
  

 

บทความซีรีย โควิด-19 กับความปลอดภัยทางขอมูล  
กรณีศึกษาประเทศจีน 

ตอนท่ี 1 Work From Home แลวขอมูลร่ัวไหล ใครจะรับผิดชอบ?* 
 

  ในชวงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  หลายเมืองในประเทศจีนไดประกาศปดเมือง 
เพ่ือควบคุมการแพรกระจายของโรคอยางเขมงวด โดยนอกจากจะจํากัดการเขาออกเมืองแลว  
ยังมีการสั่งหยุดพักกิจการ หางสรรพสินคา โรงเรียนท้ังหมด รวมถึงจํากัดการออกนอกท่ีพักอาศัย 
ของประชาชน ซ่ึงทําใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะการทํางาน   
การทํางานท่ีบาน หรือ Work From Home จึงกลายเปนหนทางใหมของผูประกอบการในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจใหเดินหนาไปในวิกฤตการณเชนนี้ 
  ในบทความตอนนี้ผูเขียนขอนําเสนอแงมุมเก่ียวกับปญหาดานความปลอดภัย 
ทางขอมูลท่ีผูประกอบการเอกชนของประเทศจีนตองประสบพบเจอในชวงท่ีตองทํางานจากบาน 
พรอมท้ังขอแนะนําทางกฎหมาย 
 

ใครเปนผูรับผิดชอบความปลอดภัย : ระบบท่ีใชตางกันผูรับผิดชอบยอมตางออกไป 

 

  กฎหมายวาดวยความม่ันคงทางไซเบอรของประเทศจีน (Cybersecurity Law of 
the People's Republic of China)0

1 กําหนดให “ผูใหบริการเครือขาย” หรือ Network Operators 
เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการใหและใชบริการผานระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
กํากับดูแลความปลอดภัยทางขอมูลทางไซเบอร ซ่ึงตามนิยามของกฎหมายนี้ผูใหบริการเครือขาย 
หมายถึงบุคคลสามกลุม ไดแก (1) เจาของสัมปทานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือท่ีเราเขาใจกัน 
ในนามของ “เจาของเสา” ท่ีชนะการประมูลสัญญาณ เชน China Mobile และ China Unicom 
หรือยกตัวอยางในประเทศไทย เชน TOT 3BB True และ AIS (2) ผูกํากับดูแลระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซ่ึงหมายถึง ผูดูแลระบบเครือขายของเจาของสัมปทาน สามารถเปนไดท้ังหนวยงาน 
ของรัฐและผูประกอบการเอกชน เชน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ  

                                                           

  *นางสาวพิชชานาถ  คํายวง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ กองพัฒนากฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา Peking University (LL.B)  
  บทความน้ีดัดแปลงมาจากบทความ เรื่อง “ดินแดนลี้ลับในเมฆหมอก” ปญหาความปลอดภัย
ทางขอมูลท่ีภาคธุรกิจพบบอยในชวงทํางานท่ีบานและคําแนะนํา (“云深不知处”——企业远程办公的 

网络安全常见问题及建议) 
  1มาตรา 9  ผูใหบริการเครือขายท่ีประกอบกิจการหรือใหบริการตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบทางปกครอง เคารพศีลธรรมของสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความมั่นคงทางไซเบอร ยอมรับการตรวจสอบจากรัฐและสาธารณะ และรับผิดชอบตอสังคม 
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ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายกับ สํานักงาน กสทช. ในประเทศไทย หรือผูดูแลระบบ
เครือขายของผูประกอบการเอง เชน ฝายเทคโนโลยีของ China-Unicom รวมถึงเจาของเสา 
เจา อ่ืนๆ และ (3) ผู ใหบริการผานเครือขายอินเทอร เน็ต ซ่ึงมีความหมายคอนขางกวาง  
โดยครอบคลุมตั้งแตผูประกอบการท้ังหมดท่ีประกอบกิจการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปน
เจาของเว็บไซต เจาของโปรแกรม หรือเจาของแอปพลิเคชัน รวมท้ังระดับบุคคล เชน เจาของรานคา
ออนไลน เจาของบทความ เจาของความคิดเห็น เจาของรูปภาพและสื่ออ่ืน ๆ ท่ีนําขอมูลเขาสู 
โลกออนไลนก็ลวนแตเปนผูใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามกฎหมายฉบับนี้ท้ังสิ้น 

