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รูปแบบของสงครามสารสนเทศ ๑ 

บทที่ ๒ แบบของสงครามสารสนเทศ ๒ 
สงครามการบัญชาการและควบคุม ๒ 
การปฏิบัติการ Antihead ๒ 
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สถานการณ์สงครามไซเบอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ๓๐ 

บทที่ ๗ การตระหนักถึงสิทธิ กฏหมายของการระวังป้องกันทางไซเบอร์ ๓๒ 
บทน า ๓๒ 
ตารางความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓๕ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๓๙ 

บทที่ ๘ ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูล  ๔๓ 
ประเภทของภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูล  ๔๓ 

บทที่ ๙ การรักษาความความปลอดภัยข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์  ๔๔ 
การเชื่อมต่อในโลกยุคอินเทอร์เน็ต ๔๔ 
ความหมายของสงครามไซเบอร์  ๔๔ 
ปัญหาการใช้ Thumb Drive  ๔๕ 
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายไร้สาย  ๔๕ 
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ระบบเข้าระหัส WEP กับ WPA   ๔๕ 
ข้อปฏิบัติและด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ   ๔๖ 
ข้อก าหนดขั้นต่ าของการก าหนดรหัสผ่าน (Password) ที่เหมาะสม  ๔๖ 
สาเหตุที่ข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามได้ง่าย  ๔๖ 

บทที่ ๑๐ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   ๔๗ 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   ๔๗ 
การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล (Database Security)   ๔๘ 

บทที่ ๑๑ กลยุทธ์และการควบคุมรักษาความปลอดภัย   ๔๙ 
กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย  ๔๙ 
การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล   ๔๙ 
การควบคุมความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต   ๕๐ 
การน าการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารไปใช้งาน  ๕๐ 
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บทท่ี ๑ 
สงครามสารสนเทศ 

(Information Warfare) 
 

กล่าวน า 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า "สงครามสารสนเทศ (Information Warfare)" ได้
กลายเป็นที่สนใจในหน่วยงานเกี่ยวกับการปูองกันประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ เป็น
แนวคิดที่ฝังรากในความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมากขึ้น
ด้านความมั่นคงของชาติโดยทั่วไปและโดยเฉพาะการสงครามตามแนวคิดนี้ความขัดแย้งจะเป็นรูปแบบที่
รุนแรงสูงมากขึ้นโดดเด่นด้วยการต่อสู้ที่ผ่านระบบสารสนเทศ โดยทุกรูปแบบของการต่อสู้เหนือการ
ควบคุมและสั่งการของสารสนเทศ การพิจารณาหลักหนึ่งการต่อสู้และเทคนิคของการสงคราม
สารสนเทศโดยใช้ความมุ่งมั่น วินัยที่แรงกล้า เพ่ือมุ่งหวังการครอบครองบรรดาเทคนิคต่าง ๆ ให้การ
ปฏิบัติทางสงครามสารสนเทศได้เปรียบกว่าคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ท า แน่นอนสงครามสารสนเทศแบบนี้จะท าให้
สงครามแบบดั้งเดิมถูกปรับให้เป็นส่วนประกอบย่อย ซึ่งการให้ความส าคัญของสงครามสารสนเทศอย่าง
จริงจัง จะท าให้ประเทศมีความได้เปรียบประเทศอ่ืนได้และเช่นกันหากไม่ได้รับการให้ความส าคัญก็จะ
เป็นข้อเสียเปรียบในการปฏิบัติการโดยไม่ค านึงถึงจุดแข็งในมิติทางทหารอ่ืน ๆ 

รูปแบบของสงครามสารสนเทศ (Information Warfare) มี ๗ รูปแบบ คือ  
 ๑.  สงครามการบัญชาการและควบคุม (Command-and-Control Warfare) เป็นสงครามที่
มุ่งการจู่โจมที่จุดส าคัญของการบัญชาการและควบคุมการรบของข้าศึก 
 ๒. สงครามการข่าวกรอง (Intelligence-based Warfare) เป็นสงครามที่ใช้การออกแบบการ
ปูองกันและการปฏิเสธด้านการข่าวกรอง ที่แสวงหาความรู้ให้เพียงพอที่จะครองสนามรบ  
 ๓. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) เป็นสงครามที่ใช้ประโยชน์ของความถี่ วิทยุ-
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคนิคการเข้ารหัสลับ  
 ๔. สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) เป็นสงครามที่ใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศ มุ่งเปลี่ยน 
จิตใจของกลุ่มคนทั้งที่เป็นมิตร ที่เป็นกลางและท่ีเป็นศัตรู 
 ๕.  สงครามแฮ็กเกอร์ (Hacker Warfare) เป็นสงครามที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการโจมตี 
 ๖. สงครามสารสนเทศทางเศรษฐกิจ (Economic Information Warfare) เป็นสงครามที่ใช้การ
ปิดกั้นหรือเปลี่ยนช่องทางข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสร้างความได้เปรียบหรือการครอบง าทางเศรษฐกิจ  
 ๗. สงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) เป็นสงครามที่ใช้ทุกสถานการณ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
เหนือศัตรูทุกรูปแบบของสงครามสารสนเทศให้สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑.๑ 
ความสัมพันธ์ภายใน Information Warfare 
ของ Martin C. Libicki 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
แบบของสงครามสารสนเทศ 

 

๑.  สงครามการบัญชาการและควบคุม (Command –and-Control Warfare) 
 “C2W [Command-and control-warfare] is themilitary strategy that implements  
InformationWarfare (DoD Directive TS-3600.1,21 December1992, "Information Warfare") on the 
battlefieldand integrates physical destruction. Its objective isto decapitate the enemy's 
command structure fromits body of command forces” 
 ข้อความข้างบนมาจากหลักการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของสงคราม 
การบัญชาการและควบคุม ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารที่ได้ประยุกต์โดยใช้สงครามสารสนเทศเพ่ือน าเข้าสู่
สนามรบและการท าลายระบบรวมทางกายภาพของข้าศึก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสังหารหรือท าลายโครงสร้าง
ส่วนส าคัญหลักของการสั่งการรบของข้าศึก 
 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ยกตัวอย่างจากการปฏิบัติการสงครามสารสนเทศที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ท าใน
สงครามอ่าว Gulf War โดยการท าลายอาคารที่ส าคัญในระบบบัญชาการและควบคุมของอิรักลงได้เป็นจ านวนมาก 
จนเห็นได้ว่ากลุ่มของกองก าลังอิรักไม่สามารถมีประสิทธิภาพเลย เมื่อกองก าลังภาคพ้ืนดินของสหรัฐเข้า
ปฏิบัติการ 

การปฏิบัติการ Antihead 
 วิธีการนี้ในอดีตที่ผ่านมา จะใช้มือปืนยิงที่ศีรษะของผู้น าของศัตรู เช่น การจับขังกษัตริย์ของข้าศึก
จนถึงแก่ความตายโดยนายพลเนลสัน การยิงผู้น าการบังคับบัญชาในระดับนายพลของข้าศึกในระหว่างสงคราม 
การยิงเครื่องบินรบนายพลยามาโมโตของญี่ปุุน การท าการชี้เปูาของสถานีจรวดนิวเคลียร์ การค้นหาซั ดดัม  
ฮุสเซ็นในระหว่างสงครามอ่าว เป็นต้น สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเข้าถึงผู้น าเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากนั้นในเรื่อง
ของต าแหน่งที่อยู่ทางกายภาพของผู้น าในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การใช้ศูนย์บังคับการ อีกทั้ง
ศูนย์บังคับการทุกวันนี้ได้ถูกท าให้มีจ านวนหลายแห่ง มีระบบการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นไปโดยไม่ยากนักโดยเฉพาะทางการทหาร ฉะนั้นการโจมตีที่ศูนย์บัญชาการ จึงต้องอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ถูกต้อง เพ่ือให้การท าลายได้ผลแม้ว่าจะไม่สามารถสังหารผู้บัญชาการระดับสูงลงได้  
 ระเบิดแบบเจาะเกราะส าหรับท าลายล้างจะไม่ใช่อาวุธเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการนี้ การท าให้ระบบ
สารสนเทศของศูนย์บัญชาการไม่มีไฟจ่าย ท าให้การใช้การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา หรือการใช้ไวรัส
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแม้จะยังไม่มีการเปรียบเทียบว่าวิธีการใดใช้การได้เหมาะสมที่สุด 
 ระยะเวลาที่ทราบต าแหน่งพิกัดของศูนย์บัญชาการเป็นประเด็นที่น่าสนใจ การท าหลุมหลบภัย 
เพ่ือปูองกันศูนย์บัญชาการ ซึ่งหากต้องมีการวางแผนการเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้งบประมาณ ซึ่งการท าระบบ
ส ารองส าหรับศูนย์บัญชาการ การท างานในแบบไม่ต้องใช้กระดาษ การใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ การมี
ระบบส ารองไฟฟูา ทั้งหมดเพ่ือการรักษาไว้ซึ่งศูนย์บัญชาการให้สามารถคงอยู่โดยไม่ให้ข้าศึกได้รู้พิกัดได้ 

เป็นที่แน่นอนว่าการสร้างเพ่ือกระจายศูนย์บังคับการต้องใช้เวลา ซึ่งการปรับโครงสร้างต้องใช้งบประมาณ
และเพ่ิมความยากในการบังคับบัญชาด้วย ดังนั้นผู้ที่เสนออาจต้องใช้ประสบการณ์จริง ซึ่งดีกว่าการอ้างถึงทฤษฎี
ซึ่งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บัญชาการว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือคงไว้ซึ่งสั่งการบังคับบัญชาให้ต่อเนื่องได้ เป็นไปได้
ว่าในระยะยาวแล้วเครื่องบินรบจะท าการโจมตีศูนย์บัญชาการของข้าศึกได้ แต่จะไม่มีผลต่อการท างานของ
ข้าศึกเลยก็เป็นได ้
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การปฏิบัติการ Antineck 
 วิธีนี้เป็นผลจากที่การทหารในยุคใหม่ได้มีการใช้ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ที่ได้เข้าสู่  
ยุคสารสนเทศที่พัฒนามาเพ่ือใช้ระบบปูองกันภัยทางอากาศ (Air Defense Systems) ท าให้การติดต่อสื่อสาร
ได้ประยุกต์ให้สามารถใช้รวมกันได้ ซึ่งการที่จะท าให้ระบบสื่อสารไม่สามารถติดต่อกันได้จ าเป็นต้องทราบว่าใน
อีกด้านหนึ่งใช้การสื่อสารอย่างไรด้วย เช่น การรู้ถึงสถาปัตยกรรมของอาคาร AT&T ในกรุงแบกแดดของอิรัก 
ว่าเป็นอย่างไรก็สามารถท าการท าลายระบบได้ เปรียบกับศูนย์บัญชาการ ที่ต้องมีระบบสื่อสารก็สามารถถู ก
โจมตีที่ระบบผลิตไฟฟูา สถานีย่อย และระบบเชื้อเพลิง เป็นต้น และถ้าหากมีสถาปัตยกรรมเป็นการใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูาซึ่งอาจเห็นหอส่งไมโครเวฟ ถ้าใช้ดาวเทียมในการส่งสัญญาณ ก็จะทราบถึงวิธีการในการก่อกวน 
ท าให้รับส่งไม่ได้ หรือการท าลาย 
 สงครามการบัญชาการและควบคุม หรือ C2W อาจเป็นการดีในการลดความสามารถในการสงคราม
ของข้าศึกมากกว่าการท าลายล้างทั้งก าลังรบและระบบบัญชาการและควบคุมลง ยกตัวอย่างเช่น การท าลาย
ช่องสื่อสารที่ปลอดภัยของข้าศึกและใช้ประโยขน์จากการดักรับฟังข้อมูลของข้าศึก การหาทางที่จะให้ข้าศึก
ปฏิบัติการช้าลงในการตอบโต้ หรือเพ่ิมเวลา OODA Loop ของข้าศึกจนไม่สามารถปฏิบัติการต่อฝุายเราได้ 

๒.  สงครามการข่าวกรอง (Intelligence-Based Warfare) 
 สงครามการข่าวกรอง (Intelligence-Based Warfare : IBW) การใช้ข่าวกรองเพ่ือการปฏิบัติการ
ทางทหารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้ข่าวกรองเพ่ือประกอบในการ
วางแผนหรือตัดสินใจแต่ในปัจจุบันข่าวกรองบางลักษณะถูกส่งตรงจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์  (sensor) ไปยังอาวุธ
อัตโนมัติจากนั้นอาวุธอัตโนมัติก็จะท างานตอบสนองตามข่าวกรองที่เข้ามาท าให้การตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ประเภทต่างๆไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดแล้วข่าวกรองที่ได้มาในปัจจุบันยังมี
ความละเอียดมากกว่าข่าวกรองที่ได้ในอดีตท าให้รูปแบบของวงรอบข่าวกรอง (ประกอบไปด้วยการวางแผนรวบรวม
ข่าวสาร (Planning) การรวบรวมข่าวสาร (Collecting) การวิเคราะห์ข่าวสาร (Analysis) และการน าไปใช้ 
(Disseminate)) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของการด าเนินสงครามในยุคสารสนเทศ 

สงครามการข่าวกรอง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. สงครามการข่าวกรองเชิงรุก (Offensive IBW) : เนื่องจากความเจริญของเทคโนโลยีท าให้การพัฒนา
อุปกรณ์ส าหรับการตรวจจับอย่างเซ็นเซอร์ (Sensor) เรดาร์ (RAdio Detection And Ranging:Ladar radar) 
อินฟาเรด (infrared) ไลดาร์ (LIght Detection And Ranging : lider) และเลดาร์ (Laser Detection And 
Ranging : Ladar) ให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถน าไปติดตั้งใช้งานได้ในพ้ืนที่การรบที่แตกต่างและมีความหลากหลาย
 สภาพแวดล้อมในสนามรบของวันพรุ่งนี้จะมีสถาปัตยกรรมแบบผสมของเซ็นเซอร์ในระดับต่าง  ๆ 
ที่ได้เก็บรวบรวมเข้าไว้ให้เห็นได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดอย่างละเอียด และเพ่ือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
จะท าการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ของที่เก็บไว้เป็นสถาปัตยกรรมที่ซ้อนกัน โดยเซ็นเซอร์สามารถแยกออกเป็น  
๔ กลุ่ม คือ ก) far stand-off sensor (ส่วนใหญ่ เป็นภาพระยะไกล แต่ยังมีเซนเซอร์ทางพ้ืนที่และเสียง ข) near 
stand-off sensor (เช่น อากาศยานไร้คนขับ UAVs ที่มีอุปกรณ์ multispectral, เครื่องไมโครเวฟแบบ passive, 
เรดาร์ SAR และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ELINT รูปแบบส่วนใหญ่ของการท างานเพ่ือหลอกลวงหรือสร้างควันหลอก
เซนเซอร์ เพ่ือสร้างความยากในการตรวจจับให้แก่ฝุายศัตรู ค) in-place sensor (ได้แก่ การแจ้งเตือนแบบ
เสียง การแจ้งเตือนแรงโน้มถ่วง การแจ้งเตือนทางชีวเคมี และการแจ้งเตือนทางแสง) weapons sensor (เช่น 
อินฟราเรด, เรดาร์)  
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 ๒. สงครามการข่าวกรองเชิงรับ (Defensive IBW) : การด าเนินการ IBW เชิงรับนั้นจะมุ่งเน้นไปยัง
การคุ้มครองปูองกันระบบตรวจจับต่าง ๆ ของฝุายเราให้รอดพ้นจากการโจมตีจากฝุายข้าศึก และเป็นการยากที่
จะคาดเดาถึงความส าเร็จ ซี่งเป็นการปูองกันการข่าวไม่ให้ฝุายตรงข้ามได้สามารถมองเห็น หรืออย่างน้อยให้
เป็นการเพ่ิมระยะทางระหว่างภาพที่เกิดขึ้นกับภาพสถานการณ์จริง ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องมี
ฝุายตรงกันข้ามท่ีต้องการข่าวกรองทั้งที่รู้ว่ามี บ.ที่เป็นเซ็นเซอร์ เช่น AWACS หรือ JSTARS โดยหลักที่สมควร
ให้คุ้มค่าเมื่อรู้ว่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ จะมีช่องโหว่ในการจู่โจมเข้าระบบ เช่น ใช้ Hacker Warfare เพ่ือเข้าควบคุม
หรือท าให้ระบบของศัตรูล้มเหลว 

การปูองกันที่น่าสนใจที่สุด ที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับฝุายที่อยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาในสิบหรือ
ยี่สิบปีข้างหน้า ก็คือการใช้ประโยชน์ของตัวแปรในการซ่อนหรือลวงในการผสมผสานเทคโนโลยีแบบล่องหน 
(Stealth)  

๓.  สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) 
 การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) เป็นการท าสงครามที่ใช้เทคนิคในการปฏิบัติการ
มีความถี่วิทยุและการเข้ารหัสในหลากหลายรูปแบบ เป็นกระท าที่มุ่งเน้นต่อการลดขีดความสามารถ 
ในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพและข้อมูล 
 การต่อต้านเรดาร์ (Antiradar) ในการสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนเรดาร์ที่ใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก
ทั้งเพ่ือการค้นหาและระบุเปูาหมายของ บ.ข้าศึก แต่ต้องไม่ลืมว่าต้องมีส่วนในการได้รับการแจม (Jamming) 
และการตอบโต้การแจม (Counterjamming) การรุกและการรับได้ปรับเปลี่ยนไป โดยในอดีตการส่งสัญญาณ
เรดาร์จะใช้เพียงความถี่เดียว ก็จะเป็นการง่ายที่จะแจม ต่อมาก็พัฒนาให้เรดาร์มีการส่งแบบกระโดด (Hop) 
จากความถี่หนึ่งไปอีกความถี่หนึ่ง ซึ่งการท าการก่อกวนโดยท าการก าหนดความถี่ที่สอดคล้องกับเรดาร์ และ
ส่งออกไปรบกวนเพ่ือให้เกิดการลดความแรงสัญญาณที่สะท้อนกลับ ซึ่งแม้กระทั่ง บ.รบในปัจจุบันก็จะมี
อุปกรณ์ที่ส่งออกไปรบกวนเรดาร์ภาคพ้ืนของฝุายตรงข้าม แต่การกระท าดังกล่าวก็จะเป็นการเปิดเผยตน เอง
พอสมควร จึงต้องมีระบบปูองกันตนเองด้วย 
 การต่อต้านการติดต่อสื่อสาร (Anticommunications) การท าสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อสู้กับการติดต่อสื่อสาร
ดูเหมือนจะมีความยากกว่าการต่อสู้กับเรดาร์ เนื่องด้วยความแรงสัญญาณของการสื่อสารจะอ่อนลงตาม
ระยะทางที่ไกลขึ้น อีกทั้งการสื่อสารในปัจจุบันใช้เทคนิคที่เรียกว่า frequency-hopping, spread spectrum 
และ code-divisionmultipleaccess (CDMA) ซึ่งการแจมและตรวจจับท าได้ยากมาก นอกเหนือจากนั้นการ
สื่อสารระหว่างสองจุด เช่น จากเครื่อง UAV หรือดาวเทียมสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่จะเน้นสัญญาณที่
ตรงกัน และจะตัดสัญญาณที่จะรบกวนจากด้านข้างออกไป เทคนิคการบีบอัดสัญญาณดิจิตอลที่เสริมกับการใช้
ระบบการส ารองสัญญาณ ในการรับส่งสัญญาณจะท าให้ระบบสื่อสารสามารถใช้งานได้แม้สัญญาณ  จะถูก
รบกวนก็ตาม 
 การเข้ารหัส (Cryptography) ด าเนินการโดยการกระจายข่าวสาร (scramble) และรวบรวมข่าวสารกลับ
(unscramble) เพ่ือให้การข่าวสารของฝุายเราได้สามารถท าการรับส่ง ซึ่งในระบบดิจิตอลเทคโนโลยีท าการเข้ารหัส
ที่ท าโดยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น triple-digital encryption standard (3-DES) ที่มีการ
ใช้กุญแจส่วนตัว และกุญแจสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากข้ึน 

