูกค้า
แม้ทางเว็บไซต์จะยืนยันว่าการน�าข้อมูลทั้งหมดไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจาก
ผูใ้ ช้เสียก่อน คณะกรรมาธิการการค้าของแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission:
FTC) ได้ท�าการตรวจสอบการท�างานของเฟซบุ๊กโดยเริ่มต้นจากการร้องเรียนของ
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ผู้ใช้ในป 2552 เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ซับซ้อนและเข้าใจยากกว่าเดิม
จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาใดๆ บุคคลที่สามจะสามารถ
รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นได้ แม้ว่าในแถลงการณ์ของบริษัทเฟซบุ๊กเองจะเคย
บอกไว้ว่าไม่สามารถท�าได้ก็ตาม-3
ในกรณีของการให้สิทธิการเข้าถึงอย่างย่อส�าหรับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ
ที่ถกู สร้างขึ้นมาเพือ่ เล่นสนุกในเฟซบุก๊ ปญหาของมันคือการที่เฟซบุ๊กได้เพิม่ ส่วนต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้ (user interface) แบบง่ายๆ ส�าหรับนักพัฒนาทีต่ อ้ งการเรียกขอข้อมูล
ส่วนตัวจากผู้ใช้ ในอดีตผู้ใช้ต้องคลิกผ่านกล่องไดอะล็อกจ�านวนมากเพื่อเลือกที่จะ
ยินยอมให้มกี ารแชร์ขอ้ มูลต่างๆ แต่ตอนนีน้ กั พัฒนาสามารถใส่ลา� ดับข้อมูลทีต่ อ้ งการ
เหล่านี้ไว้ในกล่องโต้ตอบเพียงกล่องเดียว โดยสิ่งที่ผู้ใช้ต้องท�าคือการคลิกเพียง
ครั้งเดียวเพื่อการยินยอมให้นักพัฒนาเกมนั้นๆ เข้าถึงข้อมูลของเราได้ทุกประเภท
และทุกเวลา รวมทั้งยังสามารถโพสต์ข้อความหรือส่งข้อความต่างๆ ในนามของเรา
อีกด้วย-4
การที่เฟซบุ๊กได้ถอนเอาก�าแพงในการปองกันข้อมูลออกและท�าให้ง่ายขึ้น
ก็ท�าให้ผู้ใช้มักไม่ทันสังเกตหรือระวังและรีบร้อนในการกดแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น
เพราะทัง้ หมดปรากฏขึน้ ในรูปแบบของเกมต่างๆ บนเฟซบุก๊ ทีจ่ ะอนุญาตให้ผใู้ ช้เข้าไป
เล่นได้ก็ต่อเมื่อท�าการกดยินยอมให้มีการน�าข้อมูลส่วนตัวไปใช้ ข้อมูลเหล่านั้นอาจ
เป็นข้อมูลที่ตัวผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแชร์-5
ยิ่งเฟซบุ๊กเติบโตมากเท่าไร ปญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น
เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวนหนึ่งได้ร้องเรียนคณะกรรมาธิการ
การค้าฯ โดยให้เหตุผลว่าเฟซบุ๊กมีเจตนาตุกติกกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อ
น�าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้ด้วยเจตนาเชิงพาณิชย์ จนกลายเป็นประเด็นที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับนโยบายรักษาความปลอดภัยของเฟซบุ๊ก น�าไปสู่
ข้อกล่าวหาทีว่ า่ เฟซบุก๊ นัน้ ขายข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้และไม่มใี ครทีจ่ ะลุกขึน้ มาเอาผิด
กรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอินเทอร์เน็ตเชื่อว่าผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักเลยว่ากิจกรรมในโลกออนไลน์ของพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึง่
ของตลาด แต่ละครั้งที่เฟซบุ๊กได้ปรับเปลี่ยนฟเจอร์ต่างๆ เราควรคิดไว้ก่อนได้เลยว่า
มันคงไม่ใช่การท�าเพื่อให้เราตามหาเพื่อนเก่าหรือญาติที่หายสาบสูญได้ง่ายขึ้น
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โจแอน กู้ดไชล์ด (Joan Goodchild) บรรณาธิการอาวุโสของเว็บไซต์ CSO
(Chief Security Ofﬁcer)-6 แสดงความเห็นว่า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆ
ในเฟซบุ๊ก เราสงสัยได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นท�าเพื่อเป็นข้ออ้างในการ
ตั้งค่าการควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใหม่ ให้กลับสู่การตั้งค่าอัตโนมัติของ
ทางเว็บไซต์ไว้ก่อน เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
กูด๊ ไชล์ดได้นา� เสนอ “หลุมพราง” ส�าคัญห้าอันดับแรกของเฟซบุก๊ ไว้ในรายการ
“The Early Show on Saturday Morning” ดังนี้:
* ข้อมูลของผูใ้ ช้ถกู น�าไปแชร์กบั บุคคลทีส่ าม เฟซบุก๊ จัดเป็นธุรกิจอย่างหนึง่
ที่ต้องการท�าเงิน และการท�าเช่นนั้นได้จ�าเป็นต้องอาศัยการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ให้กับ
ฝายโฆษณาที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์
* หลังจากการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆ ทุกครั้ง การตั้งค่าความเปนส่วนตัว
จะถูกตั้งให้กลับสู่สภาวะอัตโนมัติของเฟซบุกอันเปนสภาวะที่มีความปลอดภัย
และมีความเปนส่วนตัวน้อยที่สุด หมายความว่าทุกครั้งที่เฟซบุ๊กประกาศ “ลุค”
ใหม่ ผู้ใช้ควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใหม่ให้ดีและเปลี่ยนกลับไป
เป็นแบบที่เราต้องการ มิเช่นนั้นเฟซบุ๊กอาจน�าข้อมูลเหล่านั้นไปแชร์กับบริษัทต่างๆ
ซึ่งเป็นการท�างานหลักของแบบจ�าลองธุรกิจของเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันทายตัวละคร
น่ารักๆ ที่ว่า “คุณเป็นตัวละครใดในนิยายเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ผู้ใช้ต้องกดยืนยัน
