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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงเอกสารครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา ความหมาย ประเภท และลักษณะการ
ทํ างานของนั ก เลงคอมพิ ว เตอร และเพื่อ ศึก ษาเชิ ง วิ พ ากษห ลั ก ทางจริ ย ธรรมเบื้ อ งหลั ง กิ จ กรรมของนั ก เลง
คอมพิวเตอร
ผลการศึกษาแสดงวานักเลงคอมพิวเตอรพัฒนามาจากนักพัฒนาโปรแกรมและแกไขปญหาตางๆ เกี่ยว
กับการทํางานของคอมพิวเตอรที่สถาบัน MIT ในป ค.ศ. 1945-1960 และในป 1990 เปนตนมาก็ไดเกิดนักเลง
คอมพิวเตอรรุนใหมขึ้นในโลกไซเบอร อยางไรก็ตามทั้งสองรุนนี้ตางมีความมุงมั่นที่จะหาความรูดานการทํางาน
ของคอมพิวเตอร คนเหลานี้ผานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ มีความรูทั้งระดับทฤษฎีและปฏิบัติ มีประเพณีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ อยางไรก็ตาม รูปแบบการแสวงหาความรูที่หลากหลายบางครั้งก็ทําใหพวก
เขาเกี่ ยวของกับกิจกรรมที่นาสงสัยวาผิดจริยธรรมไปจนกระทั่งที่ผิดกฎหมาย ความพยายามที่จะใหเหตุผล
สนับสนุนการกระทําเหลานี้ทําใหเกิดหลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอรขึ้น
หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอรแบงไดเปนแบบเกากับใหมตามรุนของนักเลงคอมพิวเตอร การ
วิเคราะหเปรียบเทียบแสดงวาหลักจริยธรรมแบบเกาประกอบดวยเรื่องสิทธิมากกวาหนาที่ ขณะที่แบบใหม
ประกอบดวยเรื่องหนาที่มากกวาสิทธิ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแลว ไมวารุนเกาหรือใหมตางก็มีเปาหมายสูงสุด
อยูที่การแสวงหาความรูและการสรางสรรค แมเปาหมายจะดี แตวิถีทางที่ใชไมเพียงแตนาสงสัยวาจะผิดจริยธรรม
เทานั้น แตยังจะสรางความเสียหายใหสาธารณะได และเปนเชนนี้จริง แมวานักเลงคอมพิวเตอรที่แทจริงจะจํากัด
อยูเฉพาะกับกลุมคนที่ยึดหลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอรซึ่งปองกันไมใหละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยูแลว
นักเลงคอมพิวเตอรถือวาการแบงปนเปนหนาที่เพราะเชื่อวาจะสงเสริมการเรียนรูและสรางสรรค การ
ศึกษาพบวาขอนี้มีเหตุผล จึงเสนอแนะใหมีการศึกษาตอไปเกี่ยวกับการแบงปนในบริบทของโลกาภิวัฒนและเสรี
นิยมปจจุบัน
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ABSTRACT
This documentary research has the objectives to study the history, meaning,
and kinds of hackers, including the way they work, and to critically study the ethical
principles underlying their activities. The results of the study shows that hackers first
developed around 1945-1960 from those in MIT whose work was to develop software
and solve problems related to computers. In addition, from 1990 on, a new breed of
hackers has roamed the cyberworld. However, both generations of hackers share a
strong enthusiasm for the pursuit of knowledge concerning the way the computer
functions. They are usually educated in both formal and informal systems, and learned
in both theory and practice. Moreover, they have a tradition of sharing knowledge and
experience among their kind. Nevertheless, a variety of ways in which they engage in
the cognitive pursuit involves them in activities ranging from morally suspicious to
illegal. Their attempt to justify their acts eventually gives rise to hacker ethics.
The hacker ethics can be classified, according to the hacker’s generation, into
the old and the new hacker ethics. The comparative analysis shows that the old hacker
ethics comprises more right claims than imperatives whereas the new hacker ethics
dictates more duties and contains fewer rights. However, close consideration indicates
that the pursuit of knowledge and creativity is the absolute goal of both old and new
hackers. Despite their reasonable goal, the means they employ are not only morally
questionable, but can actually cause damage to the public. This is true even when it is
apparent that authentic hackers are limited to those committed to the hacker ethics,
which already bars them from the infringement on individuals’ rights.
Hackers dictate sharing as one of their duties because they believe it facilitates
learning and creativity, their ultimate value. This sounds reasonable. Therefore, the
suggestion is that further study should be conducted about the sharing in the context of
today’s globalization and liberalism.
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