๔.  สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) 
 สงครามจิตวิทยา(Psychological Warfare) เป็นการท าสงครามของการโฆษณาชวนเชื่อและปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดอิทธิพลต่ออารมณ์ทัศนคติทีท่าความเชื่อพฤติกรรมของฝุายตรงข้ามฝุายเราและฝุาย
เป็นกลางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติรูปแบบของการท าสงครามจิตวิทยามีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ 
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 ๑.  ต่อต้านเจตจ านงแห่งชาติ (Against National Will or Counter-Will) : การท าสงครามจิตวิทยา 
เพ่ือต่อต้านเจตจ านงแห่งชาติเป็นเรื่องของกิจกรรมทางสงครามจิตวิทยาที่มุ่งกระท าแล้วส่งผลกระทบต่อ
เจตจ านงของชาติที่เป็นเปูาหมายให้เปลี่ยนไปจากเดิม 
 ๒.  ต่อต้านผู้บังคับบัญชาฝุายตรงข้าม (Against Opposing Commanders or Counter-Commander) 
: การท าสงครามจิตวิทยาประเภทนี้เป็นการด าเนินกิจกรรมทางจิตวิทยาที่มุ่งกระท าต่อผู้น าประเทศหรือผู้น า
ทางทหารของประเทศเปูาหมาย 
 ๓. ต่อต้านกองก าลังฝุายตรงข้าม (Against Troops or Counterforce) : การท าสงครามจิตวิทยา
ประเภทนี้จะมุ่งกระท าต่อขวัญและก าลังใจฝุายตรงข้ามและเพ่ิมพูนขวัญและก าลังใจให้กับก าลังฝุายเราการทิ้ง
ใบปลิว (leaflet) เพ่ือให้ทหารฝุายตรงข้ามมีความสับสนและเสียขวัญ 
 ๔. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Kulturkampf or Cultural-Conflict) : (ค าว่า Kulturkampf 
เป็นชื่อเรียกความขัดแย้งระหว่างรัฐเยอรมันกับศาสนาโรมันคาทอลิกเกี่ยวกับการควบคุมระบบการศึกษาและ
ต าแหน่งศาสนาเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๖ -๒๔๒๙) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถือว่า
เป็นการด าเนินสงครามจิตวิทยาความขัดแย้งทางวัฒธรรมเป็นการท ากิจกรรมที่มุ่งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ๆ ด้วยการใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าไปสร้างกระแสความขัดแย้งให้เกิดขึ้นโดยผลที่
ตามมาหลังจากนั้นอาจจะเป็นในรูปของการครอบง าทางวัฒนธรรมค่านิยมและแนวคิดหรืออาจจะสร้างให้เกิด
ความสับสนวุ่นวายในสังคมนั้น ๆ แล้วใช้ก าลังทหารเข้าแทรกแซง 

๕.  สงครามสารสนเทศทางเศรษฐกิจ (Economic Information Warfare) 
 เศรษฐกิจของชาติถือเป็นพลังอ านาจของชาติที่ใช้ขับเคลื่อนรัฐดังนั้นการกระท าใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของกลุ่มเปูาหมายเช่นประเทศหรือกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามย่อมส่ งผลกระทบโดยรวมต่อเปูาหมายนั้นๆ
ส าหรับปัจจุบันการด าเนินสงครามสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์มีอยู่ ๒ ลักษณะคือ 
 ๑.  การปิดกั้นทางสารสนเทศ (Information Blockade) 
 เป็นการด าเนินสงครามสารสนเทศลักษณะนี้ คือ การกระท าทุกวิถีทางที่จะไม่ให้สารสนเทศต่าง ๆ 
ไหลออกและเข้าไปยังประเทศหรือกลุ่มที่เป็นเปูาหมาย ส่งผลให้เกิดการกระทบกับระบบการเงินของประเทศ  
สู่ระบบเศรษฐกิจให้ตกต่ าหรือเสียหายเป็นอย่างมาก ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่นาน สหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีที่
ดูเสมือนการท าผิดที่อาจใช้วิธีปิดกั้นสารสนเทศของประเทศอ่ืน โดยการใช้การเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่งของระบบ
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะใช้การตัดการค้าขายสินค้ากับประเทศที่เป็นเปูาหมายซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ
นั้นแน่นอน และในรูปของการปิดกั้นทางสารสนเทศก็มีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวมาแล้วแต่จะท าในลักษณะไม่
เปิดเผย และในระยะยาวอาจส่งให้เกิดการยกเลิกผลประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถที่
จะลดความสามารถของประเทศเปูาหมายร่วมกับการท าสงครามจิตวิทยาด้วย 

๒.  การแผ่อิทธิพลทางสารสนเทศ (Information Imperialism) 
 เป็นการด าเนินการสงครามสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการค้าขายเปรียบเสมือนสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตที่
ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างแพร่หลายการแผ่อิทธิพลทางสารสนเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง กรณีที่ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีบริษัทเด่นที่เหนือกว่าหลายบริษัท 
อยู่มากมาย ฉะนั้นการที่บริษัทที่ได้เปรียบจะใช้กลยุทธด้านค่าจ้างแรงงานที่สูงบนความเติบโตที่สูงของผลผลิต
และการด าเนินธุรกิจ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้แบบเข้มข้น จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่ากับอีกหลายบริษัทที่ด้อยกว่า 
ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ การได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการแผ่อิทธิพลทางสารสนเทศ อีกกรณีหนึ่งที่เห็น
ได้ชัดคือการที่สหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งออกภาพยนต์หรือแฟชั่นสมัยใหม่ที่มองดูแล้วว่าจะไม่บ่อ นท าลาย
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วัฒนธรรมของประเทศคู่ค้า แต่จะหวังเพ่ือการขยายตลาดการค้าทั้งสินค้าและบริการ แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่ว่ าที่
สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรปหรือส่วนอ่ืน ๆ ของโลกต่างพบว่า มีผลสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่เว้นแม้กระท่ังประเทศญี่ปุุนและประเทศในเอเชียด้วย 

๖.  สงครามแฮ็กเกอร์ (Hacker Warfare) 
 สงครามแฮกเกอร์ (Hacker Warfare) เป็นการท าสงครามโดยบุคคลที่เรียกว่าแฮกเกอร์หรือผู้โจมตี ซึ่งใน
ความเป็นจริงการโจมตีสามารถท า ณ ที่ตั้งเปูาหมายหรือที่ใดก็ได้ เปูาหมายของการโจมตีของแฮกเกอร์สามารถ
เน้นไปท่ีการท าให้ระบบของเปูาหมายไม่สามารถใช้งานได้เลย การปูอนข้อมูลแบบสุ่มเพ่ือให้เกิดความผิดพลาด 
การขโมยข้อมูลทั้งหมด การขโมยสินค้าค่าบริการ การใส่ข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่เครือข่าย การเข้าสู่ระบบของผู้อ่ืน
แล้วท าการ Blackmail โดยการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือที่นิยมกัน เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมม์ โทรจัน
และใช้การลักลอบจับข้อมูล (Sniffers) 
 สงครามแฮกเกอร์ สามารถแยกได้ออกเป็นการปฏิบัติทางแนวรับ (Defensive) และการปฏิบัติการแนวรุก 
(Offensive) ซึ่งแฮกเกอร์แนวรับจะได้รับการมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในส่วนของปูองกันคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทางการทหาร ส่วนแฮกเกอร์แนวรุกจะครอบคลุมในทุกประเด็นไม่ว่า
จะเป็นในรถถังหรือในเรือรบในการสงคราม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบของความสามารถจะเห็นว่าแฮกเกอร์แนวรุกจะมี
ความเหนือกว่า 
 การสงครามแฮกเกอร์แบบแนวรับ จะมีแนวปูองกันพ้ืนฐานที่จะรับมือกับแฮกเกอร์แนวรุก ซึ่งทางหนึ่ง 
ที่จะเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างที่สหรัฐอเมริกา โดยการพัฒนาและกระจายเครื่องมือ (tools), 
การทดสอบและการให้รหัส (Code) เพ่ือการเพ่ิมความเข้มแข็ง ที่เป็นที่ทราบว่ามีความหลากหลายในประเทศที่ใช้งาน 
ซึ่งฝุายตรงกันข้ามกส็ามารถใช้วิธีการนี้ได้ อีกทั้งการใช้ Trap doors ซึ่งถูกฝังเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้ความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้งกับผู้ผลิตสินค้าก็เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถใช้เป็นวิธีของแฮกเกอร์ได้ 

๗.  สงครามไซเบอร์ (Cyberwarfare) 
 ในบรรดารูปแบบของการท าสงครามสารสนเทศนั้น สงครามไซเบอร์ (Cyberwarfare)จัดเป็น
หมวดหมู่ ได้แก่ การก่อการร้ายทางสารสนเทศ (Information Terrorism), การโจมตีความหมาย (Semantic 
Attacks), สงครามจ าลอง (Simula-warfare) และสงครามกิบสัน (Gibson-warfare) ซึ่งแต่ละแบบจะแตกต่าง
กันไม่มากนัก แต่จะเห็นก็ต่อเมื่อมองเห็นระดับของการใช้สงครามสารสนเทศอย่างครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งจะ
เห็นถึงความชัดเจน ดังนี้ 

๑.  การก่อการร้ายทางสารสนเทศ (Information Terrorism) 
เป็นการด าเนินการของผู้ก่อการร้ายทางสารสนเทศ ที่มุ่งโจมตีไปยังแต่ละบุคคลโดยการมองหา

ไฟล์ข้อมูลที่สามารถหาสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่สนใจ ซึ่งแต่ละบุคคลที่เป็นเหยื่อต่าง ๆ ก็มีโอกาสที่จะมี
ข้อมูลที่สามารถรั่วไหล อาจเก็บในไฟล์ข้อมูลในฐานข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตที่เป็นสิ่งผิดกฏหมาย
หากผู้อ่ืนที่ไม่ใช้เจ้าของน าไปใช้ ในปัจจุบันข้อมูลอีกหลายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการศึกษา 
ข้อมูลการซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกเก็บในที่ใดที่หนึ่งในเครือข่ายทีมีอยู่มากมาย ซึ่งหากผู้ก่อการร้าย
ทางสารสนเทศได้ข้อมูลและน าไปสู่การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งผลของการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยท าให้ผู้เป็นเจ้าของ  
เกิดความอับอายและอาจต้องจ่ายเงินให้กับผู้ก่อการร้ายเพ่ือลดความเสียหาย 

๒.  การโจมตีความหมาย (Semantic Attacks) 
เป็นการด าเนินการของผู้ก่อการร้ายทางสารสนเทศ ที่มุ่งโจมตีไปที่ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานปกติที่

มีจุดอ่อนในตัวระบบเอง ท าให้เกิดความเสียหายได้ ยกตัวอย่าง ระบบต่าง ๆ ในการใช้งานจะขึ้นกับการปูอนข้อมูล 
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หรือปูอนเซนเซอร์เพ่ือใช้ตัดสินใจ อย่างระบบโรงไฟฟูานิวเคลียร์ซึ่งหากเกิดเหตุที่ระบบเซ็นเซอร์ถูกหลอก 
หรือระบบถูกหลอกให้ท างานหรือตัดระบบทั้ง ๆ ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงจะมีอุปกรณ์ที่ใช้
เป็น Safeguard ให้กับระบบอีกหลายชนิดเป็นการช่วยเหลือการตัดสินใจได้ 

ระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้านสุขภาพที่ใช้อยู่กับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง ก็อาจถูกโจมตีได้โดย 
การปูอนข้อมูลที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นผลต่อระบบงานในการเบิกจ่ายยาได้และอาจเกิดขึ้น       
ได้กับอีกหลายระบบและเช่นกันการออกแบบให้ระบบมี Safeguard ที่เหมาะสมก็สามารถลดผลกระทบได้ 

๘.  สงครามจ าลอง (Simula-warfare) 
ในการสู้รบหรือสงครามจริงเป็นสิ่งที่มีความรุนแรง มีการสูญเสีย และมีอันตรายมากในทุกสถานการณ์ 

ซึ่งการใช้ระบบจ าลองที่ใช้แทนที่ระบบการสู้รบหรือการสงครามจริง จะไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งต่างกับสงครามจริง สิ่งที่คาดหวัง
ขึ้นอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบจ าลองให้มีความเหมือนกับสงครามจริงหากได้ถูกต้องครบถ้วนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  

ในความเป็นจริง พบว่าในสงครามจริงและการท าระบบจ าลองขึ้นมาไม่ได้ผลตามที่หวัง ซึ่งการที่จะท า
ระบบจ าลองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้องการของระบบหนึ่ง ๆ ต้องใช้การรวบรวมกันกับองค์ประกอบอีกมากมาย 
และแต่ละองค์ประกอบก็จะมีคุณลักษณะหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของตัวเอง ท าให้การตอบโต้ระหว่างกัน      
มีความซับซ้อน นั่นเป็นสิ่งที่จ ากัดว่าในการออกแบบระบบจ าลองจะขึ้นกับความสามารถของประเทศตัวเอง
เพ่ือที่จะให้ประเทศอ่ืนสับสน การเก็บสะสมประสบการณ์ในระบบจ าลองแบบค่อยเป็นค่อยไปเสริมสร้างเป็น      
หลักนิยม แล้วปรับเพ่ืมให้ระบบจ าลองดีขึ้นจนน าไปสู่ระบบสมบูรณ์ในที่สุด 

๙.  สงครามกิบสัน (Gibson-Warfare)  
เป็นการเรียกชื่อสงครามจากผู้เขียนหนังสือ Neoromancer ที่ชื่อ William Gibson ที่มีพระเอกและ

ผู้ร้าย โดยได้แปลงร่างให้มีลักษณะที่เรียกว่าเสมือน (Virtual) เข้าไปอยู่ในองค์ประกอบภายในของระบบส าคัญ
ใหญ่แห่งหนึ่ง ทั้งสองฝุายได้ท าการต่อสู้กัน ซึ่งนั่นเปรียบเทียบการสร้างระบบสารสนเทศใด ๆ คงไม่อยากให้มีการ
ต่อสู้อย่างสงครามกิบสันเป็นแน่นอน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
 

บทท่ี ๓ 
Introduction to Cyber Operations 
ปฐมบทการปฏิบัติการสงครามไซเบอร ์

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมาย และนิยามของสงครามไซเบอร์ การปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์หลักการ
พ้ืนฐานของไซเบอร์สเปซ โครงสร้างการจัดการองค์กร รวมถึงภารกิจและจุดมุ่งหมายของกาปฏิบัติการทางด้าน
ไซเบอร์ในส่วนของกองทัพอากาศ 
 สงครามไซเบอร์ คือ ความขัดแย้งที่มีพ้ืนที่ท าสงครามครอบคลุมในส่วนของคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต โดยเป็นปฏิบัติการเพ่ือขัดขวาง ท าลายระบบการข่าวและการสื่อสารของฝุายตรงข้ามและต้องท า
ให้ดุลแห่งข่าวสารและความรู้เอียงมาอยู่ฝุายเรา ส่วนมากจะมีแรงจูงใจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรือ
แม้กระทั่งความสัมพันธ์ระดับประเทศ หากจะกล่าวว่าเป็นวิธีการใดๆก็ตามที่ท าให้เราคาดว่าจะได้รับชัยชนะ
ตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ส่วนองค์กร ผ่านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารได้  
 ไซเบอร์สเปซ คือ พื้นที่ท าการรบ หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ การสู้รบด้วย
ทหารราบ รถถัง พ้ืนที่ท าการรบคือบนพ้ืน (Ground Space) เรือรบ เรือด าน้ าเรือบรรทุกเครื่องบิน มีพ้ืนที่ท า
การรบทางน้ า (Sea Space) เครื่องบินล าเลียง เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินทิ้งระเบิดมีพ้ืนที่ทางการรบทางอากาศ 
(Air Space) พ้ืนที่ทางการรบของไซเบอร์สเปซก็คือ การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ในรูปแบบใด ๆ  ผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของทั้งการปฏิบัติการทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  

 

 
รูปที่ ๓.๑ ภาพประกอบพ้ืนที่ท าการรบในส่วนของไซเบอร์สเปซ 
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คุณลักษณะของไซเบอร์สเปซ 

ลักษณะการท างานในส่วนของไซเบอร์สเปซที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารผ่านกองก าลัง
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศและอวกาศนั้น จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ อยู่สามอย่างด้วยกันคือ 
 ๑. Electromagnetic Spectrum หรือสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟูา ประกอบไปด้วยคลื่นวิทยุ ทั้งระบบ 
A.M. ระบบ F.M. คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด แสงรังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
 ๒. Electronic Systems คือ การรวมกลุ่มของอุปกรณ์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบต่าง ๆ 
ที่ถูกออกแบบมาส าหรับการท างานของอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบผลิตพลังงาน ระบบเรดาห์ ระบบเสียง เพลง อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ อีกมาก 
 ๓. Physical Infrastructure คือ โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับระบบธุรกิจ ระดับชาติ การขนส่ง การสื่อสาร ระบบการผลิตน้ า กระแสไฟฟูา ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น
การลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 

                            
รูปที่ ๓.๒ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดไซเบอร์สเปซ 
 

ไซเบอร์สเปซเป็นโดเมนที่ไม่ได้ต่อเนื่องกัน 
แม้ว่าไซเบอร์สเปซจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมหาศาลมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ

ระดับสากลหรือแทบจะทั้งโลก (Interconnected) แต่การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กในขอบเขตดังกล่าวนี้ได้ถูกแบ่ง
ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ได้แก่ โปรโตคอล ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่านเน็ตเวิร์กหลากหลาย 
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกแยกออกจากกัน ตัวอย่างก็เช่นมีคอมพิวเตอร์อีกมากมายหลายเครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต แต่ถูกแยกออกไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์และมีการเชื่อมต่อเฉพาะทาง 
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รูปที่ ๓.๓ แสดงให้เห็นภาพว่าไซเบอร์สเปซเป็นโดเมนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันทั้งหมด 