ก่อนการใช้อาจดึงข้อมูลของผู้ใช้ไปแชร์ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว
* โฆษณาในเฟซบุกอาจมีมัลแวร์ โดยพื้นฐานเฟซบุ๊กมีการตรวจสอบ
โฆษณาที่ ค ่ อนข้างไม่ถี่ถ ้วนจึง อาจส่ง ผลให้ผู้ใช้ค ลิกไปที่โฆษณา เช่น โฆษณา
โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับกลายเป็นการ
ดาวน์โหลดตัวไวรัสจริงๆ มาแทน
* เพือ่ นของเราเองทีจ่ ะท�าให้เราเสีย่ งกับการเสียข้อมูล หากโปรไฟล์ของเพือ่ น
ในเฟซบุ๊กของผู้ใช้โดนเจาะข้อมูลโดยบุคคลที่สาม แฮกเกอร์สามารถเห็นข้อมูล
ทุกอย่างที่ผู้ใช้ส่งให้เพื่อนของตนได้ ดังนั้น หากเพื่อนของเราไม่ได้ระมัดระวังให้ดี
เกี่ยวกับข้อมูลที่อาจถูกแชร์ในเว็บ ตัวเราเองก็อาจได้รับผลเสียไปด้วย
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* พวกต้มตุนสามารถสร้างโปรไฟล์ปลอมได้ แม้แต่กับคนธรรมดาทั่วๆ ไป
ที่พอจะรู้ข้อมูลของผู้ใช้บางคนก็อาจสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาภายในเวลาชั่วอึดใจ
สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้ตัวจริงได้ เพราะเงื่อนไขในการสมัครเฟซบุ๊กไม่จ�าเป็น
ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว โปรไฟล์ ป ลอมมั ก ถู ก สร้ า งขึ้ น
เพื่อท�าความเสียหายให้แก่ผู้ใช้จริง การรับ “แอด” คนแปลกหน้าทุกคนที่ส่งค�าร้อง
ขอเป็นเพื่อนมาอาจท�าให้ผู้ใช้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงได้โดยไม่รู้ตัว
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊กคือระบบไทม์ไลน์ ในป 2554
เฟซบุ๊กได้ออกนโยบายผลักดันให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นเพื่อท�าให้หน้าโปรไฟล์
ของตนดู “น่ า สนใจ” มากขึ้ น และคนจ� า นวนมากก็ เ ต็ ม ใจที่ ใ ส่ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ
ทั้งประวัติการศึกษาและการท�างาน ความสนใจภาพยนตร์ ดนตรีและหนังสือ
ไปจนถึงสถานะความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในชีวิต และหากผู้ใช้ไม่คอยเข้าไป
ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแต่ละครั้งที่ทางเว็บไซต์ได้ท�าการอัปเดต
รายละเอียดใดๆ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ใช้นั้นก�าลังแชร์ข้อมูลมากกว่าที่ตนคิดไว้
โดยไม่รู้ตัว
ไทมไลนการเปลี่ยนนโนบายความเปนสวนตัวของเฟซบุก

เนื้อหาส่วนที่ตัดมาต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของเฟซบุก๊ จุดสังเกตอยูท่ เี่ นือ้ หาบางส่วนนัน้
เปลีย่ นแปลงไปในแต่ละป ซึง่ ทัง้ หมดล้วนบ่งบอกถึงความพยายามในการค่อยๆ
ลดทอนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้-7
ป 2548 – ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณมอบให้กับเฟซบุ๊กจะไม่สามารถถูก
น�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยผู้ใช้คนอื่นหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่คุณได้ระบุไว้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ป 2549 - เราเข้ า ใจว่ า คุ ณ คงไม่ ต ้ อ งการให้ ทุ ก คนในโลกมี ข ้ อ มู ล
ที่คุณแชร์บนเฟซบุ๊กเพราะเหตุนี้เราจึงให้คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณเอง
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การตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัวแบบแรกเริม่ ของเราได้จา� กัดข้อมูลทีถ่ กู แสดงในโปรไฟล์
ของคุณแค่โรงเรียนของคุณ พืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีค่ ณ
ุ ระบุไว้ และข้อจ�ากัดทางชุมชน
ที่สมเหตุสมผลอื่นๆ อย่างที่เราได้บอกไว้แล้ว
ป 2550 - ข้อมูลโปรไฟล์ที่คุณมอบให้กับเฟซบุ๊กเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่เป็น
ส่วนหนึ่งในอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของคุณได้
(เช่น โรงเรียน ภูมลิ า� เนา เพือ่ นของเพือ่ น เป็นต้น) ชือ่ ของคุณ โรงเรียนของคุณ
และรู ป ประกอบโปรไฟล์ จ ะปรากฏในช่ อ งค้ น หาของเครื อ ข่ า ยเฟซบุ ๊ ก
ยกเว้นคุณจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ป 2551 - เฟซบุก๊ ถูกออกแบบมาเพือ่ ให้งา่ ยต่อผูใ้ ช้ในการแชร์ขอ้ มูลข่าวสาร
กับใครก็ตามที่คุณต้องการ คุณเป็นผู้ตัดสินใจประเมินข้อมูลที่ท�าให้คุณ
รูส้ กึ สบายใจในการแชร์บนเฟซบุก๊ และเป็นผูค้ วบคุมวิธกี ารทีข่ อ้ มูลถูกแจกจ่าย
ผ่านการตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัว คุณควรพิจารณาการตัง้ ค่าแรกเริม่ ของเฟซบุก๊
และเปลี่ยนแปลงหากจ�าเป็นเพื่อสะท้อนความพึงพอใจของคุณ นอกจากนี้
คุณควรค�านึงถึงการตัง้ ค่าของคุณเมือ่ ไรก็ตามทีค่ ณ
ุ แชร์ขอ้ มูล ข้อมูลทีต่ งั้ ไว้วา่
ส�าหรับ “ทุกคน” เป็นข้อมูลที่เปดเผยต่อสาธารณะ และอาจเข้าถึงได้โดย
ใครก็ตามในอินเทอร์เน็ต (รวมถึงคนทีไ่ ม่ได้ลอ็ กอินบัญชีเฟซบุก๊ ) และสามารถ
น�าไปจัดท�าข้อมูลได้โดยระบบการค้นหาของบุคคลทีส่ าม รวมทัง้ อาจเกีย่ วข้อง
กั บ ตั ว คุ ณ นอกเหนื อ พื้ น ที่ เ ฟซบุ ๊ ก (เช่ น เวลาที่ คุ ณ เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ อื่ น ๆ
บนอินเทอร์เน็ต) และการถูกส่งเข้า-ออกโดยทางเราและฝายอื่นๆ อย่างไร้ซึ่ง
