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อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



เปนทีร่ กู นั ดีวา ในปจจุบนั นีเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวติ
ประจำวัน ของมนุษยทกุ ๆ ดานจนแทบจะเปนสวนหนึง่ ของชีวติ มนุษยไปเลยก็วา ได แนนอน
ทีเดียว เทคโนโลยีกไ็ ดถกู พัฒนาใหเจริญกาวหนาขึน้ ไปอยางไมหยุดยัง้ เทคโนโลยีไดเอือ้ อำนวย
ความสะดวกใหแกมนุษยในหลายๆดาน ไมวา จะเปนดานการสือ่ สาร การคมนาคม ทำใหมนุษย
สามารถติดตอถึงกันขามทวีปไดโดยใชเวลาไมถงึ นาที นอกจากนีย้ งั มีดา นการศึกษา ดานการแพทย
ฯลฯ แตในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีกอ็ าจกอใหเกิดโทษมหันตได ถามนุษยนำมันไปใชในทางที่
ผิด เชน การโจรกรรมขอมูล ลักลอบเปลีย่ นแปลงแกไขขอมูลของธนาคารหรือโรงพยาบาล การ
สรางขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียรตา ง ๆ สิง่ เหลานีล้ ว นกอใหเกิดโทษอยางรายแรง ทำใหเกิด
การสูญเสียชีวติ และทรัพยสนิ เปนจำนวนมากอันเปนปญหาทีเ่ คยประสบมาแลว
ดังนัน้ จะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ยังเปนสิง่ ทีค่ งเกีย่ วของสัมพันธกบั การดำรง
ชีวติ ของมนุษยตราบใดทีเ่ รายังคงตองพึง่ เทคโนโลยีอยู แตผลกระทบตอมนุษยทจี่ ะเกิดแกมนุษย
นัน้ จะราย ดี มาก นอย เพียงใด ก็ขนึ้ อยกู บั มนุษยซงึ่ เปนผปู ระดิษฐ คิด ทำ และนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชนนั่ เอง

⌫

ยังมีการสับสนอยมู ากระหวางคำวา ระบบสารสนเทศ (Information System) กับคำวา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความจริงทั้ง ๒ คำนี้คือสิ่งเดียวกันแต
แตกตางกันทีเ่ ทคโนโลยี ในสวนแรก หมายถึงระบบทีม่ กี ารนำขอมูลดิบไปประมวลผลใหอยใู นรูป
สารสนเทศทีพ่ รอมใชงาน เชนการอานขาวในหนาหนังสือพิมพแลวไปเลาตอใหอกี คนหนึง่ ฟง ก็ถอื
ไดวา เปนระบบสารสนเทศอยางหนึง่ แลว เพราะมีการอานขอมูลดิบจากแหลงขาวสารแลวมีการ
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ประมวลผลในสมอง บันทึก จดจำ และมีการแจกจายไปยังบุคคลอืน่ แตในกรณีเดียวกันนีถ้ า มี
เทคโนโลยีเขาชวย เชน ทำการปอนขอความในขาวนัน้ ดวยเครือ่ งสแกนเนอร แลวบันทึกเปนไฟล
ภาพ ทำการสง Email ไปยังบุคคลทีต่ อ งการ ทัง้ สองวิธกี ารนีม้ วี ตั ถุประสงคเดียวกันคือตองการ
เผยแพรขาวสารไปยังบุคคลอื่นแตใชวิธีการที่ตางกัน วิธีหลังนี้เองที่เรียกกันวา “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” กลาวคือ มีการใชเครือ่ งมือ อุปกรณ ทีช่ ว ยเหลือในการนำเขาขอมูล จัดเก็บ บันทึก
ประมวลผล แจกจาย สงผานขอมูล ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำและไดขอ มูลครบถวนกวา
วิธกี ารแรก
แหลงกำเนิดของขอมูล (Source of Data) การนำขอมูลเขาระบบ (Data Entry) การ
บันทึกขอมูลลงหนวยความจำ (Application) การนำสารสนเทศไปใช (Application)
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครือ่ งมือทีท่ ำใหสามารถพัฒนาขอมูลตาง ๆ ในระบบ