ไซเบอร์สเปซเป็นโดเมนที่มีลักษณะเฉพาะต่างกัน 
 เนื่องจากมีหน่วยงานที่สร้างไซเบอร์สเปซของตัวเองโดยมีจุดมุ่งหมายและความต้องการที่ต่างกันแท้ที่
จริงแล้วมันคือการรวบรวมกลุ่มของระบบหลาย ๆ ระบบ โดยอีกนัยหนึ่ง ไซเบอร์สเปซก็คือการก าเนิดขึ้น
ของเน็ตเวิร์กที่มีชนิดแตกต่างกัน มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน ระดับการเชื่อมต่อ ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีและช่องโหว่ที่แตกต่างกัน จะเห็นจากรูปที่ ๓.๔ ด้านล่างว่าไซเบอร์สเปซเหล่านั้นมีความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เฟซและโปรโตคอลที่ไม่เหมือนกันเลย ซึ่งจากกลุ่มไซเบอร์
สเปซเหล่านี้ได้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมขั้นสูงให้กับแวดวงอุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างมาก 
 

          
รูปที่ ๓.๔ ไซเบอร์สเปซที่มีความแตกต่างกันไปก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม 

ไซเบอร์สเปซมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ไซเบอร์สเปซส่วนมากจะถูกน าไปใช้และขับเคลื่อนในวงการพาณิชย์ ซึ่งโดเมนนี้มีวิวัฒนาการและ
สามารถขยายตัวด้วยความรวดเร็วดังที่เราเห็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน สามารถพูดได้อีกนัยหนึ่ง
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ว่าส่วนของไซเบอร์สเปซมีส่วนในการผลั กดันนวัตกรรมใหม่  ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการแทน                      
ทีป่รับเปลี่ยนและอัพเดทโปรโตคอลอยู่ตลอดเวลา อาจจะเพราะเนื่องจากไซเบอร์สเปซเป็นปฏิบัติการที่มีความ
รวดเร็วมากเพราะอิเล็กตรอนนั้นเดินทางด้วยความเร็วแสงและก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการกระท า แทบจะ
ทันทีทันใด ตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถโจมตีและถูกโจมตีอย่างรวดเร็วจากโดเมนภายนอก
ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายใหญ่ ๆ เช่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรื่องนี้สามารถเกิดข้ึนได้ข้ามพรมแดนโดยผู้ที่โจมตีอาจจะ
อยู่คนละซีกโลกกันเลยทีเดียว 

ไซเบอร์สเปซประกอบไปด้วยพ้ืนที่ทางการรบทั้งทางด้านตรรกะและกายภาพ 
 ในส่วนของไซเบอร์สเปซนั้นถูกเชื่อมโยงโดยโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางการใช้สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟูา EMS (Electro-Magnetic Systems) ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเมื่อมีการ
คิดค้นระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานใหม ่ๆ ก็จะท าให้เกิดการใช้ EMS ที่มากขึ้น ระบบอาจจะถูกออกแบบให้เปลี่ยนคลื่น
ความถี่เช่นเมื่อมีการส่งผ่านข้อมูล ส่งผลให้รูปแบบการรบเปลี่ยนแปลงไปแต่นั่นก็ยังอยู่ในรูปแบบการใช้งาน 
EMS ภายใต้ขอบเขตของไซเบอร์สเปซอยู่ดี 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสามารถในการเชื่อมกันระหว่างเทคนิคและโปรโตคอลซึ่งใช้ในการ
ตรวจสอบได้หากม ี“เอกลักษณ์”บางอย่างที่ก าลังมองหาการเชื่อมต่อเข้าไปในระบบ ซึ่งการปูองกันเอกลักษณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์เหล่านี้สามารถปูองกันได้โดยการเขียนโค้ดหรือการคิดเชิงตรรกะในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการ
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสองระบบเกิดขึ้น ผู้โจมตีก็จะใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดทางการปูองกันเพ่ือเข้า
ไปในอีกระบบ การเขียนโค้ดนั้นเป็นการคิดเชิงตรรกะผ่านทางไซเบอร์สเปซ ในเมื่อผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากการ
เขียนโค้ดในการปูองกันที่มีช่องโหว่ ในฐานะฝุายปูองกันต้องระวังสิ่งผิดปกติในระบบของตัวเอง หรืออาจเขียน
และปรับเปลี่ยนโค้ดเพ่ือให้สามารถปูองกันช่องโหว่ในจุดนั้นได้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้โจมตีค้นหาวิธีการและช่องโหว่
ใหม่ ๆ เสมอเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นแม้ว่าภารกิจของผู้โจมตีจะลุล่วงหรือผู้ที่ท าการปูองกันไม่ต้องกังวลกับ
การโจมตีอีกแล้ว ทั้งนี้ก็เพ่ือที่ต่างฝุายต่างก็ต้องการที่จะอยู่ในต าแหน่งที่มีความได้เปรียบตลอดไปในระยะยาว
นั่นเอง 

คอนเซปท์ของไซเบอร์สเปซ 
 ไซเบอร์สเปซนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะครอบครองชัยภูมิหรือต าแหน่งที่เหนือกว่าอีกฝุายหนึ่งโดยท าการ
ปฏิการทางด้านไซเบอร์สเปซที่เชื่อมต่อกันอยู่ภายในเวลาที่จ ากัดโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากอีก
ฝุายหนึ่ง พ้ืนฐานการออกแบบด้านการปฏิบัติการและปรัชญาการวางแผนเพ่ือที่จะน ามาปรับใช้กับโดเมนนี้ 
โดยการปฎิบัติการนี้จะสามารถครอบครองความได้เปรียบทางด้านไซเบอร์สเปซ ซึ่งจะมีศักยภาพมากที่สุด 
เมื่อน ามาปรับใช้กับศูนย์ปฎิบัติการทางอากาศและอวกาศ (Air and Space Operation Center) หรือ AOC  
โดยหน้าที่หลัก ๆ ก็คือการเตรียมตัวระวังปูองกันภัยทางไซเบอร์จากสถานการณ์รอบตัวที่อาจเกิดข้ึน 
 การตอบโต้กลับทางไซเบอร์ก็เป็นภารกิจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างการ
ปฏิบัติการเชิงรุกและการปฏิบัติการเชิงรับ เพ่ือรักษาความได้เปรียบทางด้านไซเบอร์ โดยภารกิจการตอบโต้
กลับทางไซเบอร์จะจัดการมาตรการตอบโต้โดยอ้างอิงตามระดับของภัยคุกคามที่ได้ประสบ ซึ่ง อาจจะเป็นการ
เข้าควบคุมสถานการณห์รือรอจังหวะเพ่ือโจมตีกลับ 

Offensive Counter-Cyber (OCC) การตอบโต้ทางไซเบอร์เชิงรุก 
 การปฏิบัติการเชิงรุกโดยการระงับ ลดทอน แทรกแซง ท าลาย หรือหลอกล่อ ขโมยความสามารถ
ของศัตรูที่ใช้ในไซเบอร์สเปซ รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เน็ตเวิร์คและระบบอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ 
Electromagnetic Spectrum ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์สเปซ โดยการปฏิบัติการเชิงรุกนั้นจะขึ้นตาม
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รูปแบบหลัก ๆ อยู่ ๘ ขั้นตอน ซึ่งการปฏิบัติการเชิงรุกจะประกอบไปด้วยขั้นตอนเหล่านี้เพียง ๑ - ๒ ขั้นตอนก็
เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นไปตามล าดับ ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติการเชิงรุกจะประกอบไปด้วย 

๑. การตรวจสอบช่องโหว่ 
๒. ตรวจสอบเส้นทางที่เข้าถึง 
๓. ทดสอบช่องโหว่และเส้นทางเชื่อมต่อโดยการปิดระบบหรือออฟไลน์ 
๔. ค้นหาข้อมูลและช่องทางที่เป็นประโยชน์ หรือการลองแหย่ฝั่งตรงข้ามดู 
๕. ส ารวจระบบเน็ตเวิร์คและสังเกตการณ์ปฏิบัติการของฝั่งตรงข้าม 
๖. ดึงข้อมูลออกมา 
๗. จ าลองตัวอย่างการโจมตีทางเน็ตเวิร์ค แอพพลิเคชั่นและรายบุคคล 
๘. ท าการโจมตีระบบเน็ตเวิร์ค แอพพลิเคชั่นและรายบุคคลจริง ๆ 

โดยขั้นตอนแรกๆของการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรุกคือ ท าการส ารวจช่องโหว่ในแอพพลิเคชั่นเครื่อง
เปูาหมาย หรือโครงสร้างของเครือข่ายและทดสอบเชื่อมต่อผ่านช่องโหว่เหล่านั้น ช่องโหว่ที่อยู่ภายใน 

องค์ประกอบโครงสร้างหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นนั้น สามารถตรวจสอบได้เพราะแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น
มีขายอยู่ในท้องตลาดออนไลน์และสามารถหาซื้อขายได้ทั่วไป เส้นทางที่เชื่อมต่อนั้น บ่อยครั้งจะถูกเปิดเผย 
โดยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งวิศวกรทางด้านไอทีก็ต้องคอยดูแลระบบเฉพาะทางเหล่านั้นและพยายามจัดการ
ปัญหาที่เกิดข้ึนมาใหม ่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง 

Defensive Counter-Cyber (DCC) การปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรับ 
มาตรการปูองกันทุกรูปแบบในการตรวจสอบ ท าลายลบล้างหรือลดทอนกองก าลังของศัตรูซึ่ง

พยายามที่จะเจาะหรือการโจมตีผ่านโลกไซเบอร์การปูองกันตอบโต้กลับไซเบอร์รวมถึงการปฏิบัติการ 
ไซเบอร์ปูองกันเชิงรุกและเชิงรวมทั้งหมด 

มาตรการปูองกันออกแบบมาเพ่ือท าลายกองก าลังฝุายตรงข้ามโจมตีหรือจะปฏิเสธหรือลด
ประสิทธิภาพของฝุายตรงข้ามโดยการปูองกันและตอบโต้กลับทางไซเบอร์จะรวมถึงมาตรการที่จะรักษาปูองกัน
การกู้คืนและความสามารถในการสร้างมิตรภาพกับโลกไซเบอร์ก่อนระหว่างและหลังจากการโจมตีฝุายตรงข้าม
การปูองกันทางไซเบอร์จากฝุายตรงข้ามมีทั้งหมดสี่ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ส ารวจระบบเน็ตเวิร์ค 
๒. พยายามค้นหาผู้บุกรุกและการกระท าอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง 
๓. อุดช่องโหว่ ปูองกันการบุกรุกและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
๔. ท าการโจมตีตอบโต้กลับ 

 



 
 

บทท่ี ๔ 
Information Access and Cyber Risk 

รู้จักการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆและการตระหนักถึงการระวังป้องกันความเสี่ยง 
 

ทุกวันนี้ คงไม่มีองค์กรใดที่ไม่มี Website เป็นของตัวเอง บางองค์กรหรือหน่วยงานอาจจะเช่า Web 
Hosting อยู่ หรือบางองค์กรอาจมี Web Site เป็นของตนเองอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กร โดยมีการต่อเชื่อม
เครือข่ายขององค์กรด้วย Frame Relay, ADSL หรือ Leased Line เข้ากับระบบเครือข่ายของ ISP ซึ่งส่วนใหญ่ก็
จะมีการจัดซื้อ Firewall มาใช้ปูองกันระบบเครือข่ายภายในขององค์กรกับระบบอินเทอร์เน็ตจาก ISP และมี
การเปิดให้คนภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชม Web Site ได้ โดยเปิด Port TCP 80 (http) และ Port TCP 
443 (https) ในกรณีที่ใช้โปรโตคอล SSL ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาก็คือ ในเมื่อทุกองค์กรต้องเปิดทางให้มีการเข้าชม Web Site ทั้งแบบ Plain text traffic 
(Port 80) และแบบ Encrypted text traffic (port 443) ท าให้แฮกเกอร์สามารถจู่โจม Web Site ของเรา
โดยไม่ต้องเจาะผ่าน Firewall เนื่องจากเป็น Port ที่ Firewall มีความจ าเป็นต้องเปิดใช้อยู่แล้วในโลกของ E-
Commerce มีอัตราการใช้งาน Web Server ที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน (ดูข้อมูลจากwww.netcraft.com) และจาก
ข้อมูลของ UNCTAD (http://www.unctad.org) พบว่า Web Server ทั่วโลก มีทั้งแบบที่เข้ารหัสด้วย SSL แล้ว 
และแบบไม่เข้ารหัสด้วย SSL ก็ยังคงมีใช้กันอยู่ 

ในเมื่อแฮกเกอร์มองเห็นช่องที่เรามีความจ าเป็น ต้องเปิดใช้งานผ่านทาง Web Server และ Web 
Application แฮกเกอร์ในปัจจุบันจึงใช้วิธีที่เรียกว่า “Web Application Hacking” ในการเจาะเข้าสู่ระบบ
ขององค์กรต่างๆทั่วโลก ขณะนี้มีการจู่โจมระบบโดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ต้องการท าสถิติ ในการเจาะ Web Site ดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.zone-h.org ดังนั้น ผู้ที่มี Web Site อยู่ และโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการหันมาท า
ธุรกิจในลักษณะของ E-commerce ซึ่งต้องมี Web Site ที่ใช้ Web server ที่เชื่อถือได้ และมีการเขียน Web 
application โดยค านึงถึงเรื่อง “Security” เป็นหลัก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ช่องโหว่ (Vulnerability) 
ของ Web application ที่แฮกเกอร์ชอบใช้ในการเจาะระบบ Web application ของเราซึ่งรวบรวมได้ทั้งหมด 
๑๐วิธีด้วยกัน (Top 10 Web Application Hacking)ตลอดจนเรียนรู้วิธีการปูองกันที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของเหล่าแฮกเกอร์ที่จ้องคอยเจาะระบบเราอยู่ ผ่านทาง Web Site ที่ยังไงเราก็ต้องเปิดให้เข้าถึงและ
ยังมี Virus Worm ตัวใหม่ๆที่เขียนขึ้นเพ่ือจู่โจม Port 80 (HTTP)และ Port 443 (SSL) โดยเฉพาะอีกด้วย 
รายละเอียดของ Top 10 Web Application Hacking มี ๑๐ วิธี ดังนี้ 

๑. Unvalidated Input 
หมายถึง การที่ข้อมูลจากฝั่ง client ที่ส่วนใหญ่แล้ว จะมาจาก Internet Explorer (IE) Browser 

ไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนถูกส่งมาประมวลผลโดย Web Application ที่ท างานอยู่บน Web Server ท าให้
แฮกเกอร์สามารถดักแก้ไขข้อมูลในฝั่ง client ก่อน ที่จะถูกส่งมายังฝั่ง server โดยใช้โปรแกรมที่สามารถดักข้อมูลได้ 
เช่น โปรแกรม Achilles เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเรารับข้อมูลจากฝั่ง client โดยไม่ระมัดระวังหรือคิดว่าเป็นข้อมูลที่
เราเป็นคนก าหนดเอง เช่น เทคนิคการใช้ Hidden Field หรือ Form Field ตลอดจนใช้ข้อมูลจาก Cookies 
เราอาจจะโดนแฮกเกอร์แก้ไขข้อมูลฝั่ง client ด้วย โปรแกรมดังกล่าวแล้วส่งกลับมาฝั่ง server ในรูปแบบที่
แฮกเกอร์ต้องการและมีผลกระทบกับการท างานของ Web Application ในฝั่ง web server 
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วิธีการป้องกัน 
 เราควรจะตรวจสอบข้อมูลที่รับมาจากทั้ง ๒ ฝั่ง คือ ข้อมูลที่รับมาจาก client ผ่านทาง Browser และ
ข้อมูลที่รับมาประมวลผลที่ web server โดยตรวจสอบที่ web server อีกครั้งก่อนน าไปประมวลผลด้วย 
Web application เราควรมีการฝึกอบรม Web Programmer ของเราให้ระมัดระวังในการรับ input จากฝั่ง client
ตลอดจนมีการ Review Source code ไม่ว่าจะเขียนด้วย ASP, PHP หรือ JSP Script ก่อนที่จะน าไปใช้งาน
ในระบบจริง ถ้ามีงบประมาณด้านรักษาความปลอดภัย ก็แนะน าให้ใช้ application level firewall หรือ Host-
Based IDS/IPS ที่สามารถมองเห็น Maliciouscontent และปูองกันในระดับ application layer 

๒. Broken Access Control 
หมายถึง มีการปูองกันระบบไม่ดีพอเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิของผู้ใช้ (Permission) ที่สามารถจะ Log-

in/Log-on เข้าระบบ Web application ได้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าระบบ (Unauthorized User) 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการปูองกันไว้ไม่ให้ Unauthorized User เข้ามาดูได้ เช่น เข้ามาดูไฟล์ข้อมูลบัตร
เครดิตลูกค้าที่เก็บอยู่ใน Web Server หรือเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในลักษณะ Directory Browsing โดยเห็นไฟล์
ทั้งหมดที่อยู่ใน Web Server ของเรา ปัญหานี้เกิดจากการก าหนด File Permission ไม่ดีพอและอาจเกิดจาก
ปัญหาที่เรียกว่า “Path Traversal”หมายถึง แฮกเกอร์จะลองสุ่มพิมพ์ path หรือ sub directory ลงไปในช่อง 
URL เช่น http://www.abc.com/../../customer.mdb เป็นต้น นอกจากนี้อาจเกิดจากปัญหาการ cache ข้อมูล
ในฝั่ง client ท าให้ข้อมูลทีค่้างอยู่ cache ถูกแฮกเกอร์เรียกกลับมาดูใหม่ได้ โดยไม่ต้อง Log-in เข้าระบบก่อน 
วิธีการป้องกัน 

พยายามอย่าใช้ User ID ที่ง่ายเกินไป และ Default User ID ที่ง่ายต่อการเดาโดยเฉพาะ User ID 
ที่เป็นค่า default ควรลบทิ้งให้หมด ส าหรับปัญหา Directory Browsing หรือ Path Traversal นั้น ควรมีการ 
set file system permission ให้รัดกุม เพ่ือปูองกันช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี และปิด file permission ใน sub 
directory ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้และไม่มีความจ าเป็นต้องให้คนภายนอกเข้า เพ่ือปูองกันแฮกเกอร์สุ่มพิมพ์ path เข้ามา
ดึงข้อมูลได้ และควรมีการตรวจสอบ Web Server log file และ IDS/IPS log file เป็นระยะ ๆ ว่ามี Intrusion 
หรือ Error แปลก ๆ หรือไม่ 