  จากขอบเขตของนิยามคําวา “ผู ใหบริการเครือขาย” ตามกฎหมายวาดวย 
ความม่ันคงทางไซเบอรของประเทศจีนเห็นไดชัดวา ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ ผูประกอบการ  
หรือประชาชนท่ัวไปลวนแตมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการกระทําของตนในโลกไซเบอร  
  สําหรับปญหาท่ีวาใครเปนผู มีหนา ท่ีรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการ 
ใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงกํากับดูแลความปลอดภัยทางขอมูลในการทํางานท่ีบานนั้น  
ข้ึนอยูกับกรรมสิทธิ์ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ท่ีผูประกอบการ
เลือกใชในการดําเนินกิจการของตน โดยท่ัวไประบบสํานักงานอัตโนมัติสามารถแบงออกเปน 3 ระบบ 
ไดแก (1) ระบบภายในองคกร (2) ระบบคลาวน และ (3) ระบบผสม 
  (1) ระบบภายในองคกร  
 ระบบภายในขององคกรอาจสรางข้ึนจากการวิจัยพัฒนาของผูประกอบการเอง 
หรือการจางผูประกอบการอ่ืนพัฒนาระบบสํานักงานข้ึนมาเพ่ือใชเฉพาะภายในองคกร รวมถึงการซ้ือ
ระบบสํานักงานสําเร็จรูปจากผูประกอบการอ่ืนมาใช เชน บริษัท ก สรางระบบสํานักงานข้ึนมาใชเอง  
หรือบริษัท ก จางบริษัท ข ใหสรางโปรแกรมสํานักงานข้ึนมาใชสําหรับบริษัท ก โดยเฉพาะ  
หรือ บริษัท ก ซ้ือระบบสํานักงานสําเร็จรูปจากบริษัท ค ซ่ึงทําธุรกิจขายระบบสํานักงานสําเร็จรูป  
ไมวาระบบสํานักงานนั้นจะไดมาโดยวิธีการใด ระบบท่ีบริษัท ก ใช ลวนจัดวาเปนระบบภายในองคกร 
นอกจากนี้  ระบบสํานักงานภายในองคกรจะใชงานไดก็ตอเม่ือผูใชตองเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
ภายในขององคกรเทานั้น ตัวอยางเชน โปรแกรม KSDK Office ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีตองใชงานจาก Wi-Fi ของสํานักงานฯ เทานั้น แตถาหาก
ตองการใชงานจากอินเทอรเน็ตภายนอก ผูใชจะตองเชื่อมตอ VPN2 เพ่ือเปลี่ยนท่ีอยู IP ใหเสมือนวา
กําลังใชงานจากอินเทอรเน็ตภายในองคกรเสียกอนจึงสามารถใชงานระบบสํานักงานได  
  