สารสนเทศใหอยใู น รูปของ “สารสนเทศ” ทีส่ ามารถนำไปใชงานไดทนั ที (Information Technology is an Enabling tool for developing information system)

⌫
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมแบงไดเปน ๒ ทาง คือมีทงั้ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานบวกและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานลบ

⌫⌫ ⌫
๑. ชวยสงเสริมความสะดวกสบายของมนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหความเปนอยขู องมนุษยดขี นึ้ ชวยสงเสริมใหมปี ระสิทธิภาพ
ในการทำงาน จึงทำใหมนุษยมเี วลาวางเพือ่ ใชในทางทีเ่ กิดประโยชนมากขึน้ มีเครือ่ งมือสือ่ สาร
โทรคมนาคมสมัยใหมใหตดิ ตอกันไดสะดวก มีระบบคมนาคมขนสงทีร่ วดเร็ว สามารถใชโทรศัพท
ในขณะเดินทางไปมายังทีต่ า ง ๆ มีอปุ กรณชว ยอำนวยความสะดวกทีค่ วบคุมดวยคอมพิวเตอร เชน
ลิฟต เครือ่ งซักผา เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งชวยใหเกิดการพักผอนหยอนใจ เชน วิทยุ โทรทัศน มี
รายการใหเลือกชมไดมากมายหลากหลาย มีการแพรกระจายสัญญาณโทรทัศนผา นดาวเทียม ทำให
ผชู มสามารถรับรขู า วสารตาง ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็วเหมือนอยใู นเหตุการณ
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๒. ชวยทำใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีขนึ้
การผลิตสินคาในปจจุบนั ตองการผลิตเปนจำนวนมาก มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน ซึง่ ใน
ปจจุบนั ใชเครือ่ งจักรทำงานอยางอัตโนมัติ สามารถทำงานไดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง สินคาทีไ่ ดคณ
ุ ภาพ
และมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของผบู ริโภค ปจจุบนั มีความพยายามทีจ่ ะสรางหนุ ยนตให
เขามาชวยในอุตสาหกรรมการผลิต เชน การผลิตรถยนต
๓. ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจยั สิง่ ใหม ๆ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสือ่ สาร เชน เครือขายคอมพิวเตอรชว ยใหงานคนควา
วิจยั ในหองปฏิบตั กิ ารวิจยั ตาง ๆ มีความกาวหนายิง่ ขึน้ คอมพิวเตอรชว ยงานคำนวณทีซ่ บั ซอน
ซึง่ แตกอ นเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะทำได เชน งานสำรวจทางดานอวกาศ การพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑ
และสารเคมีตา ง ๆ ทำใหไดสตู รยารักษาโรคใหม ๆ เกิดขึน้ มากมาย ปจจุบนั งานคนควาวิจยั ทุก
แขนงจำเปนตองใชคอมพิวเตอรชว ยในการคำนวณตาง ๆ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร ใชประโยชน
จากคอมพิวเตอรในการจำลองรูปแบบของสิง่ ทีม่ องไมเห็นตัว ใชในการคนหาขอมูลทีม่ จี ำนวนมาก
และแพรกระจายอยทู วั่ โลก สามารถคนหางานวิจยั ทีม่ ผี เู คยทำไวแลว และเก็บไวในหองสมุด
ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว งานวิจยั ตาง ๆ มีความกาวหนายิง่ ขึน้ เพราะเทคโนโลยีเขาไปมีสว น
เกีย่ วของอยมู าก
๔. ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยใู หดขี นึ้