๓. Broken Authentication and Session Management 
หมายถึง ระบบ Authentication ที่เราใช้อยู่ในการเข้าถึง Web Application ของเรานั้นไม่แข็งแกร่ง

เพียงพอ เช่น การตั้ง Password ง่ายเกินไป, มีการเก็บ Password ไว้ในฝั่ง Client โดยเก็บเป็นไฟล์ Cookie 
ที่เข้ารหัสแบบไม่ซับซ้อนท าให้แฮกเกอร์เดาได้ง่าย หรือใช้ชื่อ User ที่ง่ายเกินไป เช่น User Admin เป็นต้น 
บางทีก็ใช้ Path ที่ง่ายต่อการเดาได้ เช่น www.abc.com/admin หมายถึง การเข้าถึงหน้า admin ของระบบ 
แฮกเกอร์สามารถใช้โปรแกรมประเภท Dictionary Attack หรือ Brute Force Attack ในการลองเดาสุ่ม 
Password ของระบบ Web Application ของเรา ตลอดจนใช้โปรแกรมประเภท Password Sniffer ดักจับ 
Password ที่อยู่ในรูปแบบ Plain Text หรือบางทแีฮกเกอร์ก็ใช้วิธีง่าย ๆ ในการขโมย Password โดยแกล้งปลอมตัว
เป็นเรา แล้วแกล้งลืม Password (Forgot Password) ระบบก็จะถามค าถามกลับมา ซึ่งถ้าค าถามนั้นง่ายเกินไป 
แฮกเกอร์ก็จะเดาค าตอบได้ไม่ยากนัก ท าให้แฮกเกอร์ได้ Password เราไปในที่สุด 
วิธีการป้องกัน 

ที่ส าคัญที่สุด คือการตั้งชื่อ User Name และ Password ควรจะมีความซับซ้อน ไม่สามารถเดาได้ง่าย 
มีความยาวไม่ต่ ากว่า ๘ ตัวอักษร และมีข้อก าหนดในการใช้ Password (Password Policy) ว่าควรมีการ
เปลี่ยน Password เป็นระยะ ๆ ตลอดจนให้มีการก าหนด Account Lockout เช่น ถ้า Logon ผิดเกนิ ๓ ครั้งก็ 

http://www.abc.com/customer.mdb
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ให้ Lock Account นั้นไปเลย เป็นต้น การเก็บ Password ไว้ในฝั่ง Client นั้น ค่อนข้างที่จะอันตราย ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องเก็บในฝั่ง Client จริง ๆ ก็ควรมีการเข้ารหัสที่ซับซ้อน (Hashed or Encrypted) ไม่สามารถ
ถอดได้ง่าย ๆ การ Login เข้าระบบควรผ่านทาง https protocol คือ มีการใช้ SSL เข้ามาร่วมด้วย  

เพ่ือเข้ารหัส Username และ Password ให้ปลอดภัยจากพวกโปรแกรม Password Sniffing ถ้ามี
งบประมาณควรใช้ Two-Factor Authentication เช่น ระบบ One Time Password ก็จะช่วยให้ปลอดภัย
มากขึ้น การใช้ SSL ควรใช้ Digital Certificate ที่ได้รับการ Sign อย่างถูกต้องโดย CA (Certificate Authority) 
ถ้าเราใช้ CA แบบ Self Signed จะท าให้เกิดปัญหา Man in the Middle Attack (MIM) ท าให้แฮกเกอร์
สามารถเจาะข้อมูลเราได้แม้ว่าเราจะใช้ SSL แล้วก็ตาม (ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ SSL Hacking ดูที่ http://                        
www.acisonline.net 

๔. Cross Site Scripting (XSS) Flaws 
หมายถึง แฮกเกอร์สามารถใช้ Web Application ของเรา เช่น ระบบ Web Board ในการฝัง Malicious 

Script แฝงไว้ใน Web Board แทนที่จะใส่ข้อมูลตามปกติ เมื่อมีคนเข้า Refresh หน้า Web Board ก็จะท าให้ 
Malicious Script ที่ฝังไว้นั้นท างานโดยอัตโนมัติ ตามความต้องการของแฮกเกอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง แฮกเกอร์จะ
ส่ง e-mail ไปหลอกให้เปูาหมาย Click ไปที่ URL Link ที่แฮกเกอร์ได้เตรียมไว้ใน e-mail เมื่อเปูาหมาย Click 
ไปที่ Link นั้น ก็จะไปสั่ง Run Malicious Script ที่อยู่ในต าแหน่งที่แฮกเกอร์ท าดักรอไว้ วิธีการหลอกแบบนี้ใน
วงการเรียกว่า “PHISHING” ซึ่งโดนกันไปแล้วหลายองค์กร เช่น Citibank, E-Bay เป็นต้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมดูได้ที่ 
http://www.acisonline.net) 
วิธีการป้องกัน 

อย่างแรกเลยต้องมีการให้ข้อมูลกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่ใช้ e-mail และ web browser กันเป็น
ประจ าให้ระมัดระวัง URL Link แปลกๆหรือ e-mail แปลก ๆ ที่เข้ามาในระบบก่อนจะ Click ควรจะดูให้
รอบคอบก่อน เรียกว่า เป็นการท า “Security Awareness Training” ให้กับ User ซึ่งควรจะท าทุกปี ปีละ   
๒-๓ ครั้ง เพ่ือให้รู้ทันกลเม็ดของแฮกเกอร์ และไวรัสที่ชอบส่ง e-mail มาหลอกอยู่เป็นประจ า ส าหรับในฝั่งของ
ผู้ดูแลระบบ เช่น Web Master ก็ควรจะแก้ไข source codeใน Web Board ของตนให้ฉลาดพอที่จะ
แยกแยะออกว่าก าลังรับข้อมูลปกติ หรือรับข้อมูลที่เป็น Malicious Script ซึ่งจะสังเกตได้ไม่ยาก เพราะ Script 
มักจะมีเครื่องหมาย “<>() # & ” ให้ Web Master ท าการ “กรอง” เครื่องหมายเหล่านี้ก่อนที่จะน าข้อมูลไป
ประมวลผลโดย Web application ต่อไป 

๕. Buffer Overflow 
หมายถึง ในฝั่งของ Client และ Server ไม่ว่าจะเป็น IE Browser และ IIS Web Server หรือ Netscape 

Browser และ Apache Web Server ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจ า ล้วนมีช่องโหว่ (Vulnerability) หรือ Bug ที่
อยู่ในโปรแกรม เมื่อแฮกเกอร์สามารถค้นพบ Bug ดังกล่าว แฮกเกอร์ก็จะฉวยโอกาสเขียนโปรแกรมเจาะระบบ
ที่เราเรียกว่า “Exploit” ในการเจาะผ่านช่องโหว่ที่ถูกค้นพบ ซึ่งช่วงหลัง ๆ แม้แต่ SSL Modules ทั้ง IIS และ 
Apache web server ก็ล้วนมีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เจาะผ่านทาง Buffer Overflow ทั้งสิ้น 
วิธีการป้องกัน 

จะเห็นว่าปัญหานี้มาจากผู้ผลิตไม่ใช่ปัญหาการเขียนโปรแกรม Web application ดังนั้นเราต้องคอย
หมั่นติดตามข่าวสาร New Vulnerability และคอยลง Patch ให้กับระบบของเราอย่างสม่ าเสมอ และลงให้
ทันท่วงทีก่อนที่จะมี exploit ใหม่ ๆ ออกมาให้แฮกเกอร์ใช้การเจาะระบบของเรา ส าหรับ Top 10 Web 
Application Hacking อีก ๕ ข้อ ที่เหลือผมขอกล่าวในฉบับต่อไป 
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๖. Injection Flaws 
หมายถึง แฮกเกอร์สามารถที่จะแทรก Malicious Code หรือค าสั่งที่แฮกเกอร์ใช้ในการเจาะระบบ

ส่งผ่าน Web Application ไปยังระบบภายนอกที่เราเชื่อมต่ออยู่ เช่น ระบบฐานข้อมูล SQL โดยวิธี SQL Injection
หรือ เรียก External Program ผ่าน shell command ของระบบปฎิบัติการ เป็นต้น 

ส่วนใหญ่แล้วแฮกเกอร์จะใช้วิธีนี้ในช่วงการท า Authentication หรือการ Login เข้าระบบผ่านทาง 
Web Application เช่น Web Site บางแห่งชอบใช้ “/admin” ในการเข้าสู่หน้า Admin ของระบบซึ่งเป็น
ช่องโหว่ให้แฮกเกอร์สามารถเดาได้เลยว่า เราใช้ http://www.mycompany.com/admin ในการเข้าไป             
จัดการบริหาร Web Site ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนเป็นค าอ่ืนที่ไม่ใช่ “/admin” ก็จะช่วยได้มาก 

วิธีการท า SQL injection ก็คือ แฮกเกอร์จะใส่ชื่อ username อะไรก็ได้แต่ password ส าหรับ 
การท า SQL injection จะใส่เป็น Logic Statement ยกตัวอย่างเช่น ‘ or ’1′ = ’1 หรือ “or 1” = “1” 

ถ้า Web Application ของเราไม่มีการเขียน Input Validation ดัก password แปลกๆแบบนี้ แฮก
เกอร์ก็สามารถที่จะ bypass ระบบ Authentication ของเราและ Login เข้าสู่ระบบเราโดยไม่ต้องรู้ username และ 
password ของเรามาก่อน 

วิธีการเจาะระบบด้วย SQL injection ยังมีอีกหลายแบบจากที่ยกตัวอย่างมา ซึ่งแฮกเกอร์รุ่นใหม่ 
สามารถเรียนรู้ได้ทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการท าก็ไม่ยาก อย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้ว 
วิธีการป้องกัน 

นักพัฒนาระบบ (Web Application Developer) ควรจะระมัดระวัง input string ที่มาจากทางฝั่ง 
Client (Web Browser) และไม่ควรใช้วิธีติดต่อกับระบบภายนอกโดยไม่จ าเป็นควรมีการ “กรอง” ข้อมูลขา
เข้าที่มาจาก Web Browser ผ่านมาทางผู้ใช้ Client อย่างละเอียด และท าการ “กรอง” ข้อมูลที่มีลักษณะที่
เป็น SQL injection statement ออกไปเสียก่อนที่จะส่งให้กับระบบฐานข้อมูล SQL ต่อไปการใช้ Stored 
Procedure หรือ Trigger ก็เป็นทางออกหนึ่งในการเขียนโปรแกรมสั่งงานไปยังระบบฐานข้อมูล SQL ซึ่งมี
ความปลอดภัยมากกว่าการใช้ “Dynamic SQL Statement” กับฐานข้อมูล SQL ตรง ๆ 

๗. Improper Error Handling 
หมายถึง มีการจัดการกับ Error message ไม่ดีพอ เวลาที่มีผู้ใช้ Web Application หรืออาจจะเป็น

แฮกเกอร์ลองพิมพ์ Bad HTTP Request เข้ามาแต่ Web Server หรือ Web Application ของเราไม่มีข้อมูล 
จึงแสดง Error message ออกมาทางหน้า Browser ซึ่งข้อมูลที่แสดงออกมาท าให้แฮกเกอร์สามารถใช้เป็น
ประโยชน์ ในการน าไปเดาเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากระบบ Web Application ของเราได้ เนื่องจากเมื่อการ
ท างานของ Web application หลุดไปจากปกติ ระบบมักจะแสดงค่า Error Message ออกมาแสดงถึงชื่อ 
user ที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล, แสดง File System Path หรือ Sub Directory Name ที่ชี้ไปยังไฟล์
ฐานข้อมูล ตลอดจนท าให้แฮกเกอร์รู้ว่าเราใช้ระบบอะไรเป็นฐานข้อมูลเช่น ใช้ MySQL เป็นต้น 
วิธีการแก้ปัญหา 

ควรมีการก าหนดนโยบายการจัดการกับ Error message ให้กับระบบ โดยท าหน้า Error message 
ที่เตรียมไว้รับเวลามี Bad HTTP Request แปลกๆเข้ามายัง Web Application ของเราโดยหน้า Error 
message ที่ดีไม่ควรจะบอกให้ผู้ใช้รู้ถึงข้อมูลระบบบางอย่างท่ีผู้ใช้ทั่วไปไม่ควรรู้และถ้าผู้ใช้คนนั้นเป็นแฮกเกอร์
ซึ่งย่อมมีความรู้มากกว่าผู้ใช้ธรรมดา การเห็นข้อมูล Error message ก็อาจน าไปใช้เป็นประโยชน์ส าหรับแฮกเกอร์ได้ 
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๘. Insecure Storage 
หมายถึง การเก็บรหัสผ่าน (password), เบอร์บัตรเครดิตลูกค้าหรือข้อมูลลับของลูกค้าไว้อย่างไม่มี

ความปลอดภัยเพียงพอ ส่วนใหญ่จะเก็บแบบมีการเข้ารหัส (Encryption) ไว้ในฐานข้อมูลหรือเก็บลงในไฟล์ที่
อยู่ใน Web server และคิดว่าเมื่อเข้ารหัสแล้วแฮกเกอร์คงไม่สามารถอ่านออก แต่สิ่งที่เราคิดนับว่าเป็นการ
ประเมินแฮกเกอร์ต่ าเกินไป เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส เช่น การเข้ารหัสนั้นใช้ Algorithm ที่
อ่อนเกินไป ท าให้แฮกเกอร์แกะได้ง่ายๆหรือมีการเก็บกุญแจ (key) หรือรหัสลับ (Secret password) ไว้เป็น
ไฟล์แบบง่าย ๆ ทีแ่ฮกเกอร์ สามารถเข้าถึงได้หรือสามารถถอดรหัสได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก 
วิธีการแก้ไข 

ควรมีการเข้ารหัสไฟล์ โดยใช้ Encryption Algorithm ที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร หรือแทนที่จะ
เก็บรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ ให้หันมาเก็บค่า Message Digest หรือค่า “HASH” ของรหัสผ่านทาง โดยใช้ Algorithm 
SHA-1 เป็นต้น 

การเก็บกุญแจ (key), ใบรับรองดิจิตัล (Digital Certificate) หรือลายมือชื่อดิจิตัล (Digital Signature) ควร
เก็บไว้อย่างปลอดภัย เช่น เก็บไว้ใน Token หรือ Smart Card ก็จะปลอดภัยกว่าการเก็บไว้เป็นไฟล์ใน
ฮาร์ดดิสค์ เป็นต้น (ถ้าเก็บเป็นไฟล์ก็ควรท าการเข้ารหัสไว้ทุกครั้ง) 

๙. Denial of Service  
หมายถึงระบบ Web Application หรือ Web Server ของเราอาจหยุดท างานได้เมื่อเจอกับ Bad 

HTTP Request แปลก ๆ หรือมีการเรียกเข้ามาอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก ท าให้เกิดการจราจรหนาแน่นบน Web 
Server ของเรา โดยปกติ Web Server จะจัดการกับ Concurrent session ได้จ านวนหนึ่ง ถ้ามี HTTP Request 
เข้ามาเกินค่าที่ Web Server จะสามารถรับได้ ก็จะเกิด Error ขึ้น ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้า Web Site เราได้ 
นอกจากนี้ อาจจะท าให้เครื่องเกิด CPU Overload หรือ Out of Memory ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ Denial of 
Service เช่นกัน กล่าวโดยรวมก็คือ ท าให้ระบบของเรามีปัญหาเรื่อง “Availability” 
วิธีการแก้ไข 
 การปูองกัน DoS หรือ DDoS Attack นั้นไม่ง่าย และส่วนใหญ่ ไม่สามารถปูองกันได้ ๑๐๐% การติดตั้ง
Hardware IPS (Intrusion Prevention System) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หาก
ต้องการประหยัดงบประมาณก็ควรต้องท าการ “Hardening” ระบบให้เรียบร้อย เช่น Network OS ที่ใช้อยู่  
ก็ควรจะลง Patch อย่างสม่ าเสมอ, Web Server ก็เช่นเดียวกัน เพราะมีช่องโหว่เกิดขึ้นเป็นประจ า ตลอดจน
ปรับแต่งค่า Parameter บางค่าของ Network OS เพ่ือให้รองรับกับการโจมตีแบบ DoS/DDoS Attack 

๑๐. Insecure Configuration Management 
หมายถึง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ติดตั้ง Web Server มักจะติดตั้งในลักษณะ“Default 

Configuration” ซึ่งยังคงมีช่องโหว่มากมาย หรือบางครั้งก็ไม่ได้ท าการ Update Patch ระบบให้ครบถ้วน
จนถึง Patch ล่าสุด 

ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ก็คือมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ใน Web Server ไม่ดีพอท าให้มีไฟล์
หลุดออกมาให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ เช่น แสดงออกมาในลักษณะ “Directory Browsing” ตลอดจนค่า default ต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น Default Username และ Default Password ก็มักจะถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้เปลี่ยนอยู่เป็นประจ า 
วิธีการแก้ปัญหา 

ให้ท าการแก้ไขค่า “Default” ต่าง ๆ ทันทีที่ติดตั้งระบบเสร็จ และท าการ Patch ระบบให้ถึง Patch
ล่าสุด และตาม Patch อย่างสม่ าเสมอ เรียกว่า ท าการ “Hardening” ระบบนั่นเอง Services ใดที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่
ต้องเปิดบริการ เราควรตรวจสอบสิทธิ File and Subdirectory Permission ในระบบว่าตั้งไว้ถูกต้องและ
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ปลอดภัยหรือไม่ ตลอดจนเปิดระบบ Web Server log file เพ่ือที่จะได้สามารถตรวจสอบ (Audit) HTTP 
Request ที่ส่งมายัง Web Server ได้ โดยดูจาก Web Server log file ที่เราได้เปิดไว้และเราควรหมั่นติดตาม
ข่าวสารเรื่องช่องโหว่ (Vulnerability) ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอและมีการตรวจวิเคราะห์ Web Server log file, 
Network log file, Firewal log file และ IDS/IPS log file เป็นระยะ ๆ 

จะเห็นได้ว่า แฮกเกอร์ในปัจจุบันสามารถเจาะระบบเราโดยผ่านทะลุ Firewall ได้อย่างง่ายดาย เพราะเรา
มีความจ าเป็นต้องเปิดให้บริการ Web Server ในทุกองค์กร ดังนั้นการตรวจสอบเรื่องของ Web Application 
Source Code และ Web Server Configuration จึงเป็นทางออกส าหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยของระบบให้รอดพันจากเหล่าไวรัสและแฮกเกอร์ซึ่งนับวันจะเพ่ิมจ านวนและเพ่ิมความสามารถขึ้นเป็น
ทวีคูณ 

นอกจากช่องโหว่ทางแอพพลิเคชั่นแล้ว ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ที่ดูไม่มีวันจะจบสิ้น ได้แก่ 
 Virus สามารถแพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์โดยการแนบตัวมันเองเข้าไป มันไม่สามารถส่ง
ตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได้ต้องอาศัยไฟล์พาหะ สิ่งที่มันท า คือ สร้างความเสียหายให้ไฟล์ 
Malware ที่พบเห็นการแพร่ระบาดทั่วไปและเหมือนจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจมากที่สุดก็คือ 
worm และ worm ก็ยังแบ่งออกเป็นชนิดแยกย่อยได้ดังต่อไปนี้ 