                                                           
  2VPN ยอมาจาก “Virtual Private Network” หรือท่ีเรียกวา “เครือขายสวนตัวเสมือน”  
เปนซอฟแวรท่ีใชปลี่ยนแปลงท่ีอยู IP ของผูใชงานใหเสมือนวากําลังใชงานจากสถานท่ีหน่ึงตามท่ีตองการ เชน  
นาย ก อาศัยอยูในประเทศไทยตองการรับชมวีดีโอหน่ึงบนเว็ปไซต www.youtube.com ท่ีจํากัดใหสามารถรับชม
ไดเฉพาะผูใชงานท่ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน นาย ก จึงเช่ือมตอ VPN ผานแอปพลเิคชันบนมือถือเพ่ือยาย
ท่ีอยู IP ไปยังประเทศอเมริกา เพียงเทาน้ีนาย ก ก็สามารถรับชมวิดีโอไดแมตัวจะอยูในประเทศไทย  
  การเช่ือมตอ VPN เพ่ือใชงานระบบสํานักงานภายในองคกรก็ใชหลักการเดียวกันคือการเปลี่ยน 
ท่ีอยู IP จากบานหรือท่ีอ่ืน ๆ นอกองคกรไปยังทีอยู IP ของอินเทอรเน็ตภายในองคกร จากน้ันจึงจะสามารถใชงาน
ระบบสํานักงานได 
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 ระบบสํานักงานประเภทนี้มีราคาคอนขางสูง แตแลกมาดวยความปลอดภัย 
ทางขอมูลท่ีสูงกวาระบบสํานักงานประเภทอ่ืนมากเชนกัน โดยสวนใหญมักใชในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และกิจการหรืออุตสหกรรมขนาดใหญท่ีมีความพรอมทางดานทุนทรัพยและให
ความสําคัญกับความปลอดภัยทางขอมูล เชน สํานักงานกฎหมาย บริษัทไอที 
 อยางไรก็ดี ไมวาระบบสํานักงานจะไดมาจากการพัฒนาข้ึนเองหรือการซ้ือ  
หากผูถือกรรมสิทธิ์และมีอํานาจในการควบคุม แกไข และพัฒนาระบบเปนของผูประกอบการ  
ในกรณีเชนนี้ผูประกอบการคือผูใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองเปน
ผูรับผิดชอบความปลอดภัยในการใชงานระบบและความปลอดภัยทางขอมูลเองท้ังหมด 
  (2) ระบบคลาวน (Cloud) 
 การทํางานผานระบบคลาวนเปนการทํางานผานสื่อกลาง หรือท่ีนิยมเรียกวา
Platform ท่ีผู ใหบริการพัฒนาข้ึนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยท่ีผู ใชสามารถใชงานไดโดย 
ไมจําเปนตองทําการติดตั้งซอฟตแวรในอุปกรณคอมพิวเตอรของตนเอง  Platform อาจอยูในรูปแบบ 
ของระบบ SaaS3 บนเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน  โดยสวนใหญภายใน Platform สําหรับการทํางาน
ทางไกลหรือการทํางานท่ีบานมักประกอบดวยระบบจัดเก็บฐานขอมูล (Database) และระบบ
สํานักงานท่ัวไป เชน ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกงาน ระบบสรางเอกสาร ระบบเสนองาน  
ระบบยื่นใบลาโดยผู ใหบริการ Platform เปนผู มีกรรมสิทธิ์ ในระบบท่ีตนเองสรางท้ังหมด 
ผูประกอบการท่ีใชระบบสํานักงานบน Platform ถือวาเปนลูกคาท่ีเขาใชบริการเทานั้น ไมมีสิทธิ 
ในการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาระบบแตอยางใด  
 เม่ือผูใหบริการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในการใหบริการ พัฒนา และควบคุมดูแล 
Platform ท่ีตนเองสรางข้ึนมาท้ังหมด ในกรณีเชนนี้ผูใหบริการ Platform ถือวาเปนผูใหบริการ 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามกฎหมาย ยอมตองเปนผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยของขอมูล 
และการใชงานท่ีเกิดข้ึนบน Platform ท้ังหมด 
 อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติผูใหบริการ Platform มักทําขอตกลงกับผูประกอบการ
เพ่ือแบงหนาท่ีและความผิดชอบกอนใหบริการอยูแลว เชน กําหนดใหผูประกอบการและผูใชงาน 
ซ่ึงหมายถึงพนักงานของผูประกอบการตองปฏิบัติตามขอบังคับการใชระบบ กําหนดใหผูประกอบการ
เปนผูรับผิดชอบขอมูลท่ีตนและผูใชเผยแพรในระบบ  
  