ข้อจ�ากัดด้านความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอัตโนมัติส�าหรับ
ข้อมูลบางประเภทที่คุณโพสต์บนเฟซบุ๊กจะถูกก�าหนดไว้ที่ “ทุกคน” ตั้งแต่
แรกเริ่ม คุณสามารถพิจารณาและเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
ป 2552 - ข้อมูลบางประเภท เช่น ชื่อของคุณ ภาพโปรไฟล์ รายชื่อเพื่อน
และเพจต่างๆ ที่คุณเป็น “แฟน” อยู่ (กดไลค์) เพศ ภูมิล�าเนา และเครือข่าย
ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งนั้นจัดเป็นข้อมูลที่เปดเผยในสาธารณะส�าหรับทุกคน
รวมทัง้ แอปพลิเคชันเพิม่ เติมในเฟซบุก๊ ซึง่ ไม่มรี ะบบการตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัว
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อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจ�ากัดความสามารถในการค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
ค้นหาได้โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการค้นหา
นโยบายความเป็นส่วนตัวปจจุบนั ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ เมษายน ป 2553 – เมือ่ คุณ
เชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์เหล่านั้นจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณได้ ค�าว่า “ข้อมูลทั่วไป” ประกอบไปด้วย
ชื่อของคุณและเพื่อน ภาพประกอบโปรไฟล์ เพศ รหัสผู้ใช้ (user ID) รวมถึง
การเชื่อมต่อ และข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ถูกแชร์ด้วยการตั้งค่าส�าหรับ “ทุกคน”
เพราะการเชื่อมต่อจ�าเป็นต้องอาศัยสองฝาย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ของคุณเป็นเพียงการควบคุมว่าใครสามารถมองเห็นการเชื่อมต่อของคุณ
ในหน้าโปรไฟล์ของคุณได้เท่านั้น หากคุณไม่สบายใจกับการที่การเชื่อมต่อ
ของคุณจะเป็นที่เข้าถึงได้ส�าหรับสาธารณะ คุณก็ควรหยุดใช้แอปพลิเคชัน
หรือเว็บเหล่านั้น
จากไทม์ไลน์ข้างต้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับของนโยบาย
ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดึงเกราะปองกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ออกทีละน้อย แรกเริ่มเฟซบุ๊กได้ฐานผู้ใช้มาจากการน�าเสนอการควบคุมที่เรียบง่าย
และถีถ่ ว้ นให้กบั ผูใ้ ช้ในการรักษาข้อมูลส่วนตัว พอเฟซบุก๊ เติบโตขึน้ และมีความส�าคัญ
มากขึ้น เฟซบุ๊กก็สามารถเลือกได้ว่าจะรักษาหรือพัฒนาการควบคุมเหล่านั้นอย่างไร
ทว่ า ทางเว็ บ ไซต์ ก ลั บ เลื อ กที่ จ ะหาประโยชน์ ใ ห้ ตั ว เอง หุ ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ และ
การโฆษณาให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับ
จ�ากัดทางเลือกของผู้ใช้ในการควบคุมข้อมูลของตัวเอง
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บทที่ 4
กฎหมายคอมพิวเตอร
ที่พลเมืองเน็ตควรรู
นอกจากการเข้ามาของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะท�าให้แนวคิดเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเปลี่ยนไปแล้ว คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ยังน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายอีกด้วย เนื่องจากกฎหมายแบบดั้งเดิมที่
เรามีใช้กนั มานานนัน้ ไม่ได้สร้างขึน้ เพือ่ ดูแลโลกอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย
มีกฎหมายอาญาที่ระวางโทษส�าหรับอาชญากรรมแบบการบุกรุกที่อยู่อาศัย แต่
กฎหมายเช่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการ “บุกรุก” คอมพิวเตอร์ที่อาจอยู่ในบ้านของ
เรา การบุกรุกเพื่อเข้าดูข้อมูล ไม่จ�าเป็นต้องมีการบุกรุกสถานที่เลย จึงไม่เข้าข่าย
ตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการ “บุกรุก” แบบดั้งเดิมที่เคยมีมา
ด้วยความที่ชีวิตของเราเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพิงระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงได้คิดกฎหมายขึ้นมาใหม่
เพื่อเอาผิดกับอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความส�าคัญของระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ ที่เราใช้คอมพิวเตอร์ไปเพื่อการซื้อขาย ท�าธุรกรรมทางการเงิน
ประกาศข่าว ฯลฯ
ส�าหรับประเทศไทยในป 2550 ที่ผ่านมาก็มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ)
ออกมาบังคับใช้
ทุกวันนี้ชีวิตประจ�าวันของเรา มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
การควบคุมต่างๆ ที่กฎหมายคอมพิวเตอร์ก�าหนดขึ้นรวมถึงบทลงโทษต่างๆ จึงมีผล
ต่อเราด้วย แม้จะไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เรานั่งอยู่หน้าเครื่องพีซีแล้ว
พิมพ์ขอ้ ความเข้าสูเ่ ว็บก็ตาม ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นัน้ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
รวมไปถึงการโทรศัพท์ หรือการกดเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม การแชตในโปรแกรมแชต
ในโทรศัพท์มือถือ หรือกระทั่งการดูโทรทัศน์ดาวเทียมก็เป็นการกระท�ากับระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน
เครือขายพลเมืองเน็ต