- Email Worm เช่น mass-mailing worm ที่ค้นหารายชื่ออีเมลล์ในเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว ก็ส่ง
ตัวเองไปหาอีเมลล์เหล่านั้น 

- File-sharing Networks Worm คัดลอกตัวเองไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ข้ึนค้นหรือประกอบด้วยค าว่า sha 
และแชร์โฟลเดอร์ของโปรแกรม P2P เช่น KaZaa 

- Internet Worm, Network Worm โจมตีช่องโหว่ของโปรแกรมและระบบปฎิบัติการ เช่น เวิร์ม 
Blaster, Sasser ที่เรารู้จักกันดี 

- IRC Worm ส่งตัวเองจากเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อไปหาคนที่อยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน 
- Instant Messaging Worm ส่งตัวเองจากเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อไปหาคนที่อยู่ใน contact list ผ่านทาง

โปรแกรม IM เช่น MSN, ICQ 
Trojan ไม่สามารถแพร่เชื้อไปติดไฟล์อ่ืนๆไม่สามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได้ต้อง

อาศัยการหลอกคนใช้ให้ดาวโหลดเอาไปใส่เครื่องเองหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ สิ่งที่มันท าคือเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
เข้ามาควบคุมเครื่องที่ติดเชื้อจากระยะไกล ซึ่งจะท าอะไรก็ได้ และโทรจันยังมีอีกหลายชนิด Trojan ยังแบ่งออก
ได้เป็นหลายชนิดดังนี้ 

- Remote Access Trojan (RAT) หรือ Backdoor ที่เปิดช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ามา
ควบคุม หรือท าอะไรก็ได้บนเครื่องทีต่กเป็นเหยื่อในแบบระยะไกล 

- Data Sending/Password Sending Trojan ขโมยรหัสผ่านแล้วส่งไปให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 
- Keylogger Trojan ดักจับทุกข้อความที่พิมพ์ผ่านแปูนพิมพ์ 
- Destructive Trojan ลบไฟล์บนเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อ 
- Denial of Service (DoS) Attack Trojan ใช้ท า DDoS เพ่ือโจมตีระบบอ่ืน 
- Proxy Trojan เปลี่ยนเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อให้กลายเป็น proxy server หรือ web server, mail 

server เพ่ือสร้าง zombie network 
- FTP Trojan เปลี่ยนเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อให้กลายเป็น FTP server 
- Security software Killer Trojan ฆ่า process หรือลบโปรแกรมปูองกันไวรัส/โทรจัน/ไฟล์วอล์

บนเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อ 
- Trojan Downloader ดาวน์โหลด adware, spyware, worm เอามาติดตั้งบนเครื่องเหยื่อ 
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Spyware ไม่แพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่น ๆ ไม่สามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได้ต้องอาศัย
การหลอกคนใช้ให้ดาวโหลดเอาไปใส่เครื่องเองหรืออาศัยช่องโหว่ของ web browser ในการติดตั้งตัวเองลงใน
เครื่องเหยื่อ สิ่ งที่มันท าคือรบกวนและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้ ซึ่ งแบ่งออกได้ เป็นหลายชนิด  
(ซึ่งบางส่วนก็มีพฤติกรรมคล้าย ๆ Trojan ด้วย) เช่น 

- Adware ดาวน์โหลดและแสดงแบนเนอร์โฆษณา 
- Dialer อยู่ตามเว็บโปฺเพื่อใช้ต่อโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศ 
- Spyware เก็บรวมรวมพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนเครื่องเหยื่อ 
- Hijacker เปลี่ยนแปลง start page, bookmark บนเบราว์เซอร์เช่นใน IE 
- Trojan like เช่น trojan downlaoder ดาวน์โหลด spyware หรือแบนเนอร์โฆษณา 
- BHO (Browser Helper Objects) ยัดเยียดฟังก์ชั่นที่ไม่พึงประสงค์บนบราวเซอร์เช่นใน IE 
- Toolbar ยัดเยียด toolbar ที่ไม่พึงประสงค์บนเบราว์เซอร์ เช่น ใน IE 
Hybridmalware/BlendedThreats คือ malware ที่รวมความสามารถของ virus, worm, trojan, spyware 

เข้าไว้ด้วยกัน 
Phishing เป็นเทคนิคการท า social engineer โดยใช้อีเมลล์เพ่ือหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลการท า

ธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เน็ตเช่น บัตรเครดิตหรือพวก online bank account 
Zombie Network เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ๆ จากทั่วโลกที่ตกเป็นเหยื่อของ worm, trojan

และ malware อย่างอ่ืน (compromised machine) ซึ่งจะถูก attacker/hacker ใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการ
ส่ง spam mail, phishing, DoS หรือเอาไว้เก็บไฟล์หรือซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมาย 

ความหมายชื่อของไวรัส 
โดยส่วนประกอบของชื่อไวรัสนั้นแบ่งได้เป็นส่วน ๆ ดังนี้ Family Names, Group_Name, Variant 

Tail,W32, Mydoom, bb, @mm 

๑.ส่วนแรกแสดงช่ือตระกูลของไวรัส (Family_Names) 
ส่วนมากแล้วจะตั้งตามที่ไวรัสตัวนั้น ก่อปัญหาขึ้นกับระบบปฏิบัติการอะไร หรือภาษาที่ใช้ในการ

เขียนของไวรัส ดังต่อไปนี้ 

Family_Names ความหมาย 
WM ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Word 97 
W97M ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Word 97 
XM ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Excel 97 
X97M ไวรัสที่เป็นมาโครของโปรแกรม Excel 97 
W95 ไวรัสที่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 97 บิต 
W32/Win32 ไวรัสที่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 97 บิต 
WNT ไวรัสที่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ NT 32 บิต 
I-Worm/Worm หนอนอินเทอร์เน็ต 
Trojan/Troj โทรจัน 
VBS ไวรัสที่ถูกพัฒนาด้วย Visual Basic Script 
AOL โทรจัน America Online 
PWSTEAL โทรจันที่มีความสามารถในการขโมยรหัสผ่าน 
Java ไวรัสที่ถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวา 
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Linux ไวรัสที่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
Palm ไวรัสที่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการ Palm OS 
Backdoor เปิดช่องให้ผู้บุกรุกเข้าถึงเครื่องได้ 
HILLW บ่งบอกว่าไวรัสถูกคอมไพล์ด้วยภาษาระดับสูง 

๒. ส่วนชื่อของไวรัส (Group_Name) 
ตัวนี้จะถูกตั้งขึ้นจากชื่อของผู้ที่เขียนไวรัสหรือนามแฝงที่ใช้แทรกในโค้ดของตัวโปรแกรมไวรัส 

๓. ส่วนของ Variant 
รายละเอียดส่วนนี้จะบอกว่าสายพันธุ์ของไวรัสชนิดนั้น ๆ มีการปรับปรุงสายพันธุ์จนมีความสามารถ

ต่างจากสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ 

ซ่ึง Variant มี ๒ ลักษณะคือ 
  ๓.๑ Major_Variants จะตามหลังส่วนชื่อของไวรัส เพ่ือบ่งบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เช่น W32.Mydoom.bb@MM (bb เป็น Major_Variant) แตกต่างจาก W32.Mydoom.Q@MM อย่างชัดเจน 

๓.๒ Minor_Variants ใช้บ่งบอกในกรณีที่แตกต่างกันนิดหน่อยในบางครั้ง MinorVariant เป็นตัว
เลขที่บอกขนาดไฟล์ของไวรัส ตัวอย่างเช่น W32.Funlove.4099หนอนชนิดนี้มีขนาด 4099 KB. 

๔. ส่วนท้าย (Tail) 
เป็นส่วนที่จะบอกว่าวิธีการแพร่กระจาย ประกอบด้วย 

 ๔.๑ @M หรือ @m บอกให้รู้ว่าไวรัสหรือหนอนชนิดนี้เป็น "mailer" ที่จะส่งตัวเองผ่านทางอีเมล์เมื่อ
ผู้ใช้ส่งอีเมล์เท่านั้น 
 ๔.๒ @MM หรือ @mm บอกให้รู้ว่าไวรัสหรือหนอนชนิดนี้เป็น "mass-mailer" ที่จะส่งตัวเองผ่าน
ทุกอีเมล์แอดเดรสที่อยู่ในเมล์บอกซ์ 

ตัวอย่าง 
W32/Mydoom.bb@mm หมายความว่า 
 ไวรัสชนิดนี้โจมตีในเพลตฟอร์มของวินโดว 32 บิต 

ชื่อของไวรัสคือ Mydoom Variant สายพันธุ์ของตัวนี้คือ bbและมีความสามารถที่จะส่งตัวเอง
ผ่านทุกอีเมล์แอดเดรสที่อยู่ในเมล์บอกซ์ 

 

mailto:W32.Mydoom.Q@MM


 
 

บทท่ี ๕ 
Governance of Cyber Security 

ธรรมาภิบาลของการรกัษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ 
 

ไอซีทีธรรมาภิบาล (ICT Governance) IT Governance เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไปกับความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่ใช้เป็นกรอบและองค์ประกอบของกระบวนการบริหารงานในการปฏิบัติตามนโยบายกลยุทธ์
เพ่ือสร้างศักยภาพ คุณค่าเพ่ิม และการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างรู้คุณค่าให้กับองค์กรควบคู่กันไปกับหลักการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดีที่แยกกันไม่ได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการจัดการตั้งแต่
การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการพนักงาน การด าเนินการและการควบคุม 

 
รูปที่ ๕.๑ 

๑. ความหมายของ ITGovernance ซ่ึง ITGovernance/ITG หรอืธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ รูปแบบโครงสร้างของความสัมพันธ์และกระบวนการการจัดการและการปฏิบัติในองค์กรที่
ก ากับและควบคุมองค์กรให้บรรลุถึงเปูาประสงค์ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างความสมดุลในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและจาก
กระบวนการที่เก่ียวข้อง หรือ ITG คือ การบริหารดุลยภาพทางด้านการลงทุนและกระบวนการจัดการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารความเสี่ยง และประโยชน์ที่ได้รับ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
IntangibleAssets/Value และ TangibleAssets/Value เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมผ่าน Businessprocess สู่ Business 
objectives ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ หรือเป็นการบริหารกระบวนการความสัมพันธ์ และดุลยภาพ ระหว่าง
เปูาประสงค์ทางธุรกิจกับเปูาประสงค์ทางด้านการจัดการสารสนเทศ เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
กระบวนการตามหลักการของ COSO- ERM อย่างผสมผสานและบูรณาการกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ ๕.๒ 

๒. IT Governance ส าคัญอย่างไร IT Governance ท าให้เกิดการบริหารและการบูรณาการที่เป็น
ระบบมีระเบียบ เป็นขั้นตอนลดความซ้ าซ้อน ลดความเสี่ยง เพ่ิมศักยภาพโดยท างานข้ามสายงานได้และ
ประสานงานระหว่างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพสอดคล้องประสานกับการด าเนินงานระดับ
ต่าง ๆ จากการใช้ความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือการผลักดัน
ความส าเร็จของการจัดการทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเสี่ยงใหม่ๆ 
การสูญเสียโอกาสที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินการ การปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ฯลฯรวมทั้งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการตรวจสอบและ 
การจัดท ารายงาน ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารและการควบคุมภายในอย่างคาดไม่ถึง ในการบริหารงานระดับ
ต่าง ๆ ขององค์กรควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น การผสมผสานความสามารถด้านต่าง ๆ ขององค์กรกับศักยภาพของ
ระบบงานและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี จึงเป็นทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในปัจจุบันความส าคัญของ IT Governance เคียงคู่กับความส าคัญ
ของ Corporate Governance ในทุกมุมมองอย่างแยกกันไม่ได้ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๑ ความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบรรลุ 
กลยุทธ์และเปูาหมายขององค์กรความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาก ท าให้ข้อมูลสามารถ
ส่งผ่านถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลา ระยะทางและความรวดเร็ว องค์กรที่มี 
การปฏิบัติงานในระบบอัตโนมัติจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมทั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายทั้งในด้านของ Hardware และ Software ซึ่งระบบการควบคุมจ าเป็นต้อง
พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นไปแบบก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมี
การจัดการความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับข้อมูลที่เปิดเผย 
และข้อมูลที่เป็นความลับรวมทั้งการน าข้อมูลไปใช้กระท าการที่ผิดกฎหมาย  
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   ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลายมาเป็นส่วนส าคัญในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Corporate Governance) ผู้บริหารจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะลงทุน 
ณ ระดับใดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม และจะรักษาจุดสมดุลอย่างไรระหว่างความเสี่ยงที่
รับได้กับการลงทุนในด้านการควบคุม แต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตาม Compliance ก็เป็นสิ่งที่องค์กรไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ตามหลัก GRC (Governance-Riskmanagement-Compliance) ที่เป็น firstpriority ขององค์กร
ยุคใหม่ในปัจจุบัน 

 
รูปที่ ๕.๓ 

              ๒.๒  ความจ าเป็นของการควบคุมและก ากับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎหมายที่ยอมรับ 
ในระดับสากล คือ ไม่ท าผิด Compliance (Not Doing the Wrong Thing- Laws/Rules and Constraints) แต่องค์กร
ควรมีนโยบายที่จะด าเนินการในสิ่งที่ถูกและได้มาตรฐานต้องเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ในสหรัฐฯ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการควบคุมและการประมวลข้อมูลโดยมีการระบุในกฎหมาย 
Sarbanes-Oxley Act, ๒๐๐๒ ในหัวข้อที่ ๔๐๔ ที่กล่าวถึง Management’s Report on Internal Controls 
over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports”ว่ารายงาน
ของการควบคุมภายในจะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

๒.๒.๑ การระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการให้มีการควบคุมภายใน 
ในการจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กร 

๒.๒.๒ การตรวจสอบของผู้บริหารถึงความถูกต้องและความมีประสิทธิผลในการควบคุม
ภายในของการจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กร ณ วันสิ้นสุดรอบการเงิน 

๒.๒.๓ การระบุถึงกรอบการจัดการในการประเมินความถูกต้องและความมีประสิทธิผลในการ
ควบคุมภายในของการจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กร 

๒.๒.๔ การตรวจรับรองโดยองค์กรตรวจสอบบัญชีและรายงานถึงการตรวจสอบของผู้บริหาร
ถึงความถูกต้องและความมีประสิทธิผลในการควบคุมภายในของการจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กร 
ซึ่งการใช้ข้อมูลโดยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็น การมีการควบคุมที่ดีในการจัดการข้อมูลรวมทั้ง
การควบคุมคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยปกติการ
เซ็นชื่อรับรองงบการเงินจะกระท าโดย CEO และ CFO แต่ปัจจุบันเริ่มมีหลายองค์กรให้ CIO เซ็นชื่อร่วมด้วย
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โดยให้ความส าคัญกับ Technology Support เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ก่อนที่ผู้สอบบัญชี
จะรับรองงบการเงิน 

 
๓. ความสัมพันธ์ของ Corporate Governance กับ IT Governance IT Governance  

เป็นส่วนส าคัญที่รวมอยู่ในความส าเร็จของ Corporate Governance โดยจะเป็นจุดวัดของการ
ปรับปรุงในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร โดยธรรมาภิบาลของ
องค์กรจะเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางส าหรับธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรจะต้องใช้ข้อมูลจากกิจกรรม/กระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔ 
 

จะก ากับ ควบคุม เป็นผู้ขับเคลื่อนและก าหนดรูปแบบของ IT Governance ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ได้สนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนด้านกลยุทธ์และในบางครั้งยังเป็นส่วนที่มี
อิทธิพลในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กรจึงถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนด้านกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพากันโดยกิจกรรมในองค์กรจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก IT Activities เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทางธุรกิจโดย IT Activities จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมในองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อย่างเต็มที่ในการสร้างประโยชน์สูงสุด และได้ผลตอบแทนจากการลงทุนจากโอกาสทางธุรกิจต่าง  ๆ รวมทั้ง
สามารถเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นโดยปกติแล้วองค์กรจะมีการก ากับบริหารและควบคุมโดยใช้
หลักการจัดการและการปฏิบัติที่เหมาะสมหรือที่ดีที่สุดหรือ Promotion of Best Practice ซึ่งเป็นข้อหนึ่งของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเปูาประสงค์ที่ต้องการ โดยต้องมีการ
ควบคุมความเสี่ยงจากต้นเหตุที่ดีด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็จ าเป็นต้องมีการก ากับ 
บริหารและควบคุมที่ดีโดยยึดหลักการของ Good Practices หรือ Best Practices เช่นเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูล
และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุมีผลและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

จากประเด็นดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดแนวทางของกิจกรรมทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถสรุปลักษณะของกิจกรรมหลักได้ดังนี้ 

- การวางแผนและการจัดการองค์การ (Planning & Organization -PO)  
- การจัดหาและการน าระบบออกใช้งานจริง (Acquisition & Implementation - AI)  
- การส่งมอบและการบ ารุงรักษา (Delivery & Support - DS)  
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- การติดตาม (Monitoring - M)  

 

   โดยมีวัตถุประสงค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง (ในด้านความปลอดภัย ความเชื่อมั่นและ
ความสอดคล้องของ IT Activities) และการได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด (ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
ผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบของรายงาน จะบอกถึง IT Activities ว่าสามารถสอดคล้องและสนับสนุนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายขององค์กรหรือไม่และท าได้ดีเพียงใดและอย่างไรดังนี้ 

 
รูปที่ ๕.๕ 

 



 
 

บทท่ี ๖ 
Cyber Warfare 

เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ของสงครามไซเบอร์รอบโลกในปัจจุบัน 
 

สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ระดับโลก 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านไซเบอร์ไปอย่างรวดเร็ว 