                                                           
  3SaaS ย อม าจ าก  “Software as a Service” หรื อ เ รี ย ก ว า  “On Demand Software”  
คือ รูปแบบการใหบริการซอฟตแวรผานทางอินเทอรเน็ต คลายกับการเชาใช เพียงแคผูซื้อจายคาซอฟตแวร 
ตามลักษณะการใชงานท่ีตองการ (Pay-as-you-go) เชน ตามจํานวนผูใชและตามระยะเวลาท่ีตองการใช โดยผูซื้อ
สามารถเขาใชงานซอฟตแวรน้ัน ๆ ไดทันทีผานทางเว็บเบราเซอรโดยท่ีไมตองติดตั้งโปรแกรมลงอุปกรณคอมพิวเตอร 
เหมือนการซื้อซอฟตแวรแบบดั้งเดิมท่ีเปนลักษณะการซื้อแบบ License เชน Microsoft Office 356  ผูซื้อบริการ
สามารถใชสราง แกไข จัดการ หรือพิมพเอกสาร Word Powerpoint Excel และซอฟตแวรอ่ืนภายใต Microsoft 
Office ได เพียงแคเขาสูระบบ (Log in) ของเว็บไซต www.office.com โดยไมตองติดตั้งซอฟตแวรใด ๆ ในอุปกรณ
คอมพิวเตอร  
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                    (3) ระบบผสม 
 ระบบผสม คือ ระบบสํานักงานท่ีใชท้ังระบบภายในองคกรและระบบคลาวน
รวมกัน ในกรณีนี้ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอความปลอดภัยของขอมูลและการใชงานระบบอาจเปนได 
ท้ังผูประกอบการและผูใหบริการ Platform ข้ึนอยูกับวาระบบสวนนั้นมีใครเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในการ
ใหบริการและควบคุมดูแล การใชระบบผสมยอมซับซอนกวาการเลือกใชระบบใดระบบหนึ่ง 
อยางแนนอน ปญหาการควบคุมดูแลทับซอนจึงเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้น การทําขอตกลง
เพ่ือแบงแยกกรรมสิทธิ์และหนาท่ีความรับผิดชอบจึงเปนสิ่งสําคัญมากในการใชระบบสํานักงาน 
แบบผสม และเพ่ือใหการแบงหนาท่ีและความผิดชอบเปนไปอยางชัดเจน ท้ังสองฝายควรพิจารณาวา
ใครเปนผูถือกรรมสิทธิ์ใดในระบบ โดยมีประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณา เชน กรรมสิทธิ์และสิทธิในการ
เขาถึงแมขาย (Server) กรรมสิทธและสิทธิในการจัดการขอมูลท่ีเกิดข้ึน กรรมสิทธิ์ในอุปกรณกระจาย
สัญญาณ กรรมสิทธิ์ในสิทธิประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากขอมูล 
 

ปญหาท่ีพบบอยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางขอมูลจากการ Work From Home 

 
  เม่ือไดทราบหลักการการระบุผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางขอมูล 
และความปลอดภัยในการใชงานระบบสํานักงานแตละประเภทโดยสังเขปแลว ในสวนนี้จะเลาถึง
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานท่ีบานและบทวิเคราะหเก่ียวกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและแกไข
ปญหาเก่ียวกับความปลอดภัยทางขอมูลท่ีเกิดข้ึน  
  (1) ผูใชมีจํานวนมากจนระบบคาง ผูใหบริการตองรับผิดชอบไหม 
       เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงเปนวันแรกของการทํางานหลังวันหยุดเทศกาล
ตรุษจีน ผูประกอบการสวนใหญไดออกกฎใหพนักงานทํางานจากท่ีบาน แมวาผูใหบริการ Platform 
ระบบสํานักงานออนไลนจะเตรียมการเพ่ือรองรับจํานวนผูใชท่ีมากข้ึนแตก็ยังคงเกิดขอขัดของในการ
ใชงาน เชน สงขอมูลชา วิดีโอกระตุก ระบบลม ทายท่ีสุดแมวาผูใหบริการ Platform จะสามารถแก
ขอขัดของจนทําใหระบบกลับมาใชงานไดตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว แตยังคงมีเสียงวิจารณ 
ในเชิงลบจากผูใชงานเปนจํานวนมาก กรณีเชนนี้ใครควรเปนผูรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย 
ทางขอมูลในเหตุขัดของนี้ 
 