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ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรคืออะไร

หน้าที่หลักของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายใกล้เคียงกันในนานาชาติ
คือ การนิยามความผิดที่กระท�าทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นความผิดทางอาญา ความผิด
เหล่านั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้แก่
1. การบุกรุก เช่น การเจาะเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ที่อาจจะมีช่องโหว่อยู่
ไม่ว่าจะเป็นการหาช่องโหว่ในเว็บที่มีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ หรือกระทั่งการไปได้
รูข้ อ้ มูลการเข้าถึง (ชือ่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน) จากทีอ่ นื่ มาแล้วล็อกอินเข้าไปยังคอมพิวเตอร์
เหล่านั้น หรือจะเป็นการถอดรหัสไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสมาเพื่อเข้าดูข้อมูลก็ถือเป็น
ความผิดฐานบุกรุกไปด้วย
2. การดักฟง กฎหมายคอมพิวเตอร์ระวางโทษส�าหรับการดักฟงข้อมูล แม้วา่
จะเป็นแค่การดักฟงเฉยๆ ไม่ได้น�าข้อมูลไปท�าอะไรก็เป็นความผิดในตัวเองแล้ว
เจ้าหน้าที่รัฐจะท�าการดักฟงได้เมื่อมีหมายศาลเท่านั้น
3. การแก้ไขหรือท�าลาย การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โดยอาจเป็นความผิดร่วมกับการบุกรุกตามข้อ 1 หรือเป็นการแก้ไขข้อมูลโดยที่เรา
ไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้บุกรุก เช่น ผู้ดูแลระบบเข้าไปแก้ไขข้อมูลลูกค้า ก็เป็น
ความผิดได้เช่นกัน
4. การขัดขวางการเข้าถึง นอกจากการบุกรุกหรือแก้ไขโดยตรงแล้ว กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ยังถือเอาการขัดขวางการใช้งานตามปกติเป็นอาชญากรรมแบบหนึ่ง
เช่น การใช้โปรแกรมเรียกใช้งานเว็บจ�านวนมากๆ จนกระทัง่ เว็บไม่สามารถให้บริการ
ผู้อื่นได้ (Denial of Service: DoS) ก็ถือเป็นการกระท�าความผิดทางอาญา
ส�าหรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ของไทยนั้น ก�าหนดโทษเหล่านี้ไว้เป็นโทษ
ที่มีความผิดจ�าคุกทั้งหมด ตั้งแต่ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทไปจนถึง
ไม่เกิน 5 ป ปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่มีโทษขั้นต�่าแต่อย่างใด
การกระท�าเหล่านีถ้ กู ก�าหนดโทษอย่างค่อนข้างเป็นสากลในหลายๆ ประเทศ
เราควรระวังการใช้ซอฟต์แวร์ที่โจมตีเช่นนี้ไปยังเครื่องในต่างประเทศแม้ซอฟต์แวร์
เหล่ า นั้ น จะใช้ ง านได้ ง ่ า ย และไม่ ต ้ อ งการความรู ้ พิ เ ศษมากนั ก ในการใช้ ง าน
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เช่น โปรแกรมดักฟงหลายๆ ตัวที่มีในโทรศัพท์เคลื่อนที่และเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ
เพราะแม้ ที่ ก ารเผยแพร่ โ ปรแกรมเหล่ า นั้ น ไม่ ผิ ด กฎหมายในหลายประเทศ
แต่การใช้งานกับผู้อื่นมักเป็นความผิดเช่นเดียวกับกฎหมายไทย
ความผิดอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ

ขณะทีค่ วามผิดหลักๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์นนั้ มีความจ�าเป็นทีต่ อ้ งมีกฎหมาย
เฉพาะ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยฉบับปจจุบันกลับมีการก�าหนดฐานความผิด
เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง ได้แก่
1. การส่งอีเมลโดยปกปดที่มาและรบกวนผู้อื่น กฎหมายข้อนี้ระบุชัดถึง
สแปมเมล (Spam mail) โดยไม่ระบุถึงการรบกวนรูปแบบอื่นๆ เช่น เอสเอ็มเอส
หรื อ โทรศั พ ท์ และการส่ ง เมลเพื่ อ รบกวนผู ้ อื่ น นั้ น จะเป็ น ความผิ ด ก็ ต ่ อ เมื่ อ
ปกปดหรือปลอมแปลงที่มาเท่านั้น
2. การส่งข้อมูลเท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเท็จนีใ้ นการร่างกฎหมาย
ระบุว่าเพื่อก�าหนดความผิดให้กับการโจมตีแบบฟชชิ่ง แต่สุดท้าย ในตัวกฎหมาย
กลับเขียนไว้อย่างกว้างขวางท�าให้การโพสต์ข้อความใดๆ ที่ถูกมองว่าเป็นความเท็จ
ก็อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ไปด้วย
3. การส่งข้อมูลที่เป็นความผิดกับความมั่นคง การก่อการร้าย และข้อมูล
ลามก ข้อมูลสามประเภทนี้แม้จะไม่เป็นความเท็จก็ถือเป็นความผิดด้วยเช่นกัน
4. ภาพตัดต่อทีท่ า� ให้ได้รบั ความอับอาย เสียชือ่ เสียง หรือท�าให้ถกู เกลียดชัง
การน�าภาพเหล่านีโ้ พสต์ลงเว็บ หรือเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ ก็อาจกลายเป็น
ความผิดได้
ความผิดเหล่านี้ถูกวิจารณ์ว่า ท�าให้จุดมุ่งหมายของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ที่เขียนขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาชนต่อการกระท�าผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นผิดจุด
ประสงค์ไป เพราะโทษเหล่านี้ส่วนมากมักทับซ้อนกับความผิดที่มีในกฎหมายฉบับ
อื่นอยู่แล้ว เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนั้นก็มีกฎหมายระบุไว้เฉพาะ หรือการ
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ท�าให้ได้รับความอับอายนั้นก็มีกฎหมายอาญาในส่วนการหมิ่นประมาทอยู่แล้ว
การสร้างความผิดที่ทับซ้อนเหล่านี้ ในหลายกรณี จึงเป็นการเพิ่มความผิดจาก
กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ และท�าให้เงือ่ นไขการด�าเนินคดีเปลีย่ นไป ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่
ข้อมูลเท็จที่ท�าให้ผู้อื่นเสียหายนั้นเป็นคดีหมิ่นประมาทที่ยอมความได้ แต่หากการ
เผยแพร่ขอ้ มูลเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีการด�าเนินคดีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
แม้จะมีการตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�าผิดได้แล้วก็ไม่อาจยอมความได้
ความรับผิดชอบของตัวกลาง

นอกจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะก�าหนดความผิดของการกระท�าต่างๆ ไว้แล้ว
ยังก�าหนดหน้าที่และความผิดของผู้ให้บริการที่อาจจะไม่ได้กระท�าความผิดด้วย
ตนเองอีกด้วย
หน้าที่ของผู้ให้บริการนั้น คือ การเก็บข้อมูลจราจรที่ผ่านตัวเองไป เช่น
ผู้ให้บริการเว็บต้องเก็บข้อมูลว่ามีผู้ใช้เข้ามาดูหน้าเว็บต่างๆ หรือโพสต์ข้อความ
ลงเว็บในเวลาใดและจากหมายเลขไอพีใด ขณะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็มีหน้าที่
จะต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ว่ า หมายเลขไอพี ใ ดเป็ น ของผู ้ ใช้ ชื่ อ อะไรพร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ก�าหนด
หน้าที่แก่ผู้ให้บริการว่า จะต้องลบข้อมูลเหล่านี้ภายในระยะเวลาเท่าใด หรือต้องลบ
เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งเป็นปญหาอย่างหนึ่งในแง่ความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้ที่อาจจะถูกรื้อค้นประวัติการใช้งานออกมาเมื่อไรก็ได้ แม้จะเลยจากก�าหนด
ที่กฎหมายให้เก็บไปแล้ว ข้อบังคับนี้รวมไปถึงบริการอื่นๆ ที่ทุกวันนี้ถือเป็นบริการ
ทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เช่น บริการโทรศัพท์มือถือ
นอกจากการเก็บข้อมูลจราจรแล้ว ตัวกลางเช่นผู้ให้บริการเว็บยังมีหน้าที่
จะต้ อ งลบข้ อ มู ล ที่ อ าจจะเป็ น ความผิ ด เช่ น ข้ อ มู ล เท็ จ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ เ สี่ ย งต่ อ
ความมั่นคงของชาติ หากไม่สามารถลบได้ทันท่วงทีก็อาจจะกลายเป็นความผิดฐาน
ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นและมีความผิดเท่ากัน
หน้าที่การลบข้อมูลที่เป็นความผิดนั้นเป็นเรื่องปกติในกฎหมายคอมพิวเตอร์
แต่ประเทศต่างๆ ในโลกมักก�าหนดภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เช่น หน่วยงานที่มี
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อ�านาจในการแจ้งลบ และระยะเวลาที่ต้องท�าตามค�าสั่งที่ได้รับ ขณะที่กฎหมายไทย
นั้ น กลั บ ไม่ มี ก ารก� า หนดกฎเกณฑ์ ใ นการตอบสนองต่ อ ค� า สั่ ง เหล่ า นี้ เ พื่ อ แสดง
ความบริสุทธิ์ใจ แต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ของไทยระบุเพียงว่า ผู้ที่สนับสนุน
หรื อ ยิ น ยอมให้ มี ก ารกระท� า ผิ ด ก็ จ ะมี ค วามผิ ด เท่ า กั น โดยการจะพิ จ ารณาว่ า
การกระท�าแบบไหนเป็นการสนับสนุนหรือยินยอมหรือไม่นนั้ ขึน้ กับดุลยพินจิ ของศาล
นอกจากนี้แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังระบุความผิดกับการเผยแพร่หรือ
ส่งต่อโปรแกรมที่ใช้กระท�าความผิด โดยไม่จ�าเป็นว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มี
การท�าความผิด หรือการเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อการศึกษาหรือเป็นประโยชน์อื่นๆ
หรือไม่ ประเด็นนี้สร้างข้อกังวลให้กับการเผยแพร่ชุดซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ๆ เช่น
การเผยแพร่ลนิ กุ ซ์ทภี่ ายในแผ่นซีดอี าจจะมีโปรแกรมนับพันตัว และบางตัวออกแบบ
มาเพื่อทดสอบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ท�าให้อาจจะเข้าข่ายความผิดได้
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ นัน้ มีความจ�าเป็นส�าหรับสภาพสังคมในปจจุบนั ทีผ่ คู้ น
ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ความบกพร่องของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปจจุบันก็ได้สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย
มากขึ้นเรื่อยๆ
ปญหาหลักของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ ที่ควรถูกแกไข คือ

1. ต้องมีการยกเว้นส�าหรับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายถึงกระบวน
การเจาะระบบ หรือการส่งต่อโปรแกรมเหล่านี้ท่ีผู้ใช้ไม่ควรตกอยู่ ในความเสี่ยง
ที่จะถูกด�าเนินคดี
2. ความผิดที่ซ�้าซ้อนกับความผิดในกฎหมายอื่น ไม่ควรมีอยู่ใน พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ อีก การก�าหนดความผิดที่ซ�้าซ้อนสร้างความสับสนให้ประชาชนโดย
ไม่จ�าเป็น หลายกรณีใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ กลายเป็นการเพิ่มโทษให้กับความผิด
เดิมที่มีอยู่แล้วอย่างไม่มีเหตุผล
3. ผูใ้ ห้บริการหรือตัวกลางอืน่ ๆ ต้องมีหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน และปลอดภัยจากการ
รับผิดหากท�าตามหน้าที่ได้ครบถ้วน