การท าสงครามไซเบอร์นั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่เป็นการจารกรรมข้อมูลกลายไปเป็นการโจมตี
เพ่ือท าลายล้าง ซึ่งรูปแบบของการท าสงครามไซเบอร์เองนั้นมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายเหมือนกับการท า
สงครามในรูปแบบปกติทุกอย่าง เพียงแต่เทคนิคและยุทธวิธีนั้นแตกต่างออกไป ซึ่งการท าสงครามไซเบอร์นั้น
นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะถือว่ามีต้นทุนต่ า แต่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมากมาย ซึ่งปัญหาหลักๆ 
ที่แต่ละประเทศนั้นพบในมุมมองของการปูองกันประเทศคือ ท าอย่างไรที่จะสามารถระบุตัวผู้โจมตีได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์นั้นแทบจะไม่เปิดเผยร่องรอยของการโจมตีให้สามารถระบุแหล่งที่มาได้  
ส่วนใหญ่มักใช้การคาดเดาหรือการวิเคราะห์จากรูปแบบของเทคนิคที่ใช้ข้อมูลบางอย่างที่ฝังอยู่ในมัลแวร์ที่มี
รูปแบบที่ซ้ า ๆ กัน เช่น มัลแวร์ที่มาจากประเทศจีนมักจะมีตัวอักษรภาษาจีนแทรกอยู่ภายในโค้ด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็อาจจะไม่แม่นย าเนื่องจากมีแฮกเกอร์บางกลุ่มที่ลวงให้เปูาหมายคิดว่าการโจมตีมาจาก
อีกกลุ่มหนึ่ง แฮกเกอร์ในบางประเทศยังรับงานรัฐบาลในการโจมตีประเทศอ่ืน โดยที่รัฐบาลประเทศนั้นได้
ออกมาปฏิเสธ ซึ่งงานโจมตีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น งาน DDoS หรือเจาะระบบเข้าไปในเครือข่ายที่แฮก
เกอร์กลุ่มนั้นสามารถเจาะเข้าไปได้ก่อนหน้านั้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่ารัฐบาลบางประเทศสร้างโทรจัน
ที่มีความซับซ้อนและปล่อยขายในตลาดมืดเอง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบว่ามีประเทศใดที่ซื้อเอาโทรจัน
นั้นไปใช้ในการด าเนินปฏิบัติการไซเบอร์ มีประเทศจ านวนมากที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านไซเบอร์ในระดับโลก
ไม่ว่าจะเป็นผู้โจมตีหรือถูกโจมตี เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิหร่าน อิสราเอล อินเดีย ซีเรีย เป็นต้น 

ประเทศรัสเซียนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีแฮกเกอร์อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของโลก มีฝีมือการโจมตี
ขั้นสูง และมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าแฮกเกอร์จากประเทศจีนมาก การโจมตีของแฮกเกอร์รัสเซียนั้นมุ่งเน้นการ
โจมตีโดยใช้ช่องโหว่ Zero-day ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งใช้มัลแวร์ขั้นสูง รวมทั้งใช้เทคนิคบางประเภท 
ซึ่งท าให้หลงเชื่อว่าการโจมตีนั้นมาจากเอเชียแทนที่จะเป็นรัสเซีย รัสเซียเป็นประเทศที่มักจะถูกโยงเข้าไปใน
ปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่โจมตีประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อน เช่น การยิง  DDoS ถล่ม
เอสโตเนียในปี  ๒๐๐๗ หรือการโจมตีประเทศจอร์ เจียในปี  ๒๐๐๘ นอกจากนี้ยั งมีกลุ่มแฮกเกอร์ 
ที่ชื่อ APT28 ที่มุ่งเปูาจารกรรมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศจอร์เจียเมื่อไม่นานมานี้อีกด้วย  

นอกจากนี้รัสเซียยังได้ส่งแฮกเกอร์แทรกซึมเข้าไปในองค์กรของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในการ
ปฏิบัติการส าคัญของรัสเซียคือปฏิบัติการ Red October ซึ่งเป็นการสอดแนมคนจ านวน๑ ล้านคนทั่วโลกซึ่ง
ส่วนใหญ่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อน โดยมุ่งเน้นไปที่สถานทูต ฐานทัพทหาร ธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และในปี ๒๐๑๔ อาวุธทางไซเบอร์ของรัสเซียซึ่งมีชื่อว่า Snake หรือ Ouroboros ถูกรายงานว่า
ได้สร้างความเสียหายกับระบบของรัฐบาลยูเครน ตามรายงานในเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๔ แฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้
ใช้ช่องโหว่ของ Microsoft Windows และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสอดแนมคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรนาโต้ สหภาพยุโรป ประเทศยูเครนและบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานการสื่อสาร โดยข้อมูลนี้ได้รับการ
อ้างอิงมาจากศูนย์ปฏิบัติการทางไซเบอร์ชื่อ ISight Partners 

ในกลุ่มของประเทศในตะวันออกกลางนั้น ประเทศอิหร่านนับได้ว่าเป็นประเทศที่มุ่งเน้นทางด้าน
สงครามไซเบอร์เป็นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการที่อิหร่านถูกโจมตีทางไซเบอร์จากชาติตะวันตกมาก่อนใน 
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ปี ๒๐๑๐ จากปรากฏการของ Stuxnet ที่ว่ากันว่าเป็น cyber missile ลูกแรกของโลกที่มุ่งเปูาท าลายโรง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิหร่านโดยได้รับการอ้างอิงจากนิตยสาร Business Insider อีกท้ังโปรแกรมระบบ 

ปฏิกรณ์ปรมาณูถูกรีเซ็ทให้ย้อนหลังไปถึงสองปีและ Stuxnet ยังได้แพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์
สาธารณะอ่ืน ๆ อีกกว่า ๖๐,๐๐๐ เครื่องด้วยกันแต่รัฐบาลของอิหร่านก็ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับความเสียหาย
ที่ส าคัญมากนัก โดยผลพวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้โปรแกรมเมอร์ชาวอิหร่านได้ร่วมมือกันหาวิธีการ
ปูองกันจะอยู่ในสถานะที่ดีข้ึนมากในด้านของสงครามไซเบอร์ แต่สุดท้ายแล้วไม่มีรัฐบาลไหนออกมาแสดงความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในด้านปฏิบัติการของอิหร่านนั้น เริ่มเห็นชัดตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ แล้วว่าได้มี
กลุ่มแฮกเกอร์อิหร่านชื่อที่เรียกตัวเองว่า Cutting Sword of Justice ใช้ไวรัสในการโจมตีบริษัทน้ ามันของ
ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยลบข้อมูลไปกว่า  ๗๕% ของข้อมูลทั้งหมดและแทนที่ด้วยรูปภาพธงชาติ
สหรัฐอเมริกาถูกเผา  

นอกจากนี้กลุ่มแฮกเกอร์ชื่อ Izz ad-Din al-Qassam ได้ด าเนินปฏิบัติการ Operation Ababil ซึ่งเป็น
การโจมตีด้วย DDoS ต่อสถาบันการเงินหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กอีกด้วย 
และล่าสุดกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านได้ด าเนินปฏิบัติการ Operation Cleaver ซึ่งมุ่งเน้น
ในการจารกรรมข้อมูล รวมไปถึงการท าลายเปูาหมายกว่า ๕๐ แห่งภายใน ๑๖ ประเทศทั่วโลก เช่น หน่วยงานทางด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา สนามบินและสายการบินของเกาหลีใต้ หน่วยงานทางด้านพลังงานในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง เช่น คูเวต การ์ตาร์ และซาอุดิอาระเบีย 

นอกจากประเทศอิหร่านแล้วยังมีประเทศซีเรีย ซึ่งมีกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อ Syrian Electronic Army ที่ได้
เจาะเข้าไปในเครือข่ายขององค์กรชั้นน าของโลกไม่ว่าจะเป็นส านักข่าวเอพี บีบีซี ไฟแนนเชียลไทมส์และอีกมาก 
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น DDoS, Phishing, Web-page defacement รวมทั้ง spamming โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแฮกTwitter ของส านักข่าวเอพีเพ่ือโพสท์ข้อความว่าท าเนียบขาวถูกโจมตีด้วยระเบิดและประธานาธิบดีโอ
บามาได้รับบาดเจ็บนั้นได้สร้างความเสียหายต่อตลาดหุ้นเป็นมูลค่าสูงถึงสองแสนล้านดอลล่าห์ 

อิสราเอล เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีปูองกันประเทศ รวมทั้งเป็นประเทศชั้นน า
ทางด้านของเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าถูกโจมตีจากฝุายตรงข้ามทางด้านไซ
เบอร์หลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการถูกโจมตีด้วย DDoS จากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เครื่องในปี ๒๐๐๘ การ
ถูกมัลแวร์ชื่อ Mahdi โจมตีเปูาหมายจ านวน ๕๔ แห่งในประเทศในปี ๒๐๑๒ รวมทั้งมีข่าวว่าถูก Syrian Electronic 
Army โจมตีระบบจ่ายน้ าประปาที่เมืองไฮฟาในปี ๒๐๑๓ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 
Stuxnet, 74 Duqu, Flame และ Gauss.75 ซึ่งมัลแวร์เหล่านี้มีความซับซ้อนเกินกว่าที่แฮกเกอร์ทั่วไปจะ
สามารถสร้างไดแ้ละยังต้องการการลงทุนในการออกแบบและการพัฒนาที่สูงขึ้น 

ในมุมทางด้านการปูองกันนั้น หลายประเทศได้เริ่มด าเนินการฝึกเตรียมความพร้อมทางด้านไซเบอร์ 
โดยล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๔ ที่ผ่านมานั้น NATO ได้จัดการฝึกซ้อมทางด้านไซเบอร์ที่มีผู้เข้าร่วมมาก
ถึง ๔๐๐ คนในประเทศเอสโตเนีย เป็นการฝึกไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งศูนย์ 
National Cyber Range ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมทางด้านไซเบอร์ที่สามารถจ าลองเครือข่ายของทั้งประเทศเอาไว้
ได้เพ่ือฝึกซ้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับต่อสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๐๑๔ ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า FIN4 ซึ่งมุ่งเน้นการ
โจมตีองค์กรที่อยู่ในธุรกิจสถานพยาบาลและธุรกิจยาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
โดยรูปแบบของกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มแฮกเกอร์ อ่ืน  ๆ ที่มักมุ่ งเน้นในการใช้มัลแวร์ แต่แฮกเกอร์ 
กลุ่มนี้ใช้เทคนิคข้ันสูงหลายๆเทคนิคที่นอกเหนือจากมัลแวร์ รวมทั้งใช้ Social Engineering แบบมุ่งเปูาในการ
โจมตีเปูาหมาย 
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สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ของยุโรป 
 ปัจจุบันมีหลากหลายประเทศที่ด าเนินการพัฒนาทางด้านการปูองกันทางไซเบอร์ท่ามกลางสมาชิก
สหภาพยุโรปด้วยกัน โดยส่วนใหญ่แล้วสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับเอาแผนยุทธศาสตร์ทางด้ านการปูองกัน 
ทางไซเบอร์ระดับชาติมาใช้ โดยยังได้อ้างถึงว่าการปูองกันทางไซเบอร์เป็นส่วนนึงของแผนการปูองกัน 
เชิงกลยุทธ์ระดับชาติ สมาชิกสหภาพยุโรปกว่า ๑๕ ประเทศ ได้รวมวิสัยทัศน์ทางการทหารเข้ากับการปูองกัน
ทางไซเบอร์ แต่มีจ านวนไม่มากนักที่พร้อมจะลงทุนกับอาวุธทางด้านไซเบอร ์
 ประเทศเดนมาร์ก ได้ท าข้อตกลงทางด้านการปูองกันระหว่างปี ๒๐๑๓-๒๐๑๗ โดยจัดตั้งศูนย์การ
ปูองกนัทางไซเบอร์ ภายใต้การควบคุมขององค์กรการปูองกันแห่งชาติ พร้อมกับพัฒนาบุคลากรทางทหารให้มี
ความสามารถด้านการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ก เพ่ือเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติการทางทหาร
ในส่วนของ Cyberspace ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
 ประเทศเอสโตเนีย ในปี ๒๐๐๘ กลยุทธ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยได้ถูกปรับปรุงใหม่ โดย
องค์กรการปูองกันแห่งชาติและกองก าลังปูองกันได้รับผิดชอบร่วมกันในส่วนของการปูองกันไซเบอร์ระดับชาติ 
โดยมีการระดมอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ 
 ประเทศฟินแลนด์ ได้ประกาศเมื่อปี ๒๐๑๑ ที่จะลงทุนในอาวุธการปูองกันทางไซเบอร์ จนกระทั่งปี 
๒๐๑๓ แผนการปูองกันไซเบอร์ระดับชาติได้บ่งชี้ว่า กองก าลังปูองกันชาวฟินนิชได้พัฒนาขีดความสามารถที่
ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และศักยภาพในการปูองกัน ส าหรับ
หน่วยงานการปูองกันทางด้านไซเบอร์จะเริ่มปฏิบัติการในปี ๒๐๑๕ 
 ประเทศฝรั่งเศส แผนระบบสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยปี ๒๐๑๑ ได้ประกอบไปด้วย 
จุดมุ่งหมายหลัก ๔ ประการ เพ่ือที่จะท าให้ประเทศฝรั่งเศสมีขีดความสามารถระดับโลกในด้านการปูองกันทาง
ไซเบอร์ และในปี ๒๐๑๓ ยังได้มีการบันทึกลงในหนังสือว่า การโจมตีทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามอันดับสามต่อ
การปูองกันระดับชาติ ประเทศฝรั่งเศสยังได้พัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์พอๆกับขีด
ความสามารถเชิงรุก ส าหรับผู้ที่บริหารการปูองกันทางด้านไซเบอร์นั้นคือ หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศและเครือข่ายแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๐๙ โดยรับผิดชอบในเรื่องของการ
ตรวจหาและตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เตรียมข้อมูล ให้หน่วยงานอ่ืนๆของ
รัฐบาล และในเดือนมกราคมปี ๒๐๑๔ องค์กรการปูองกันแห่งชาติได้ท ารายได้จากการวิจัยและพัฒนา 
ขีดความสามารถทางด้านการปูองกันทางไซเบอร์สูงถึง หนึ่งพันล้านฟรังก์ 
 ประเทศเยอรมนี ได้จัดตั้งคณะกรรมการการปูองกันทางไซเบอร์แห่งชาติขึ้นเมื่อปี ๒๐๑๑ และ
หนว่ยงานการตอบโต้ทางไซเบอร์แห่งชาติเพ่ือท างานตามนโยบายทางด้านไซเบอร์ ทั้งนี้กองทัพของเยอรมันซึ่ง
มีชื่อว่า StrategicReconnaissanceUnit เป็นหน่วยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซึ่งถูกฝึกฝนให้มีขีด
ความสามารถในเชิงรุกอีกด้วย 
 ประเทศอิตาลี ได้จัดตั้งกองก าลังสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรับผิดชอบองค์ความรู้ การตรวจตรา  
การตรวจค้นและการลาดตระเวน และในปี ๒๐๑๓ หน่วยงานส าคัญของรัฐบาลได้เน้นให้เห็นถึงความจ าเป็นที่
จะพัฒนา โครงสร้างองค์ความรู้ทางด้านไซเบอร์ และขีดความสามารถทางการปูองกันด้านไซเบอร์ การ
บัญชาการและควบคุม เพ่ือที่จะวางแผนให้กองทัพพร้อมปฏิบัติการทางด้าน Cyberspace 
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ปรับใช้แผนการปูองกันยุทธศาสตร์ทางด้านไซเบอร์ขึ้นในปี ๒๐๑๒ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ๖ ประการ ได้แก่ การปรับตัวกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างครอบคลุม, พัฒนา 
ขีดความสามารถการปูองกันทางไซเบอร์, พัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์เชิงรุก, พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้าน Cyberspace ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น,พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมและรับเอาคนที่มีฝีมือเข้ามาและ
สามารถท างานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ไดใ้นระดับสากล 
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ประเทศอังกฤษ แผนการปูองกันทางไซเบอร์ปี ๒๐๑๑ ได้ก าหนดให้การโจมตีทางไซเบอร์เป็นภัย
คุกคามระดับชาติ และในปี ๒๐๑๓ รัฐบาลอังกฤษยังได้ประกาศให้การปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์กรอิสระ 
และหน่วยงานทางทหาร เพ่ือพัฒนากองก าลังทางไซเบอร์ส าหรับการตอบโต้กับสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับทางทหาร โดยการอ้างอิงจากงบประมาณทางทหารในปี ๒๐๑๔ รัฐบาล
อังกฤษได้ประกาศการลงทุนโปรแกรมการปูองกันทางไซเบอร์ระดับชาติเป็นงบประมาณสูงถึง ๖๕๐ ล้านยูโร 
และมีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวน ๑๕๐ ล้านยูโร เพ่ือที่จะวัดระดับการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นระยะเวลาตลอด ๔ ปี และในปี ๒๐๑๔ อังกฤษได้ประกาศการลงทุนในงบวิจัยและ
พัฒนาด้านการตอบโต้อัตโนมัติในระบบการปูองกันทางไซเบอร์เป็นจ านวนเงิน ๒ ล้านยูโร 

สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 
ในภูมิภาคนี้นั้นประเทศจีนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางด้านไซเบอร์มากที่สุด โดยที่ว่ากันว่า

รัฐบาลจีนได้สนับสนุนแฮกเกอร์จ านวนมากเพ่ือปฏิบัติการตั้งแต่การจารกรรมข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศ
มหาอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา จนถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากมาย จากข้อมูลพบว่าในปี ๒๐๐๙  
ได้มีนักวิจัยจากประเทศแคนาดาได้ออกมาเปิดเผยว่าจีนได้มีการด าเนินการจารกรรมไซเบอร์ต่อประเทศกว่า
๑๐๐ ประเทศ และในปี ๒๐๑๐ ได้มีรายงานว่าได้มีปริมาณข้อมูลมหาศาลซึ่งถูกย้ายทิศทางการส่งจากที่ต่าง ๆ 
ไปยังประเทศจีน เป็นเวลากว่า ๒๐ นาที ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมาจากเครือข่ายกว่า ๘,๐๐๐ เครือข่ายในสหรัฐ 
๑,๑๐๐ เครือข่ายในประเทศออสเตรเลีย และ๒๓๐ เครือข่ายจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจีนเองนั้นก็ได้ด าเนินการ
จารกรรมข้อมูล รวมทั้งโจมตีเครือข่ายเปูาหมายทั่วโลก รูปแบบการโจมตีของแฮกเกอร์จีนนั้นไม่ได้เป็นวิธีการที่
มีความซับซ้อน แต่เป็นเทคนิคที่สามารถถูกน าไปใช้ซ้ า ๆ ได้ในหลาย ๆ คน เช่น brute-force attack ตัวอย่าง
ของแฮกเกอร์ของจีนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนได้แก่ APT1 ที่มีข่าวว่ามีฐานปฏิบัติการอยู่ในเซี่ยงไฮ้และ The 
Comment Crew ซึ่งอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์ท่ีส าคัญ ๆ มากมาย 

ในขณะเดียวกันประเทศจีนเองก็ยังได้มีการเผยว่ามีประเทศต่าง ๆ ได้เจาะเข้ามาภายในเครือข่ายของ
จีน ไม่ว่าจะเป็นจาก ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา 