คอมพิวเตอรและอุปกรณทเี่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหกจิ การดานการแพทย
เจริญ กาวหนาขึน้ มาก เครือ่ งมือเครือ่ งใชทางการแพทยลว นแลวแตใชคอมพิวเตอรชว ยในการ
ดำเนินการ ชวยในการแปลผล มีเครือ่ งตรวจหัวใจทีท่ นั สมัย เครือ่ งเอกซเรยภาคตัดขวาง ทีส่ ามารถ
ตรวจดูอวัยวะตาง ๆ ของรางกายไดอยางละเอียด มีเครือ่ งมือตรวจคนหาโรคทีท่ นั สมัย หรือแม
แตการผาตัดก็มเี ครือ่ งมือชวยในการผาตัดทีท่ ำใหคนไขปลอดภัยยิง่ ขึน้ มีเครือ่ งคอยวัดและตรวจ
สอบสภาพการเปลีย่ นแปลงของรางกายอยางละเอียด ระบบการรักษาพยาบาลจากทีห่ า งไกล เชน
คนไข ทีอ่ ยจู งั หวัดชายแดนและขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง แพทยผทู ำการรักษาสามารถสงคำถาม
ปรึกษากับแพทยผชู ำนาญการโดยเฉพาะได มีการรวบรวมความรขู องแพทยผชู ำนาญ การจัดสราง
เปนฐานความรอบรเู พือ่ ใชประโยชนไดกวางขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาเครือ่ งมือชวยคนพิการ
ตาง ๆ เชน การสรางแขนเทียม ขาเทียม การสรางเครือ่ งกระตนุ หัวใจ สรางเครือ่ งชวยฟงเสียง
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หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถายอวัยวะสำคัญตาง ๆ รวมทัง้ การผลิตยา และวัคซีนสมัย
ใหมดว ย
๕. ชวยสงเสริมสติปญ
 ญาของมนุษย
คอมพิวเตอรมจี ดุ เดนทีส่ ามารถทำงานไดรวดเร็ว มีความแมนยำ สามารถเก็บขอมูล
ตาง ๆ ไดมาก การแกปญ
 หาทีซ่ บั ซอนบางอยางกระทำไดดแี ละรวดเร็ว งานบางอยางถาใหมนุษย
ทำอาจตองเสียเวลาในการคิดคำนวณตลอดชีวติ แตคอมพิวเตอรสามารถทำงานเสร็จสิน้ ภายใน
เวลาไมกวี่ นิ าที ดังนัน้ จึงมีการนำคอมพิวเตอรมาจำลองเหตุการณตา ง ๆ เพือ่ ใหมนุษยหาทาง
ศึกษาหรือแกไขปญหา เชน การจำลองสภาวะของสิง่ แวดลอม การจำลองระบบมลภาวะ การ
จำลองการไหลของของเหลว การควบคุมการจราจร หรือแมแตการนำเอาคอมพิวเตอรมาจำลอง
สิง่ ตาง ๆ ในสภาพเหมือนจริง เชน จำลองการเดินเรือ จำลองการขับเครือ่ งบิน การขับรถยนต
สิง่ ตาง ๆ เหลานีท้ ำใหเหมือนจริงได หากมีการผิดพลาดก็ไมทำใหเกิดอันตราย คอมพิวเตอรจงึ
เปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยในการเรียนรขู องมนุษยไดดี ปจจุบนั มีการนำบทเรียนมาไวในคอมพิวเตอรเรียก
วา คอมพิวเตอรชว ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) และคอมพิวเตอรยงั เปน
เครือ่ งมือใหนกั เรียน นิสติ นักศึกษา สมัยใหมเชือ่ มโยงติดตอทางอินเทอรเน็ต สามารถเรียกคน
ขอมูลขาวสารผานทางเครือขาย สามารถเรียนรกู ารใชคอมพิวเตอรหรือเรียนจากทีห่ า งไกลไดถอื
เปนหนทางทีท่ ำใหเกิดสติปญ
 ญาอยางแทจริง
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเศรษฐกิจเจริญรงุ เรือง
เทคโนโลยีจำเปนตออุตสาหกรรม กิจการคา ธุรกิจตาง ๆ กิจการทางดานธนาคารชวย
สงเสริมงานทางดานเศรษฐกิจ ทำใหกระแสเงินหมุนเวียนไดอยางกวางขวาง ผูผลิตในสาย
อุตสาหกรรมจะผลิตสินคาไดมาก ลดตนทุน ผบู ริโภคก็มกี ำลังในการจับจายใชสอยมาก ธุรกิจโดย
รวมจำเปนตองอาศัยการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางกัน มีการสือ่ สารเกีย่ วของกัน เกิดระบบการ