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การให้ บ ริ ก ารในอิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก วั น นี้ บริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารคนจ� า นวนมาก เช่ น
อินสตาแกรม ยูทูบ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ มีจ�านวนผู้ดูแลน้อยกว่าจ�านวนผู้ใช้
ที่มีหลายหมื่นจนถึงหลายล้านเท่า ตัวอย่างเช่น อินสตาแกรมนั้นมีพนักงานเพียง
13 คนแต่มีผู้ใช้ถึง 50 ล้านคน จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสอดส่องข้อมูลทุกอย่างที่
ผู้ใช้โพสต์ลงในระบบตลอดเวลา กฎหมายคอมพิวเตอร์ในหลายประเทศได้ค�านึงถึง
ข้อจ�ากัดข้อนี้ และได้คิดหลักวิธีดูแลเนื้อหาอย่างเข้าใจในข้อจ�ากัดนี้ หลักการนี้
เรียกว่า หลักการแจ้งเตือนและเอาออก (Notice and Takedown)
หลักการแจ้งเตือนและเอาออก คือ การก�าหนดให้ผใู้ ห้บริการมีภาระต้องหยุด
การเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ทีไ่ ด้กา� หนดไว้ หากหยุดเผยแพร่ได้ภายในก�าหนด จะถือว่า ไม่มคี วามผิด แต่หากเกิน
ก�าหนด ก็อาจเป็นความผิด
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปจจุบนั ไม่มขี อ้ ก�าหนดเหล่านี้ จึงท�าให้ผใู้ ห้บริการ
ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกด�าเนินคดี จากเนื้อหามากมายที่ถูกสร้างขึ้นผ่านตนเอง
อยู่ตลอดเวลา ผู้ให้บริการหลายรายจึงต้องหาทางลดความเสี่ยงจากความไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นนี้ โดยการลดช่องทางในการให้ผู้ใช้ผลิตเนื้อหา หรือท�าให้
การผลิตเนื้อหาเป็นไปอย่างยากล�าบาก และมีข้อจ�ากัดมากขึ้น หรือปดช่องทางผลิต
เนื้อหาโดยผู้ใช้ไปเลย
การปล่อยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละศาลท�าให้ผใู้ ห้บริการหลายราย
ถูกด�าเนินคดี หลายครั้งที่ผู้ให้บริการเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ทรัพยากรไม่เพียงพอ
ที่ จ ะด� า เนิ น การต่ อ สู ้ ค ดี ใ นชั้ น ศาลได้ ท� า ให้ ต ้ อ งเลิ ก ให้ บ ริ ก ารไปโดยปริ ย าย
เมื่อถูกด�าเนินคดี
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ภาคผนวก
กฎบัตรวาดวยสิทธิความเปนสวนตัวของผูใ ชเน็ต (Consumer Privacy Bill of Rights)

แปลและสรุปความจาก เอกสาร “ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผูบ้ ริโภคในโลก
แห่งเครือข่าย: กรอบคิดส�าหรับการปกปองความเป็นส่วนตัวและส่งเสริมนวัตกรรม
ในเศรษฐกิจดิจิตอลโลก” โดย รัฐบาลกลางอเมริกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐบาลกลางอเมริกันได้เปดเผยร่าง “กฎบัตร
ว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค” (Consumer Privacy Bill of Rights)
บนอินเทอร์เน็ต โดยตัง้ ใจจะเผยแพร่เป็น “พิมพ์เขียว” ของกฎหมายว่าด้วยความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันร่างเข้าสู่สภาต่อไป
กฎบัตรดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการทาง
อินเทอร์เน็ต ว่าผู้บริโภคควรจะ “คาดหวัง” อะไรจากผู้ประกอบการที่มีข้อมูล
ส่วนตัวของพวกเขา และส�าหรับผู้ประกอบการว่าควรจะมีการดูแล จัดการ และน�า
ข้อมูลของผู้บริโภคไปใช้อย่างไร ปจจุบันนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ใส่ข้อมูลจ�านวนมาก
ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว วิถีชีวิต หมายเลขบัญชี
ธนาคาร ฯลฯ ไว้กับบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต แต่ปญหาที่เกิดขึ้นคือ พวกเขา
ไม่อาจมัน่ ใจได้วา่ ผูป้ ระกอบการจะสามารถรักษาข้อมูลเหล่านีไ้ ด้หรือไม่ การให้ความ
มั่นใจกับผู้ใช้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาได้รับการปกปองดูแลอย่างดี จึงเป็นหลัก
ส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ใช้วางใจกิจการพาณิชย์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต และท�าให้ธุรกิจ
บนอินเทอร์เน็ตเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงได้
ที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการต่างๆ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
บนอินเทอร์เน็ต จะถูกจ�าหน่ายจ่ายแจกไปในวงการการตลาดและวงการโฆษณา
เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามทั้งผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการยังไม่มีชุดหลักการพื้นฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว
เหล่านี้
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องค์ประกอบหลักทีข่ าดไปจากรูปแบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวในหลากหลายบริการ
ที่เป็นอยู่ มีสองอย่างคือ
1. ค�าประกาศ (statement) ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับหลักการดูแลความเป็นส่วนตัว
ขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ ที่ยังไปกันได้กับโลกธุรกิจ
2. การมีขอ้ ตกลงแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภค ที่จะต้องเท่าทัน
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ
เพื่อจัดการกับปญหานี้ ฝายปกครองอเมริกัน (The Administration)