นอกจากประเทศจีนแล้ว ประเทศเกาหลีเหนือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้มีการคาดการณ์ว่ามีการ
สนับสนุนแฮกเกอร์จ านวนมาก แม้ว่าประเทศจะดูล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศคู่ขัดแย้งอย่างเกาหลีใ ต้ แต่
เกาหลีเหนือเองก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้สะสมอาวุธไซเบอร์ไว้อย่างมากมาย ซึ่งได้เป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ เป็นต้นมา ปฏิบัติการของประเทศเกาหลีเหนือนั้นหลัก ๆ เน้นจู่โจมไปที่เครือข่าย
ของเกาหลีใต้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการจารกรรมข้อมูล การท า DDoS หรือการส่งมัลแวร์เข้าไปเมื่อลบข้อมูลใน
ฮาร์ดไดร์ฟ รวมทั้ง Spear phishing ว่ากันว่าเกาหลีเหนือมีทหารไซเบอร์อยู่ว่า ๓,๐๐๐ นาย แม้ว่าบางแหล่งข่าว
จะแจ้งว่ามีประมาณ ๑,๘๐๐ นายก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศจีนและรัสเซียล่าสุด เกาหลี
เหนือยังถูกโยงเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการแฮกบริษัท Sony Pictures ซึ่งมีการสร้างและฉายภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้น าของเกาหลีเหนือ ซึ่งภายหลังทางเกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธแม้ว่าเกาหลีเหนือจะมีกองทัพไซ
เบอร์ที่เข้มแข็ง แต่ก็ได้มีข่าวว่าในปี ๒๐๑๓ นั้น เว็บไซต์ทั้งประเทศของเกาหลีเหนือล่มจากการกระท าจาก
ปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา 

ประเทศอินเดียและปากีสถานเป็นประเทศที่มีรายงานว่าได้ท าสงครามไซเบอร์ระหว่างกัน จากเหตุ
ความขัดแย้งที่บริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการที่แฮกเกอร์ปากีสถานฝังมัลแวร์ลงไปใน
เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงของอินเดียเพ่ือเจาะเข้าไปในเครือข่ายต่าง ๆ ของอินเดีย รวมทั้งเหตุการณ์ที่กลุ่มที่
เรียกตัวเองว่า Pakistani Cyber Army ได้ท าการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์และปิดเว็บของส านักงานสอบสวนกลาง
ของอินเดีย ในปี ๒๐๑๐ และเหตุการณ์เจาะเว็บไซต์กว่า ๑๐๐ เว็บในปี ๒๐๑๒ ในทางกลับกันได้มีปฏิบัติการชื่อ 
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Operation Hangover ของแฮกเกอร์อินเดียซึ่งเจาะเข้าไปในเครือข่ายของอุตสาหกรรมหลักของประเทศปากีสถาน
รวมทั้งภาคการทหาร 

สถานการณ์สงครามไซเบอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีความตระหนักทางด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ที่ต่ า เทคนิคที่แฮกเกอร์ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็น APT ที่มาในรูปแบบของ Spear phishing ซึ่ง
ในอีเมลนั้นมักจะมีไฟล์แนบซึ่งแสดงให้เชื่อว่ามีข้อมูลส าคัญอยู่ภายในนั้น ซึ่ง APT นั้นมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานภาครัฐ
เป็นหลักในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตกเป็นเปูาจากการโจมตีคือ โทรคมนาคม การขนส่ง 
พลังงาน ธนาคาร เป็นต้น ในส่วนของการท าสงครามไซเบอร์อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศใน
กลุ่มนี้นั้นยังไม่ปรากฏเด่นชัด นอกเหนือไปจาก APT และ Spear phishing แล้วนั้น เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระดับที่ต่ า และง่ายแก่การเจาะเข้าไป รวมทั้ง
ใช้เป็นทั้งฐานในการปฏิบัติการไซเบอร์ในพ้ืนที่อ่ืน เช่น เป็นฐานในการตั้ง CnC server เป็นต้น ซึ่งพอจะสรุป
ขีดความสามารถของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได ้ดังนี้ 

ประเทศกัมพูชา มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยในระดับ 
ที่ต่ ามาก โดยการใช้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด         
ในภาพรวมเป็นที่เข้าใจได้ว่ากัมพูชามีขีดความสามารถในการปูองกันการโจมตีทางด้านไซเบอร์ในระดับที่ต่ า 

ประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านไซเบอร์เพ่ือที่จะ
ใช้ในการปฏิบัติการร่วมกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นานาชาติโดยรวมถึงการปฏิบัติการเฉพาะ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยกองทัพของกองทัพอินโดนีเซีย ทางหน่วยงานกลางยัง
พยายามที่จะรวบรวมหน่วยงานราชการต่าง ๆ และองค์กรระดับชาติต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเพ่ือที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านยุทธศาสตร์ข้ามหน่วยงาน รวมถึงมีการเสนอการจัดตั้งกองก าลังไซเบอร์เรียบร้อยแล้วแต่
ทั้งนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีความก้าวหน้าในระดับใดในขั้นต้น แต่การประกาศของรัฐบาลครั้งนี้ได้สื่อให้เห็นว่า
กองทัพอินโดนีเซียได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เป็นอย่างดี 

ประเทศมาเลเซีย มีรายงานมาว่ากองทัพมาเลเซียได้เริ่มที่จะพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือที่จะปูองกัน
ทรัพย์สินต่าง ๆ โดยรวมถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ซึ่งองค์กรการปูองกันของมาเลเซียได้ประกาศที่จะสนับสนุน
การพัฒนาแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียได้สะท้อน
แง่มุมที่ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยกองทัพของมาเลเซียเอง แต่ถูกลดทอน
ความส าคัญลงไปเนื่องจากนโยบายแนวทางการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ที่ไม่ชัดเจน 

ประเทศพม่า องค์กรการปูองกันและบริการทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
กองทัพพม่า ได้รวมสงครามเน็ตเวิร์คเซ็นทริค ขีดความสามารถทางไซเบอร์ของประเทศทางแถบตะวันออกของ
ทวีปเอเชียและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยมีการสังเกตว่าขีดความสามารถทางด้านสงครามไซเบอร์
ของพม่านั้นมีการเติบโตอย่างมีนัยยะส าคัญมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยมีความช่วยเหลือของประเทศในกลุ่มภูมิภาค 
รัสเซียและจีนได้รับบทบาทที่จะฝึกและพัฒนาเจ้าหน้าที่บุคลากรให้สวนทางด้านสิงคโปร์รวมถึงจีนก็ให้การ
สนับสนุนทางด้านอุปกรณ์และเคริ่องมือต่าง ๆ 

ประเทศฟิลิปปินส์ กองทัพของฟิลิปปินส์ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย โดยเน้น
จุดมุ่งหมายส าคัญไปที่บทบาทการปูองกัน การคุ้มกันระบบของกองทัพ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฎถึงแนว
ทางการด าเนินงานที่แน่ชัด 
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ประเทศสิงคโปร์ กองทัพของสิงคโปร์ได้จัดตั้งศูนย์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเน้นไปที่
การปูองกันระบบเน็ตเวิร์คของกองทัพ สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีการตระหนักถึงความส าคัญของความเสี่ยงทางไซ
เบอร์และก าลังหาทางด าเนินการ แต่ก็ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

ประเทศเวียดนาม ยังไม่ปรากฎเป็นที่แน่ชัดว่ามีการด าเนินงานด้านสงครามไซเบอร์ แต่มีมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยจากรัฐบาล ซึ่งใช้เป็นบทลงโทษกับผู้กระท าผิด ปัจจุบันตกเป็นเปูาหมายของแฮก       
เกอร์หลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน 

ส่วนประเทศบรูไนและลาว มีการด าเนินการและการตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่
ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน 



 
 

บทท่ี ๗ 
Cyber Security and Cyber Laws 

การตระหนักถึงสิทธิกฏหมายของการระวังป้องกันทางไซเบอร์ 
 

บทน า 
๑. ท าไมต้องมีการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมสารสนเทศเป็นสังคมใหม่การอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมสารสนเทศ จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติและสงบสุข เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ทุกวันนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน มีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารกันมาก 
ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเมื่อมีกฎหมายแล้ว ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะปฏิเสธ ความผิดว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ 

๒. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเริ่มวันที่                 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (กทสช) ได้ท าการศึกษาและยกร่าง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน๖ฉบับ ได้แก่ 

๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) เพ่ือรับรอง
สถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่
เดิมอาจจะจัดท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดท าขึ้นให้อยู่ในรูปแบบ        
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่         
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) เพ่ือรับรองการ
ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใด ๆ ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นมากขึ้นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และก าหนดให้มีการก ากับดูแลการให้บริการเกี่ยวกับ
ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้บริการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
(National Information Infrastructure Law) เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศ อันได้แก่โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์และ
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศส าคัญอ่ืน ๆ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ส าคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยอาศัย
กลไกของรัฐ ซึ่งรองรับเจตนารมณ์ส าคัญประการหนึ่งของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ 
ในการกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และนับเป็นกลไกส าคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน และน าไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

 ๒.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เพ่ือก่อให้เกิดการ
รับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกประมวลผลเปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจ านวน
มากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการน าข้อมูลนั้นไปใช้ในทาง
มิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้โดยค านึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความ
เป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารและความม่ันคงของรัฐ 

 ๒.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) เพ่ือก าหนด
มาตรการทางอาญา ในการลงโทษผู้กระท าผิดต่อระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลและระบบ
เครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม 
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 ๒.๖. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) เพ่ือ
ก าหนดกลไกส าคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการโอนเงิน
ระหว่างสถาบันการเงิน และระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงิน และการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลง 
พระปรมาภิไธยและการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และจะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ผู้ให้บริการ 
ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ อ่ืนหรือกลุ่มพนักงานนักศึกษาในองค์กร  
ควรทราบถึงรายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
โดยประเทศไทยได้มีการบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    ๓.๑ ความเป็นมาของพระราชบัญญัติ ๒๕๕๐ 
                        สภาพปญัหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

๓.๑.๑ ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
๓.๑.๒ ผลของการกระท าผิดกระทบหรือเกิดความเสียหายในวงกว้างและรวดเร็ว 
๓.๑.๓ ยังไม่มีกฎหมายก าหนดความผิดมาก่อน 

- การที่กฎหมายอาญามุ่งคุ้มครองวัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น แต่ในยุคไอทีข้อมูล
ข่าวสารเป็นวัตถทุี่ไม่มีรูปร่าง ตัวอย่างของการกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การโจรกรรมเงินในบัญชี
ลูกค้าของธนาคาร การโจรกรรมความลับของบริษัทต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ การปล่อยไวรัสเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ 

- พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา       
และถูกกระท าได้ง่ายแต่ยากต่อการสืบหา 

- ปัญหาเรื่องขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะผู้กระท าความผิดอาจ
กระท าจากท่ีอ่ืนๆที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งอยู่นอกเขตอ านาจของศาลไทย 

เจตนารมณ์ในการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ การเผยแพร่ รูปภาพ ข้อความที่
มีลักษณะลามกอนาจารหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ต่อความมั่นคงทางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นเหตุให้เกิดการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ดังนี้  

๑. เพ่ือเป็นการใช้กรอบแห่งกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษในการ
เรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดเพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน 

๒. เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งด้านนโยบาย 
มาตรฐานแนวปฏิบัติ และก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 
หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็ตาม โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติการด าเนินงานให้เกิด
ความชัดเจนถูกต้องในแนวทางเดียวกัน 

๓.๒ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ มีทัง้หมด ๓๐ มาตรา ซึ่งในบทเรียนนี้ จะกล่าวถึงหมวดที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

หมวดที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดและบทลงโทษส าหรับการกระท าโดยมิชอบ 
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มาตรา ๕ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ : ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มีมาตราการปูองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖ การล่วงรู้มาตรการปูองกันการเข้าถึง : ผู้ใดล่วงรู้มาตรการปูองกัน 
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้อ่ืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๗ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ : ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีม่ีมาตรการปอูงกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘ การดักข้อมูลโดยมิชอบ : ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ : ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน โดยมิชอบ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ รบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ : ผู้ใดกระท าด้วยประการใด 
โดยมิชอบเพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่
สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ (Spam mail) : ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล ดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ การกระท าความผิดต่อประชาชนโดยทั่วไป/ความมั่นคง : ถ้าการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ
ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัย สาธารณะ หรือเป็ น
การกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาทถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึง
แก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓ การจ าหน่าย/เผยแพร่ชุดค าสั่งเพ่ือใช้กระท าความผิด : ผู้ใดจ าหน่าย
หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔ น าเข้า/ปลอม/เท็จ/ภัยมั่นคง/ลามกส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ : ผู้ใด
กระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
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(๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  

มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการ : ผู้ใดให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือ 
ยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง : ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ทีป่ระชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจาก
การสร้างขึน้ ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะ
ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร 
(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือ 
(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
๓.๓ สรุปบทลงโทษส าหรับผู้กระท า ความผิดกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ตารางความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ 
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
การเปิดเผยมาตรการปูองกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการเฉพาะ
โดยไม่ชอบ 

ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน ๒ ปี ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดย 
ไม่ชอบ 

ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
ไม่ชอบ 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ 
การกระท าเพ่ือให้การท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดยปกติสุข (Spam 
Mail) 

ไม่มี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

การจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 

ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

การกระท าต่อความมั่นคง 
- ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
- กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ 
- เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต 

 
ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๓ปี ถึง ๑๕ ปี 
 
๑๐ปี ถึง ๒๐ ปี 

 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ไม่มี 

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอื่น 
(การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม) 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี
การกระท าความผิดต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดการตกแต่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล 

ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔ ค าแนะน าเพื่อปูองกันการกระท าความผิด 

 ไฟล์วอลส่วนตัว (Personal Firewall) ไฟล์วอลล์ส่วนตัว คือ ซอฟแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวซึ่งท าหน้าที่ปูองกันผู้บุกรุกหรือผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราหรือช่วย
ปูองกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี เช่น ไวรัสโทรจัน สปายแวร์ ถูกติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโดยที่
เราไม่ทราบหรือไม่รู้ตัว ดังนั้นเราควรติดต้ังไฟล์วอลล์ส่วนตัวโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ 

 การสวมรอยบุคคล (Identity Theft) ในปัจจุบันการขโมยและการฉ้อฉลนั้นสามารถกระท า
ได้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันเอกสารส าคัญที่ใช้ระบุตัวตน
มากมายได้ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และอาจเข้าถึงได้โดยผู้บุกรุกโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการขโมย
เอกสารส าคัญนั้นอาจน าไปสู่การสวมรอยเป็นตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของเอกสารนั้นและอาจใช้ในการด าเนินเรื่องต่าง ๆ 
แทนเจ้าของโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเช่นการขโมยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือท าการ
ล็อกอินเข้าไปซื้อสินค้าผลที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ถูกสวมรอย ได้แก่ เสียประวัติทางด้านการเงิน เสียชื่อเสียงและอ่ืน ๆ 
ค าแนะน าก็คือ ให้ระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกินความจ าเป็น ระวังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ 

 ข้อความฉับพลัน ห้องสนทนาและการแชร์ไฟล์บนอินเทอร์เน็ต (Instant Messaging, Chat 
Rooms, File Sharing) ห้องสนทนาและการใช้ข้อความฉับพลันได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าการ
สนทนาในทั้งสองรูปแบบจะมีประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ แต่ถ้าไม่ได้
เตรียมการปูองกันไว้ให้ดีแล้ว ผลลบก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การติดไวรัสหรือโทรจัน การเปิดเผยข้อมูลส่วน
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ตัวการแชร์ไฟล์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ก็อาจเปิดโอกาสท าให้ผู้บุกรุกเข้ามา
เอาไฟล์ในเครื่องของผู้ใช้งานไปได้ ค าแนะน าให้หลีกเลี่ยงการส่งข้อความฉับพลัน การสนทนาในห้องสนทนา 
และการแชร์ไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เพราะอาจก่อให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ 

 อีเมล์หลอกลวง (Instant Scams) ปัจจุบันได้มีอีเมล์หลอกลวงให้ผู้รับอีเมล์หลงเชื่อซึ่งหลาย ๆ ครั้ง
ท าให้เกิดความเสียต่อผู้รับอีเมล์ เช่น การเสียเงิน เสียเวลา ปัจจุบันองค์กร Federal Trade Commission (FTC) 
ของสหรัฐอเมริกาได้ระบุอีเมล์ไว้ ๑๒ ประเภท ที่ผู้ใช้ต้องให้ความระมัดระวัง 

๑. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ อีเมล์นี้จะเสนอรายได้ก้อนใหญ่โดยไม่ต้องท าอะไรมาก 
๒. อีเมล์การขายสินค้าที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก (Bulk E-mail) อีเมล์นี้จะเสนอรายชื่อ

กลุ่มผู้ใช้งานอีเมล์ซึ่งมีจ านวนมากและชักชวนว่าสามารถโฆษณาหรือขายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ใช้งานอีเมล์นี้ได ้
๓. อีเมล์ลูกโซ่ชักชวนให้ผู้รับส่งเงินจ านวนเล็กน้อยไปยังผู้ส่งและส่งอีเมล์นี้ไปยังผู้อ่ืนต่อไป 
๔. การท างานที่บ้านโดยลงแรงเล็กน้อย อีเมล์นี้จะเสนอรายได้อย่างสม่ าเสมอ แต่ต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและท าตามที่อีเมล์ขอให้ท า แต่ผู้รับไม่มทีางได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทัง้สิ้นกลับคืน 
๕. การรักษาสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก อีเมล์นี้จะเสนอยาประเภทต่าง ๆ ถ้าหลงเชื่อ

ค าโฆษณาซ้ือผลิตภัณฑ์มาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ 
๖. รายได้ก้อนโตโดยไม่ต้องเสียแรงมากนัก อีเมล์นี้จะเสนอวิธีร่ ารวยไดอ้ย่างรวดเร็ว 
๗. สินค้าฟรี อีเมล์นี้จะเสนอให้สินค้าฟรีโดยช าระเงินเพียงเล็กน้อย เช่น เพ่ือเข้าเป็นสมาชิก 
๘. โอกาสการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง อีเมล์นี้จะเสนอผลตอบแทนที่สูงกับการลงทุนที่ไม่มี

ความเสี่ยงเงินที่ลงทุนไปก็จะสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ 
๙. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อเคเบิลทีวี อีเมล์นี้จะขายชุดอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับเคเบิลได้

โดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ถึงแม้ว่าจะท าได้จริงแต่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
๑๐. การให้เงินกู้หรือสินเชื่อโดยมีเงื่อนไขง่าย ๆ ซึ่งสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จะไม่ใช้วิธีการส่งอีเมล์แบบนี้ 
๑๑. การเคลียร์สินเชื่ออีเมล์นี้จะเสนอช่วยเคลียร์ข้อมูลสินเชื่อที่ติดลบในบัญชีธนาคาร การ

ท าตามท่ีเสนอถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
๑๒. การเสนอให้รางวัลไปเที่ยวฟรี อีเมล์จะเสนอว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลไปเที่ยวฟรีภายหลังก็

จะพบว่า ข้อเสนอนั้นไม่เป็นอย่างที่คิด หรือไม่ก็ต้องช าระเงินเพ่ิมเติมค าแนะน า คือ ให้ระมัดระวังโฆษณาชวน
เชื่อในลักษณะดังกล่าว และหมั่นติดตามประเภทของอีเมล์หลอกลวงในแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 