แลกเปลีย่ นขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
๗. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
การสือ่ สารโทรคมนาคมสมัยใหมชว ยยนยอโลกใหเล็กลง โลกมีสภาพไรพรมแดน มีการ
เรียนรวู ฒ
ั นธรรมซึง่ กันและกันมากขึน้ เกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน ทำใหลดปญหาในเรือ่ ง
ความขัดแยง สังคมไรพรมแดนทำใหมคี วามเปนอยแู บบรวมกลมุ ประเทศมากขึน้
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๘. ชวยสงเสริมประชาธิปไตย
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎร มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ กระจาย
ขาวสาร ใหประชาชนไดเห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย แมแตการเลือกตัง้ ก็มกี ารใช
คอมพิวเตอร รวมผลคะแนน ใชสอื่ โทรทัศนแจงผลการนับคะแนนทีท่ ำใหทราบผลไดรวดเร็ว

⌫⌫ ⌫
๑. ทำใหเกิดอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใชในการกอใหเกิดอาชญากรรมได โจรผรู า ยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปลน วางแผนการโจรกรรม มีการลักลอบใชขอมูล
ขาวสาร มีการโจรกรรมหรือแกไขตัวเลขบัญชีดว ยคอมพิวเตอร การลักลอบเขาไปแกไขขอมูลอาจ
ทำใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน การแกไขระดับคะแนนของนักเรียน การแกไขขอมูลในโรงพยาบาล
เพือ่ ใหการรักษาพยาบาลคนไขผดิ ซึง่ เปนการทำรายหรือฆาตกรรม ดังทีเ่ ห็นในภาพยนตร
๒. ทำใหสามารถติดตอกันได
การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสอื่ สารทำใหสามารถติดตอกันได โดยไมตอ งเห็นตัว การ
ใชงานคอมพิวเตอรหรือแมแตการเลนเกมสทมี่ ลี กั ษณะการใชงานเพียงคนเดียว ทำใหความสัมพันธ
กับผอู นื่ ลดนอยลง ผลกระทบนีท้ ำใหมคี วามเชือ่ วา มนุษยสัมพันธของบุคคลจะนอยลง สังคมใหม
จะเปนสังคมทีไ่ มตอ งพึงพากัน
๓. ทำใหเกิดเกิดความวิตกกังวล
ผลกระทบนีเ้ ปนผลกระทบทางดานจิตใจของกลมุ บุคคลบางกลมุ ทีม่ คี วามวิตกกังวลวา
คอมพิวเตอรอาจทำใหคนตกงานมากขึน้ มีการนำหนุ ยนตมาใชงานมากขึน้ มีระบบการผลิตที่
อัตโนมัตมิ ากขึน้ ทำใหผใู ชแรงงานอาจวางงานมากขึน้ ซึง่ ความคิดเหลานีจ้ ะเกิดกับบุคคลบางกลมุ
เทานัน้ แตถา บุคคลเหลานัน้ สามารถปรับตัวเขากับเทคโนโลยี หรือ มีการพัฒนาใหมคี วามรคู วาม
สามารถสูงขึน้ แลวปญหานีจ้ ะไมเกิดขึน้
๔. ทำใหเกิดความเสีย่ งภัยทางดานธุรกิจ
ธุรกิจในปจจุบนั จำเปนตองพึง่ พาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ขอมูลขาวสาร
ทัง้ หมดของธุรกิจฝากไวในศูนยขอ มูล เชน ขอมูลลูกหนีก้ ารคา ขอมูลสินคาและบริการตาง ๆ หาก
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ขอมูลเกิดการสูญหายอันเนือ่ งมาจากอุบตั ภิ ยั เชน ไฟไหม น้ำทวม หรือ ดวยสาเหตุใดก็ตามที่
ยอมทำใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง
๕. ทำใหการพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมากขึน้
ประเทศทีเ่ ปนตนตำรับของเทคโนโลยี สามารถนำเอาเทคโนโลยีไปใชในการสรางอาวุธ