  มาตรา 22 วรรคหนึ่ง  ผลิตภัณฑและบริการบนเครือขายตองไดมาตรฐาน 
ตามท่ีประเทศกําหนด ผูใหบริการและใหบริการผลิตภัณฑตองไมติดตั้งโปรแกรมท่ีเปนอันตราย 
เม่ือผูใหบริการพบวาผลิตภัณฑหรือบริการบนเครือขายมีความบกพรองทางระบบรักษาความ
ปลอดภัย มีชองโหว หรือความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีควรดําเนินการเยียวยา ใหดําเนินการแจงผูใชและ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของตามกฎระเบียบทันที 
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       หากพิจารณาตามหลักการกําหนดผูรับผิดชอบและหนาท่ีของผูใหบริการ 
ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง ในขางตนแลว เห็นไดชัดวาผูใหบริการ Platform ยอมตองเปนผูรับผิดชอบ
ความปลอดภัยในการใชบริการและผลิตภันฑของตน รวมท้ังความปลอดภัยทางขอมูล 
ในกรณีนี้ จากเหตุระบบขัดของท่ีเกิดข้ึน ผูใหบริการ Platform ตองรับผิดทางละเมิดหรือรับผิด 
ทางกฎหมายอ่ืน ๆ หรือไมนั้นจําเปนตองพิจารณาปจจัยอ่ืนรวมดวย เชน สาเหตุของเหตุขัดของ 
ผลรายท่ีเกิดข้ึน ขอตกลงรวมกันระหวางผูใชและผูใหบริการ Platform 
       ในกรณีขางตนแมวา Platform จะเกิดขอขัดของข้ึนจนสรางความไมสะดวก
ใหแกผูใชงาน แตหากไมมีความเสี่ยงวาจะเกิดขอบกพรองทางระบบรักษาความปลอดภัย (security 
defect) หรือเกิดชองโหว (vulnerability) ของตัว Platform หรือผลอันตรายอ่ืน ๆ เชน ขอมูลรั่วไหล 
ในกรณีเชนนี้ผูใหบริการ Platform ไมมีหนาท่ีรับผิดชอบความปลอดภัยทางขอมูลจากเหตุการณ 
ท่ีเกิดข้ึน 
  (2) ระบบอินเทอรเน็ตภายในหนวยงานโดนแฮก ใครจะรับผิดชอบ 
       ในชวงวิกฤตโรคระบาดนี้ หลายบริษัทถูกขบวนแฮกเกอรลวงขอมูลผานทางอีเมล
ท่ีอางตนวาเปนหนวยงานควบคุมโรค เชน กระทรวงสาธาณสุข โดยใชขาวสารเก่ียวกับสถานการณโรค
ระบาดลอลวงใหผูใชงานกดเปดอานอีเมลท่ีมีไวรัสอยู ซ่ึงเพียงแคกดลิงกอาจจะทําใหคอมพิวเตอร
เครื่องนั้นถูกควบคุมจนขอมูลสําคัญถูกขโมยและระบบภายในคอมพิวเตอรถูกทําลาย ในกรณีเชนนี้
ใครควรเปนผูรับผิดชอบความปลอดภัยทางขอมูล 
       ในความเปนจริงแลวการทํางานท่ีบานทําใหระบบอินเทอรเน็ตภายในองคกร
เสี่ยงตอการถูกบุกรุกมากข้ึน เพราะพนักงานตองเชื่อมตอเขาสูระบบสํานักงานของบริษัทหรือ
เครือขายอินเทอรเน็ตภายในผานอุปกรณคอมพิวเตอรและสัญญาณอินเทอรเน็ตสวนตัว ซ่ึงในบางกรณี
พนักงานอาจใช Wi-Fi สาธารณะหรือเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยไมเพียงพอ 
ทําใหเกิดชองโหวใหแฮกเกอรสามารถลักลอบเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตภายในขององคกร
และเขาไปลวงขอมูลทางธุรกิจของบริษัทได  นอกจากนี้ อุปกรณคอมพิวเตอรสวนตัวท่ีพนักงานใช 
อาจถูกแฮกเกอรลักลอบติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรอ่ืนท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัย 
ของท้ังตัวอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ตภายในขององคกร โดยพบเห็นบอยในรูปแบบ 
ของลิ้งกขาวสารสถานการณโรคระบาดจากอีเมลท่ีอางตนวาเปนหนวยงานของรัฐ  
 