จึงได้เสนอกรอบคิด “ความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของผู้บริโภคในโลกเครือข่าย”
อันมีศูนย์กลางความสนใจอยู่ที่กฎบัตรว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
(Consumer Privacy Bill of Rights) ที่ครอบคลุมหลักความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน
ทั่วโลกและน�ามาปรับให้เข้ากับการท�างานร่วมกันกับภาคเอกชน
กรอบคิดของฝายปกครองประกอบไปดวยสี่สวนหลัก คือ

1. ร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
2. แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของกลุ่มธุรกิจ ว่าจะน�าเอาหลักการของร่าง
กฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค มาประยุกต์เข้ากับการท�าธุรกิจ
อย่างไรบ้าง
3. ต้องมีการบังคับใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดท�าข้อตกลงกับพันธมิตรในประเทศนอกสหรัฐฯ ในการเพิม่ ความสามารถ
ในการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล (interoperability) ภายใต้กรอบคิดเรื่องความเป็น
ส่วนตัวนี้
ร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคนั้นจะท�าหน้าที่เป็น
แม่แบบ (template) ให้กับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยท�าให้ผู้บริโภค
มีความไว้วางใจมากขึ้น เมื่อใช้บริการใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่เราจะสามารถ
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รั ก ษาพลวั ต ของโลกยุ ค ดิ จิ ต อลและหนุ น เสริ ม การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ
ไว้ได้ กฎหมายและข้อตกลงเหล่านี้จะช่วยผู้ประกอบการในการก�าหนดว่าการใช้
ข้อมูลส่วนตัวประเภทใดที่ผู้บริโภคจะยอมรับได้ และประเภทใดที่ผู้บริโภคจะ
มองว่าเป็นการรุกล�้าความเป็นส่วนตัว
รางกฎหมายนี้จะเนนที่

1. การควบคุมโดยปจเจก: ผู้บริโภคมีสิทธิในการบริหาร/ควบคุมข้อมูล
ส่วนตัวทีบ่ ริษทั ต่างๆ มีไว้ในครอบครอง รวมไปถึงดูแลว่า บริษทั เหล่านัน้ จะน�าข้อมูล
ไปใช้อย่างไร ผูป้ ระกอบการควรจัดให้ผบู้ ริโภคสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวทีพ่ วกเขา
จะแบ่งปนกับผู้อื่น โดยการควบคุมวิธีการเก็บข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่ผู้ประกอบการ
สามารถรวบรวม น�าไปใช้ หรือเปดเผยได้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการควรท�าคือการสร้างระบบ
การจัดการข้อมูลที่ใช้ง่ายส�าหรับผู้บริโภค ที่สามารถสะท้อนให้เห็นปริมาณ ขอบเขต
และความละเอียดอ่อนของลักษณะต่างๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการน�าข้อมูลไปใช้ รวมทัง้ มอบ
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การจัดการข้อมูล ส่ว นตัว ให้กับผู้บริโภค
ว่าพวกเขาสามารถถอดถอนหรือจ�ากัดเนื้อหาส่วนที่อนุญาตให้น�าไปใช้ได้ เป็นต้น
2. ความโปร่งใส: ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิเข้าถึงได้งา่ ยต่อข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายความ
เป็นส่วนตัวและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย
สิ่งส�าคัญคือการที่ผู้บริโภคต้องมีความเข้าใจในความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องความเป็น
ส่วนตัวโดยการน�าเสนอข้อมูลพร้อมค�าอธิบายจากผู้ประกอบการ ที่ระบุชัดเจนว่า
พวกเขาต้องเก็บเอาข้อมูลส่วนตัวประเภทใด น�าไปใช้อย่างไร เป็นระยะเวลานาน
เท่าไหร่ และหากผู้ประกอบการต้องการจะแบ่งปนข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามนั้น
เป็นไปด้วยเหตุผลใด เป็นต้น
3. ความเคารพในบริบท: ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิในการคาดหวังว่า บริษทั จะน�าข้อมูล
ไปใช้และท�าการเผยแพร่ขอ้ มูลนัน้ ๆ ในลักษณะทีต่ รงกับบริบททีผ่ บู้ ริโภคได้ให้ขอ้ มูล
ดังกล่าว ผูป้ ระกอบการจ�าเป็นต้องจ�ากัดการใช้งานและการเปดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้บริโภคให้คงเส้นคงวา ดังที่เคยได้ให้ค�ามั่นสัญญาไว้กับผู้บริโภคและตรงกับบริบท
เมื่อตอนที่ผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลไว้ เว้นเสียแต่จะถูกร้องขอทางกฎหมาย หากจะมี
การน�าข้อมูลไปใช้หรือเปดเผยด้วยเหตุผลอื่น ก็ต้องท�าอย่างโปร่งใส โดยการแจ้งให้
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ผูบ้ ริโภครับทราบตั้งแต่ตอนทีม่ กี ารเก็บข้อมูลนัน้ ๆ นอกจากนี้ อายุของผูบ้ ริโภคและ
ความคุ้นเคยที่ผู้บริโภคมีต่อเทคโนโลยียังเป็นบริบทส�าคัญด้วย ท�าให้ร่างกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคนี้อาจต้องขอให้มีการปองกันเป็นพิเศษ
ส�าหรับข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่น มากกว่าข้อมูลจากผู้ใหญ่
4. ความปลอดภัย: ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคมีสิทธิ
ในการได้ รั บ การดู แ ลข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว อย่ า งปลอดภั ย และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดย
ผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการควรประเมินความเสีย่ งของระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว
และเฝาระวังในระดับที่สมเหตุสมผล ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น การสูญหายของ
ข้อมูล การน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การท�าลายหรือดัดแปลง และการเปดเผย
ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น
5. การเข้าถึงและความถูกต้องครบถ้วน: ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิในการเข้าถึงฟอร์แมต
ที่ใช้ง่าย เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยฟอร์แมตดังกล่าวต้องเหมาะกับประเภท
ข้อมูล ตามระดับความเสียหายที่เป็นไปได้ และเหมาะสมกับความละเอียดอ่อน
ของข้อมูลหากข้อมูลนั้นรั่วไหล ผู้ประกอบการควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อท�าให้
แน่ใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถรักษาความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนตัวของ
ผูบ้ ริโภคได้ ทีส่ า� คัญคือ ผูบ้ ริโภคต้องสามารถแก้ไขข้อมูลทีอ่ าจจะผิดพลาด และจ�ากัด
การใช้หรือลบข้อมูลเหล่านัน้ หากต้องการได้ดว้ ยตนเองอย่างทันท่วงที ผูป้ ระกอบการ
ที่ ถื อ ครองข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ควรยึ ด ถื อ หลั ก การที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เสรี ภ าพ
ในการแสดงออก หลักการการเก็บรักษาข้อมูลต้องพิจารณาโดยขึ้นกับปริมาณ
ขอบเขตและความอ่อนไหวของข้อมูล ตลอดจนความเป็นไปได้ที่หากมีการน�าข้อมูล
ไปใช้ อาจเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นผลเสียทาง
การเงินหรือทางกายภาพ เป็นต้น
6. การรวบรวมข้อมูลทีเ่ ฉพาะเจาะจง: ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิในการก�าหนดขอบเขต
การจัดการและการจัดเก็บข้อมูลของตนที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ปริมาณข้อมูลที่
ผู ้ ป ระกอบการสามารถเก็ บ รวบรวมได้ ค วรเป็ น ไปภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ไ ด้ ร ะบุ
ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น มีการระบุเปาหมายที่แน่ชัดในการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งๆ
และควรมีระบบการก�าจัดข้อมูลหลังจากใช้งานเสร็จตามเปาหมายแล้ว เว้นเสียแต่
มีความจ�าเป็นทางกฎหมาย
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7. การตรวจสอบได้: ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิทจี่ ะให้ขอ้ มูลของพวกเขา ได้รบั การดูแล
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะยึดมั่นกับร่างกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องมีส่วน
รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหลักการเหล่านี้ ซึง่ ในการจะท�าเช่นนัน้ ได้ ผูป้ ระกอบการ
ต้ อ งอบรมพนั ก งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว อย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และต้ อ งประเมิ น ผลการท� า งานอย่ า งสม�่ า เสมอ การเป ด เผย
ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามต้องเป็นไปภายใต้ข้อตกลงที่จะยึดมั่นในหลักการของ
ร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคนี้ เว้นเสียแต่มีความจ�าเป็น
ทางกฎหมายอื่นมารองรับ
ส�าหรับวิธีการน�าร่างกฎหมายนี้ไปใช้จริงนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
ที่เป็นขั้นตอนและเฉพาะเจาะจง ฝายปกครองจะเสนอให้บริษัทเอกชน กลุ่ม
อุตสาหกรรม ทนายความ กลุ่มผู้บริโภค เหยื่ออาชญากรรม นักวิชาการ หุ้นส่วน
นานาชาติ อัยการสูงสุดของแต่ละรัฐ ตัวแทนผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาและกฎหมาย
แพ่ง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมในกระบวนการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝาย เพื่อพัฒนาหลักปฏิบัติ (codes of conduct) ที่จะสอดรับกับหลักการ
ของร่างกฎหมายฉบับนี้
แนวทางปฏิบัติที่หารือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเปดเผยและโปร่งใส
จะเป็นการกระจายอ�านาจในการจัดการกับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ที่ชัดเจนและรวดเร็ว ความหลากหลายในกระบวนการอภิปรายนี้เป็นส่วนส�าคัญ
ในการท�าให้กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายได้ส�ารวจมิตรทางเทคนิคและทางนโยบาย
ของปญหานโยบายอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวพันกันอยู่ กลุ่มผลประโยชน์ที่มีความสนใจ
ในตลาดหรือบริบททางธุรกิจที่เจาะจงจะท�างานสอดคล้องกันตามมติของส่วนรวม
เพื่อหาหลักปฏิบัติร่วมกันที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะ
ต่างจากการร่างกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ แบบดั้งเดิม เพราะรัฐบาลจะท�างาน
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ผลประโยชน์ เ พื่ อ สร้ า งกระบวนการท� า งานที่ จ ะมี ลั ก ษณะเป ด เผย
และโปร่งใสที่สุด อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ผูกมัดผู้ประกอบการ
รายใดหากเขาไม่ยินยอม
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