ทีม่ อี านุภาพการทำลายลางสูง ทำใหหมิน่ เหมตอ สงครามทีม่ กี ารทำลายสูงขึน้
๖. ทำใหเกิดการแพรวฒ
ั นธรรมและกระจายขาวสารทีไ่ มเหมาะสมอยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณทที่ ำงานตามคำสัง่ อยางเครงครัด การนำมาใชในทางใดจึงขึน้
อยกู บั ผใู ช จริยธรรมการใชคอมพิวเตอรซงึ่ เปนเรือ่ งสำคัญ ดังเชน การใชงานอินเทอรเน็ตมีผสู ราง
โฮมเพจหรือสรางขอมูลขาวสารในเรือ่ งภาพทีไ่ มเหมาะสม เชน ภาพอนาจาร หรือ ภาพทีท่ ำใหผู
อืน่ เสียหาย นอกจากนีย้ งั มีการปลอมแปลงระบบจดหมาย เพือ่ สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถงึ ผอู นื่
โดยมีเจตนากระจายขาวทีเ่ ปนเท็จ จริยธรรมการใชงานเครือขายเปนเรือ่ งทีต่ อ งปลูกฝงกันมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศไดกา วเขามาในชีวติ ประจำของมนุษยมากขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคล
ระดับองคกร จนถึงระดับชาติ เนือ่ งจากเปนทีย่ อมรับกันดีเกีย่ วกับประโยชนตา ง ๆ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตสงิ่ ใดก็ตามมิใชมเี ฉพาะดานดีเพียงดานเดียว เทคโนโลยีสารสนเทศก็เชนกัน ยอม
มีผลกระทบตอมนุษยและองคกรในดานรายไดเชนกัน โดยสวนมากอันตรายจากไอที มักจะเกีย่ ว
ของกับการขัดขวางการใชไอทีในเวลาทีต่ อ งการใชงาน การลิดรอนระบบสารสนเทศ การสราง/
สงขอมูลลวง การลวงขอมูลมาใชงาน อันตรายดังกลาวมีผลกระทบไดตงั้ แตระดับเล็ก จนถึงระดับ
ชาติได ทัง้ นีก้ ารกระทำดังกลาวสามารถกระทำไดทงั้ จากระดับฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบการ
ติดตอสือ่ สารและบุคคลภายในองคกรนัน้ ๆ โดยสามารถสรุปรูปแบบการกอเหตุใหเกิดอันตราย
ไดดังนี้
ผใู ชเถือ่ น-ไดแกผใู ชทไี่ มมสี ทิ ธิในการเขาถึงและใชงานระบบ แตอาศัยความสามารถ
พิเศษทางดานเทคโนโลยีทำการเจาะระบบปองกันตาง ๆ โดยมีจดุ มงุ หมายทีจ่ ะลักลอบลวงขอมูล
ทัง้ ทีเ่ ปนความลับและไมใชความลับ และอาจกอความเสียหายแกขอ มูลทัง้ การเปลีย่ นแปลงขอมูล
จนถึงการลบขอมูลและการทำลายระบบ
ผูใชภายในระบบ-ไดแกผูใชที่มีสิทธิในระดับแตเปนสายหรือทำตัวเปนผูกอการราย
เสียเอง
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แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสังคมทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ใชแนวทางสรางจริยธรรม (Ethic)
- ระมัดระวังไมสรางความเดือดรอนเสียหายตอผอู นื่
- ตัง้ ใจทำกิจกรรมจะเสริมสรางคุณงามความดี และเปนประโยชนอยเู สมอ
- ทำการศึกษาหาความรวู า กิจกรรมปะเภทใดเปนสิง่ ดีมปี ระโยชนตอ เพือ่ น
มนุษยและกิจกรรมประเภทใดสามารถสรางความเดือดรอนใหกบั ผอู นื่ ได
๒. สรางความเขมแข็งใหกบั ตนเอง
- พึงรำลึกอยูเสมอวา ในสังคมของเราทุกวันนี้ยังมีคนไมดีปะปนอยูมาก
พอสมควร
- หากผใู ชเทคโนโลยีเหลานีใ้ นทางไมดี เทคโนโลยีกส็ ง เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทีไ่ มดี ไมเปนทีพ่ งึ ปรารถนาใหรนุ แรงขึน้ ได
- ไมลมุ หลงตอกิจกรรมหนึง่ กิจกรรมใดจนมากเกินไป
๓. ใชแนวทางการควบคุมสังคมโดยใชวฒ