  มาตรา 21  ประเทศตองมีมาตรการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร ผูใหบริการ
เครือขายตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ วาดวยความม่ันคงทางไซเบอร และปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยดังตอไปนี้ เพ่ือใหเครือขายไมถูกรบกวน ทําลาย หรือเขาถึงโดยไมไดรับความยินยอม 
และปองกันไมใหขอมูลบนเครือขายรั่วไหล ถูกขโมยหรือปลอมแปลง 

  (1) สรางกฎระเบียบและระบบดูแลความปลอดภัยภายใน ระบุผูมีหนาท่ีรักษา
ความม่ันคงทางไซเบอร และรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร                      
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  (2) มีมาตรการทางเทคโนโลยีท่ีใชปองกันไวรัสคอมพิวเตอร การโจมตีเครือขาย  
การบุกรุกเครือขาย และการกระทําอ่ืนท่ีเปนอันตรายตอความม่ันคงทางไซเบอร 
  (3) มีมาตรการทางเทคโนโลยี ท่ีใชติดตามและบันทึกสถานะการทํางาน 
ของเครือขายและเหตุการณทางไซเบอร และตองจัดเก็บบันทึกเหตุการณทางไซเบอรประจําวัน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 
  (4) มีมาตรการ เชน แยกประเภทขอมูล สํารองขอมูล หรือการเขารหัสขอมูล
สําหรับขอมูลท่ีสําคัญ 
  (5) ปฏิบัติหนาอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบทางปกครองกําหนด 

 
 

  มาตรา 25  ผูใหบริการเครือขายตองมีแผนการสําหรับเหตุฉุกเฉินท่ีเก่ียวกับ 
ความม่ันคงทางไซเบอร จัดการขอบกพรองของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร การโจมตีเครือขาย  
การบุกรุกเครือขาย และความเสี่ยงทางความม่ันคงทางไซเบอรอ่ืน ๆ ไดทันที เม่ือเกิดเหตุท่ีเปน
อันตรายตอความม่ันคงทางไซเบอร ผูใหบริการท่ีเก่ียวของตองใชแผนการสําหรับเหตุฉุกเฉินทันที  
มีมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานผูกํากับดูแล 
ท่ีเก่ียวของ 

 