ั นธรรมทีด่ ี
- วัฒนธรรมทีด่ สี ามารถควบคุมและแกปญ
 หาสังคมได เชน การใหเกียรติซงึ่
กันและกัน ยกยองในผลงานของผอู นื่
- ผใู ชขอ มูลสารสนเทศของผอู นื่ พึงใหเกียรติแหลงขอมูล ดวยการอางอิงถึง
(Citation) เมือ่ นำผลงานของผอู นื่ นำมาใชประโยชน
๔. การสรางความเขมแข็งใหสงั คมชุมชน
พึงตระหนักถึงภัยอันตรายทีม่ าพรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และหาทาง
ปองกันภัยอันตรายเหลานัน้ เชน
- การติดตัง้ ระบบเพือ่ กลัน้ กรองขอมูลทีไ่ มเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
- การใหความรเู รือ่ งภัยอันตรายจากอินเทอรเน็ตตอสังคม
- การเผยแพรขอ มูลขาวสารภัยอันตรายทีม่ ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การคนควาวิจยั เพือ่ หาความรทู เี่ กีย่ วของเพิม่ เติม
๕. ใชแนวทางการเขาสมู าตรฐานการบริหารจัดการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยลดภัยอันตราย
จากเทคโนโลยีสารสนเทศได เชน มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
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ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ISO/IEC 17799) มีการกำหนด
เรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของกับ
- บุคลากร
- ความมัน่ คงปลอดภัยทางดานกายภาพ
- สิง่ แวดลอมขององคกร
- การควบคุมการเขาถึง
- การปฏิบตั ติ ามขอกำหนดทางดานกฎหมาย ฯลฯ
๖. ใชแนวทางการบังคับใชดว ยกฎระเบียบและกฎหมาย เชน
- การปฏิบตั ติ ามขอกำหนดทางลิขสิทธิ์ (Copyright) ในการใชงานทรัพยสนิ
ทางปญญา
- การปองกันขอมูลสวนตัวของพนักงาน เปนตน
ประเด็นพิจารณาการใชจริยธรรมเพือ่ แกปญ
 หาสังคมทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีเรือ่ งจริยธรรม
ตัวอยางเชน
- ขอถกเถียงทีเ่ กีย่ วของกับผลกระทบการใชวงจรปด
- การใชคกุ กีใ้ นอินเทอรเน็ตตอสิทธิในเรือ่ งความเปนสวนตัวมนุษย
- ขอถกเถียงในเรื่องผลกระทบจากความแตกตางในเรื่องชนชั้นทางสังคม
ตอสิทธิในการเขาถึงขอมูล เชน โอกาสในการเขาถึงอินเตอรเน็ตของนักเรียน
ในชนบท
- กรณีขอ ถกเถียงในเรือ่ งการใชซอฟตแวรละเมิอลิขสิทธิต์ อ เรือ่ งทรัพยสนิ ทาง
ปญญาเปนตน
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเปนตอการบริหารการจัดการ แมงานของพระสงฆ
อาจใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผการศึกษาผานการใชสื่อผสม หรือ
มัลติมเี ดีย แตทงั้ นีต้ อ งขึน้ อยกู บั ความพรอมทีแ่ ทจริง การใชนนั้ ตองใชดว ยปญญา จึงจะไมเปน
โทษ มิใชใชดว ยความคิดทีต่ อ งการตามโลก หรือถูกกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม การใชเทคโนโลยี
เพือ่ การพระศาสนานัน้ ถาไมมจี ะใชหรือยังไมพรอมทีจ่ ะใช เราก็ไมเปนทุกข เมือ่ ใชแลวก็มไิ ด
หมายความวาจะเขาไปแทนทีส่ งิ่ อืน่ ๆ เสียจนตองเลิกสิง่ ทีเ่ คยมีเคยปฏิบตั ทิ างศาสนกิจเสียทุกเรือ่ ง
เชน มีคอมพิวเตอรพระไตรปฎกแลว ก็มไิ ดหมายความวาจะใชแทนทีก่ ารลงสวดพระปาฏิโมกข
ในพระอุโบสถตอไป
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