       หากพิจารณาจากสภาพการณขางตน บริษัทท่ีถูกแฮกเกอรโจมตียอมเปน
ผูเสียหายท่ีตองไดรับการดูแลความปลอดภัยทางขอมูลจากท้ังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ใชอินเทอรเน็ต
เจาใด เจานั้นตองรับผิดชอบ) และผูใหบริการ Platform ในกรณีท่ีใชระบบสํานักงานแบบคลาวน   
แตถาหากพบวาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในของบริษัทไมมีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 
หรือไมไดเตรียมมาตรการปองกันตามท่ีมาตรา 21 และมาตรา 25 ของกฎหมายวาดวยความปลอดภัย
ทางไซเบอรฯ และกฎหมายอ่ืนกําหนดจนทําใหขอมูลภายในรั่วไหล ถูกขโมย ถูกปลอมแปลง  
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกลูกคาของบริษัท ในกรณีเชนนี้บริษัทผูเสียหายอาจตองรับผิดชอบ
ผลรายท่ีเกิดข้ึนเองท้ังหมด   
   (3) พนักงานใช VPN เช่ือมตอระบบภายในนบริษัท จนทําใหฐานขอมูลเสียหาย 
บริษัทจะปองกัน “เกลือเปนหนอน” และรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลไปพรอม ๆ กัน 
อยางไร 
       ในคืนวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2563 ระบบ SaaS ท่ีใชจัดเก็บขอมูลรานคาของบริษัท 
Weimob ผูใหบริการ Platform รานคาแกธุรกิจออนไลนจํานวนนับแสนรายเกิดเหตุขัดของ ทําให
ขอมูลของรานคาสูญหาย สรางความเสียหายใหแกรานคาผูใชบริการ Platform เปนจํานวนมาก  
โดยตอมาในวันท่ี 25 กุมภาพันธ บริษัท Weimob ไดชี้แจงวาตนตอของเหตุการณระบบขัดของ
เกิดข้ึนจากการกระทําของนายเจีย พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรของบริษัท Weimob  
เนื่องดวยสภาวะกดดันและอาการทางจิตทําใหนายเจียใช VPN เชื่อมตอเขามาภายในระบบจัดเก็บ
ขอมูลรานคา และกอเหตุทําลายระบบควบคุมและฐานขอมูลบางสวนจนทําใหขอมูลบน Platform  
ท่ีรานคาบันทึกไวหายไป  ในกรณีเชนนี้ผูใหบริการระบบ SaaS ท่ีบริษัท Weimob ใชบริการ  
หรือบริษัท Weimob ตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายของขอมูลของรานคา 
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       ในกรณีนี้เหตุขัดของมีสาเหตุหลักมาจากระบบรักษาความปลอดภัยทางขอมูล 
ของบริษัท Weimob ท่ีไมรัดกุมเพียงพอ ซ่ึงเปดโอกาสใหพนักงานเขาถึงฐานขอมูลของบริษัทมากเกิน
จําเปน แตไมไดเกิดจากขอบกพรองของผูใหบริการระบบ SaaS ท่ีบริษัท Weimob ใชบริการ  
หากรานคาใดบน Platform ขอมูลสูญหายและไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุขัดของท่ีเกิดข้ึน 
ในกรณีเชนนี้บริษัท Weimob ผูใหบริการ Platform ตองเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 
       การใหสิทธิพนักงานเขาถึงขอมูลเกินจําเปนเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของปญหา
ฐานขอมูลเสียหายหรือขอมูลรั่วไหล  นอกจากนี้ การไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนท่ีไมจําเปนตอ
การทํางานของตนนั้นยังเปนหนึ่งในองคประกอบความผิดของการละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล 
อีกดวย  ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาจํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูลของพนักงานใหอยูในขอบเขต 
ท่ีจําเปนตอการทํางาน  ท้ังนี้ เพ่ือรักษาสมดุลระหวางประสิทธิภาพในการทํางานและความปลอดภัย 
ทางขอมูลของท้ังบริษัทและลูกคาผูใชบริการ   
  (4) ระหวางทํางานท่ีบาน เจานายจะติดตามและตรวจสอบการทํางาน 
ของพนักงานอยางไรจึงจะไมเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
       ในชวงการทํางานท่ีบานนี้ บริษัทตาง ๆ มีมาตรการหลากหลายในการติดตาม 
และตรวจสอบการทํางานของพนักงาน เ พ่ือคงประสิทธิภาพและปริมาณงานใหเทียบเทา 
กับการทํางานในสํานักงาน เชน การสงรายงานประจําวัน การลงชื่อเขา-ออกงาน การใหพนักงานเปด
กลองวิดีโอในเวลางานเพ่ือเฝาดูการทํางาน โดยพนักงานตองดําเนินการท้ังหมดผานระบบสํานักงาน
อัตโนมัติของบริษัท ซ่ึงโดยท่ัวไประบบสํานักงานอัตโนมัติมักจะบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ
ติดตามการทํางานและยืนยันพิกัดของพนักงาน เชน เวลาเขางาน ท่ีอยู IP ของคอมพิวเตอร ตําแหนง
ของคอมพิวเตอรท่ีใชเขาสูระบบ และเอกสารท่ีสงในแตวัน แตในขณะเดียวกันบางบริษัทไดติดตั้ง
ระบบติดตามการทํางานประเภทอ่ืนไวในระบบสํานักงานอัตโนมัติดวย เชน ระบบบันทึกวิดีโอ
อัตโนมัติ ระบบบันทึกประวัติการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบบันทึกประวัติการเขาชม 
เว็บไซต ซ่ึงเปนท่ีถกเถียงกันวาการติดตั้งระบบเหลานี้เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน
หรือไม 
       หากพิจารณาจากมาตรการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและตรวจสอบการทํางาน 
ในขางตนจะสามารถแบงวิธีการไดมาซ่ึงขอมูลเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 พนักงานเปนผูใหขอมูลเอง  
และกรณีท่ี 2 ระบบสํานักงานอัตโนมัติบันทึกขอมูล ซ่ึงท้ังสองกรณีถือวาเปนการเก็บขอมูลสวนบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยความม่ันคงทางไซเบอรฯ  ดังนั้น บริษัทจําเปนตองปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับ
หลักการการรวบรวมและใชงานขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ของกฎหมายวาดวย 
ความม่ันคงทางไซเบอรฯ ท่ีวา การรวบรวมและใชงานขอมูลสวนบุคคลตอง    
       (1) ถูกกฎหมาย เหมาะสม และเทาท่ีจําเปน  
       (2) เปดเผยวิธีการรวบรวมและการนําไปใช   
       (3) ชี้แจงเปาหมาย วิธีการและขอบเขตการนําไปใช  
       (4) ตองไดรับความยินยอมจากผูใหขอมูล ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงพนักงานของบริษัท 
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  ดังนั้น ขอถกเถียงท่ีวาการติดตั้งระบบติดตามงานบางประเภทไวในระบบสํานักงาน
อัตโนมัติเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของพนักงานหรือไมนั้น จําเปนตองพิจารณาจากหลักการ
ขางตน โดยเฉพาะขอ (4) ท่ีกําหนดใหบริษัทตองไดรับความยินยอมจากพนักงานเพราะแมวาบริษัท 
จะชี้แจงถึงความจําเปนในการเก็บขอมูล หรือระบุเปาหมายหรือขอบเขตการนําไปใชอยางชัดเจน
เพียงใด หากไมไดรับความยินยอมจากพนักงานผูใหขอมูลก็ถือวาไมครบองคประกอบของการเก็บ
ขอมูลท่ีถูกตองตามกฎหมาย ขอมูลท่ีไดมาจึงถือวามาจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน 
 
บทสงทาย  
  ปรากฏการณ “โลกใหมใบเดิม” หรือ New Normal ในชวงวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้
เปนตัวชวยผลักดันใหเทคโนโลยีการสื่อสารและดานอ่ืน ๆ ในประเทศจีนพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  
เพ่ือรองรับวิถีชีวิต โดยเฉพาะวิธีการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูคน ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีน 
ก็สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน และการฟนฟู
กิจการและการผลิต (Re-open) ในชวงการควบคุมโรคอยางเต็มท่ี รวมท้ังใหความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือตั้งรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยีใหม  
  บทความตอนนี้ไดเลาถึงปญหาความปลอดภัยทางขอมูลในมุมมองของผูประกอบการ
ไปแลว ในตอนตอไปผูเขียนจะขอเลาถึงมุมมองของบุคคลท่ัวไปกันบางวาในชวงวิกฤติโรคระบาดเชนนี้
ขอมูลสวนตัวรวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวจีนไดรับผลกระทบอยางไร  
และเหตุใดจึงเกิดเหตุการณหมอถูกจับเพราะแจงขาวโรคระบาดกับกลุมเพ่ือนในแอปพลิเคชัน Chat ได  
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