 ประเด็นทางกฎหมาย (Legal Issues) กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ถือว่าเป็นการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ 

- การเล่นการพนัน 
- การซื้ออาวุธปืน 
- การซือ้ขายยาเสพติด 
- การน าเสนอสื่อลามกทุกประเภท 
- การบุกรุกคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย 
- การพัฒนาและการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- การท าให้เครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่สามารถใช้งานหรือให้บริการได้ 
- การสวมรอยบุคคลเพ่ือท าการฉ้อฉลค าแนะน า คือ ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิด

กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในเรื่องทั่ว ๆ ไปและที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
รวมทัง้กฎหมายในระดับนานาชาติด้วย 
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 การเฝูาดูการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Monitoring Internet Usage) ค าแนะน าส าหรับการใช้
งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 

- ให้ความรู้กับพนักงานเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดท านโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

                  - การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจุดประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรไม่ใช่ใช้เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตัว 
                     - การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแลระบบ 
                     - มีแนวทางการใชอีเมล์อย่างเหมาะสมค าแนะน าส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้าน 
                     - พ่อแม่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
                     - ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ส าหรับบุตรหลาน รวมทั้งกรองการเข้าเว็บบางเว็บที่
ไม่เหมาะสม 

- ติดต้ัง ICT House Keeper ปูองกันเว็บที่ไม่เหมาะสมส าหรับเยาวชน 
 การประมาทหรือการท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง (Online Defamation) ข้อความทุกรูปแบบที่

ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ต้องระวังไม่ให้เป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกพาดพิงกล่าวถึง หรืออ้างอิง 

 สแปม (Spam) สแปม คืออีเมล์ที่เป็นขยะ ผู้รับสแปมอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการกับส
แปมจ านวนมากในแต่ละวัน และสแปมยังกีดขวางการท างานของเมล์เซิฟเวอร์ทั่วโลก ซึ่งท าให้ทุกคนประสบกับ
ปัญหาการเชื่อมต่อที่ช้าลงและเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อต่อที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจัดการกับสแปมได้
อย่างเด็ดขาด แต่ก็สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ ดังนี้ 
  - ไม่ส่งอีเมล์เพ่ือตอบกลับสแปมที่ส่งมา การตอบกลับสแปมนั้นเท่ากับเป็นการยืนยันอีเมล์
แอดเดรสของผู้รับว่ามีอยู่จริงและจะท าให้ผู้รับตกเป็นเปูาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 - ใช้อีเมล์แอดเดรสประจ าเพ่ือติดต่อกับผู้ที่ติดต่ออยู่ด้วยเป็นประจ า เช่น ผู้ร่วมงาน 
ครอบครวัส าหรับการส่งอีเมล์เพื่อจุดประสงค์อ่ืน ๆ ให้ใช้อีเมล์แอดเดรสต่างหาก 

 - ใช้ตัวกรองสแปม ให้เลือกชนิดที่เหมาะสมกับโปรแกรมอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ให้มากที่สุด 
 สปายแวร์ (Spyware) สปายแวร์คือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ช่องทางการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช้เพ่ือแอบส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นไปให้กับบุคคลหรือองค์กร 
หนึ่งโดยที่ผู้ใช้เองก็ไม่ทราบ โดยสปายแวร์ สามารถเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้โดยผ่านทาง

ไวรัสคอมพิวเตอร์ เว็บที่เข้าไปดู หรืออีเมล์ที่เปิดอ่าน  
ค าแนะน า คือ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบสปายแวร์มาใช้งานเช่นโปรแกรม “Ad-aware” 

(www.lavasoft.de) ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากการกระท าความผิด 
๑. ไม่ตัดต่อและเผยแพร่ภาพตัดต่อของผู้อ่ืน ที่ท าให้เขาเสียหายหรือเสียชื่อเสียง 
๒. ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ ควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดเสียก่อน 
๓. ไม่ส่งต่อ (forward) อีเมล์หรือคลิปวิดีโอภาพลามกอนาจารหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม 
๔. ไม่เผยแพร่ spam mail หรือไวรัส 
๕. ไม่เปดิเผยมาตรการระบบคอมพิวเตอร์ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ 
๖. ไม่ขโมยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 
๗. ระวังการ chat กับคนแปลกหน้า อย่าหลงเชื่อเขาง่าย ๆ 
๘. อย่าลืมลงโปรแกรมปูองกันไวรัสและสปายแวร์ 
๙. ไม่แฮกระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน 
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๑๐. ไม่ควรบันทึกรหัสผ่าน (Password) ไว้ในคอมพิวเตอร์และควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) 
ทุก ๆ ๓ เดือน  

๑๑. ไม่แอบดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน 
๑๒. ไม่น าเข้าข้อมูลหรือภาพลามกอนาจารเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ 
๑๓. อย่าแอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาต 
๑๔. ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตัวผู้กระท าผิด 

๔. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มี ๒ ประการ ได้แก่ 

๑. การกระท าใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อันท าให้เหยื่อได้รับความเสียหาย 
และท าให้ผู้กระท าได้รับผลตอบแทน 

๒. การกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มาประกอบการ
กระท าผิด และต้องใช้ผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการสืบสวน ติดตาม รวบรวมหลักฐาน เพ่ือการด าเนินคดี
จับกุมอาชญากรคอมพิวเตอร์จะก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกจัดออกเป็น ๙ ประเภท (ตามข้อมูล
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์) 

๒.๑ การขโมยข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริการ 
๒.๒ อาชญากรน าเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง 
๒.๓ การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบ เลียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมิชอบ 
๒.๔ ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
๒.๕ ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 
๒.๖ อันธพาลทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปก่อกวน ท าลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ

จ่ายน้ าจ่ายไฟ ระบบการจราจร 
๒.๗ หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม 
๒.๘ แทรกแซงข้อมูลแล้วน าข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ เช่น ลักลอบค้นหา

รหัสบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ดักข้อมูลทางการค้า เพ่ือเอาผลประโยชน์นั้นเป็นของตน 
๒.๙ ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินบัญชีผู้ อ่ืนเข้าบัญชีตัวเองนอกจากนั้นในส่วนของ

อินเทอร์เน็ต ยังมีรูปแบบการกระท าผิดอีกมาก เช่นการแอบขโมย โดเมนเนม , แอบใช้ รับ-ส่ง อีเมล์, แอบใช้
บัญชีอินเทอร์เน็ต (เวลาการใช้งาน), การส่งอีเมล์จ านวนมหาศาล ฯลฯ รวมทั้งการกระท าผิดแบบดั้งเดิมที่ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ เช่น ภาพลามกอนาจารการค้าประเวณี การพนัน ใส่ร้ายปูายสีหมิ่น
ประมาท ฯลฯ 

กรณีศึกษาอาชญากรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ กรณีท่ี  
๑ : นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา เปิด e-mail ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอ่านได้หรือไม่ ? ในการ

ใช้งาน e-mail ภายในองค์กรนั้น จะมีค าถามว่า ถ้าองค์กรนั้นๆมีการก าหนด Username และ Password 
ให้กับคนในองค์กร แล้วถ้านายจ้างหรือผู้บังคับบัญชารู้User name และ Password ของคนในองค์กรแล้ว 
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชามีสามารถเปิดอ่าน e-mail ของลูกจ้างได้หรือไม่ ถ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาขององค์กรนั้นๆสามารถเปิดดูและตรวจสอบ  
e-mail ของลูกจ้างได้รวมทั้งสามารถดูแฟูมข้อมูลต่างๆในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ หากเป็น 
e-mail ทีเ่ป็นขององค์กร เพราะเป็น e-mail ส าหรับการปฏิบัติงาน แต่หากเป็น e-mail อ่ืนที่ไม่ใช่ขององค์กร 
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดอ่าน หากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาละเมิดสิทธิ์ลูกจ้าง
สามารถฟูองร้องนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งได้ 
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๒ : การ Copy รปูภาพ/ข้อความบนเว็บไซต์ของผู้อ่ืนมาใช้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกกรณีหรือ
เปล่า ? หากต้องท าการ copy รูปภาพหรือข้อความบนเว็บไซต์ของผู้อ่ืนมาใช้งาน จ าเป็นต้องขออนุญาต
เจ้าของเสียก่อน เพราะหากน ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย หากน าไปใช้เพ่ือ
การค้าอาจถูกฟูองเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้ อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีเพ่ือการศึกษาโดยต้องมี
การอ้างอิงและขออนญุาตเจ้าของลิขสิทธิ์ 

๓ : การหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต สามารถฟูองร้องเอาผิดได้หรือไม่ ? หากมีการหมิ่นประมาท
บุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถฟูองร้องได้ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งซึ่งตามกฎหมายการหมิ่นประมาททาง
แพ่งหมายถึง “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝุาฝืนความจริงและการกล่าวหรือให้ข่าวนั้นท าให้
เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ขัดขวางทางเจริญของบุคคลอ่ืน ซึ่งแม้ว่าผู้ที่หมิ่นประมาทจะไม่รู้ว่า
ข้อความที่ตนกล่าวหรือให้ข่าวนั้นไม่จริง แต่หากว่าควรจะรู้ได้ก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น” ส่วนใหญ่
คดีหมิ่นประมาทจะฟูองร้องกันเป็นคดีแพ่งและเรียกค่าเสียหายกันมาก ๆ เพ่ือให้จ าเลยเข็ดหลาบคดีแพ่งเรื่อง
หมิ่นประมาทในประเทศไทยยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ เรื่องศาลที่จะฟูองคดี คือ โจทก์สามารถฟูองคดีได้ที่
ศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตหรือศาลที่เป็นที่เกิดของเหตุในการฟูองคดี ทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นการหมิ่น
ประมาทโดยการโฆษณาหนังสือพิมพ์นั้น เนื่องจากหนังสือพิมพ์มีการส่งไปขายทั่วประเทศฝุายผู้เสียหายมักเป็น
นักการเมืองอาจถือว่าความผิดเกิดขึ้นทั่วประเทศ จึงท าการตระเวนไปฟูองตามศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้จ าเลย
ต้องตามไปแก้คด ี

๔ : การท า Hyperlink อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ? การอ้างอิงเว็บไซต์ของผู้อ่ืน มาใส่ไว้ใน
เว็บของเรา มีโอกาสละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการมองว่าเป็นการท าข้างนอกนั้นมีลิขสิทธิ์ แต่ถ้าการเชื่อมโยงนั้นเป็น
การเชื่อมโยงต่อไปยังหน้าแรกของเว็บผู้ อ่ืนก็สามารถได้แต่ควรขออนญุาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อย 
หากเปน็การเชื่อมโยงลึกลงไปถึงเนื้อหาส่วนอื่นของเว็บผู้อืน่จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการ
ให้ใครน าเว็บของเราไปเชื่อมโยงอาจจะระบุ ไว้ที่ เว็บเลยว่า ไม่อนุญาตจะท าให้ผู้ที่ เข้ามาเชื่อมโยง  
หากยังมีการละเมิดสิทธิ์ก็จะมีความผิดโดยไม่ต้องตีความ 

๕ : โหลดโปรแกรมหรือเพลงทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายหรือเปล่า ? การ Download โปรแกรม
ทางอินเทอร์เน็ตมาใช้งานแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็ต่อเมื่อโปรแกรมที่ผู้ใช้ Download 
มาใช้นั้น ถูกระบุว่าเป็นประเภท Freeware, Shareware ส าหรับการโหลดเพลงทางอินเทอร์เน็ตสามารถท าได้
โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากได้รับอนุญาต แต่โดยทั่วไปแล้วค่ายเพลงมักจะไม่อนุญาต ยกเว้นจะท าเพ่ือการค้า
ส่วนการ Upload เพลงขึ้นบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปโหลดได้ฟรี ๆ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นคดีอาญา 

๖ : ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์มาcopy แจกเพ่ือนได้หรือเปล่า ? การท าส าเนาหรือการ copy โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เขาเรียกว่า “ท าซ้ า"ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้กฎหมายเขาจะมี
ข้อยกเว้นให้การท าส าเนาโดยเจ้าของโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่กฎหมายเขาจ ากัดจ านวน
ส าเนาว่า ให้มีจ านวนตามสมควรเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษาหรือปูองกันการสูญหาย คือ ท าส าเนาได้
เฉพาะ backup ถ้าจะมา copy แจกเพ่ือน ๆ ทั้งoffice ก็ถือว่า มีความผิดในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตัวอย่างลักษณะความผิดที่พบได้บ่อยในปัจจุบันส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
๑. การส่งเมล์ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้าหรือขายบริการ ประเภทปฺอปอัพ หรือพวกส่งอีเมล์

ขยะที่เขาไม่ต้องการมีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โทษฐานก่อความร าคาญ 
๒. การส่งเมล์ใส่ร้ายปูายสีคนอ่ืน ข่าวลือที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การส่งภาพลามกอนาจาร

ทั้งหลาย รวมถึงการได้รับแล้วส่งต่อด้วย มีโทษเสมอกัน คือ จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้นจึงไม่ควรส่งต่อเมล์ที่ไม่เหมาะสม 
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๓. การตัดต่อภาพของคนอ่ืน แล้วน าเข้าเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท าให้เจ้าของภาพเสียหาย 
อับอาย ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปีปรับไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่กฎหมายยกเว้นส าหรับผู้ที่ท าด้วยความ
สุจริตจะไมเ่ป็นความผิด 

๔. การใช้ username/password ของผู้อ่ืน Log in เข้าสู่ระบบ มีความผิดตามมาตรา ๕ ปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ดังนั้น ไม่ควรใช้ user/password ของผู้อ่ืนและไม่ควรให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ password 
ของตนเอง 

๕. การโพสต์ข้อความตามกระทู้ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบความมั่นคง 
หรือลามกอนาจาร มีความผิดตามมาตรา ๑๔ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี ดังนั้น จึงควรใช้
วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น และค านึงถึงผลที่จะตามมา 

๕. จริยธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต้องพิจารณารวมทั้งเรื่องความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหากไม่มีกรอบจริยธรรมก ากับไว้แล้ว สังคมย่อมจะเกิดปัญหาต่าง ๆตามมา
ไม่สิ้นสุด รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้อง
สร้างระบบความปลอดภัยเพื่อปูองกันปัญหาดังกล่าว 

๕.๑ กรอบความคิดเรื่องจริยธรรมหลักปรัชญาเกี่ยวกับจริยธรรม มีดังนี้ (Laudon & Laudon, ๑๙๙๙) 
R.O. Mason และคณะได้จ าแนกประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ๔ ประเภท 
คือ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) ความเป็นเจ้าของ (Property) และความสามารถ
ในการเข้าถึงได้ (Accessibility) (O'Brien, ๑๙๙๙ : ๖๗๕ ; Turban, et al., ๒๐๐๑ : ๕๑๒)  

๑) ประเด็นความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) คือ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และ
การเผยแพร ่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับปัจเจกบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเจ้าของข้อมูลหรือสารสนเทศนั้น ๆ มีสิทธิที่
จะไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๒) ประเด็นความถูกต้อง (Information Accuracy) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ดีต้องสามารถตรวจสอบ
ถึงแหล่งที่มาได้ รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะท าการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ๆ 

๓) ประเด็นของความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) คือ กรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูล
สารสนเทศ (ทรัพย์สินทางปัญญา) 

๔) ประเด็นของการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) คือ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลท าได้อย่างง่าย 
ท าให้เกิดการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้
ว่าใครเป็นผู้บันทึก แก้ไขข้อมูลนั้น ๆ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy)  

 ความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องได้ดุลกับความต้องการของสังคม 
 สิทธิของสาธารณชนอยู่เหนือสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนการคุ้มครองทาง

ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยปัจเจกชน หรือนิติบุคคล 
ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายความลับทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตรลิขสิทธิ์  
(copyright) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ หมายถึง สิทธิ์แต่ผู้ดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่
ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการปูองกันการคัดลอกหรือท าซ้ า ในการเขียนงานศิลป์ หรืองานด้านศิลปะอ่ืน 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวลิขสิทธิ์ทั่วไปมีอายุห้าสิบปีนนับแต่งานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือนับแต่ได้มีการ
โฆษณาเป็นครั้งแรกในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุเพียง ๒๘ ปี สิทธิบัตร (Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ.๒๕๒๒ หมายถึง หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะคุ้มครองเพียง ๑๗ ปี 
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๕.๒ ประโยชน์ของการมีจริยธรรม 
๕.๒.๑ ประโยชน์ต่อตนเอง ภาคภูมิใจ เป็นที่รักใคร่ เป็นคนดี 
๕.๒.๒ ประโยชน์ต่อสังคม สงบสุข ปรองดอง สามัคคี 
๕.๒.๓ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ความเจริญรุ่งเรือง สามัคคี ความพัฒนา 
๕.๒.๔ ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานขององค์กร 
๕.๒.๕ ประโยชน์ต่อการด างรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม เผยแพร่ รักษาจริยธรรมไปสู่รุ่นต่อไป 

๕.๓ จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ 
๕.๒.๑ มีความรับผิดชอบต่อการขายสินค้าและบริการ 
๕.๒.๒ ท างานด้วยความศรัทธา และจริงใจ 
๕.๒.๓ รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
๕.๒.๔ น าเสนอคุณภาพสินค้าตามความจริง 
๕.๒.๕ ไม่เผยแพร่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม 
๕.๒.๖ ท าตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสังคม 
๕.๒.๗ ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 



 
 

บทท่ี ๘ 
ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมลู 

 
ประเภทของภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูล 
๑.  ผู้บุกรุก (Hacker) 

หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานระบบ แต่พยายามลักลอบเข้ามาใช้งานด้วยวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพ่ือโจรกรรมข้อมูล ผลก าไร หรือความพอใจส่วนบุคคลก็ตาม ความเสียหายจากผู้บุกรุกเป็นภัย
คุกตามท่ีหนัก ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจึงให้ความส าคัญกับมาตรการปูองกัน Hacker 

๒.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 
 เป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่มีเจตนาร้ายแฝงเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์โดยจะตรวจพบได้ยากไวรัส
คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่สร้างความร าคาญ  
มีข้อความแปลก ๆปรากฏขึ้นมาเรื่อย ๆ บนหน้าจอ หรือแม้กระทั่งท าลายไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้รับความเสียหาย 

-  ไวรัสเลียนแบบ (Companion Virus) จะแอบแฝงตามไฟล์ต่าง ๆ  และคอยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ โดยเลียนแบบ
ไฟล์ในระบบเดิม แล้วหลอกให้ระบบเรียกไฟล์ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมาใช้งานแทนไฟล์จริง 

-  ไวรัสโปรแกรม (Program Virus) ถ้ามีการเรียกใช้ไฟล์ที่ติดไวรัสประเภทนี้ ก็จะท าให้ไวรัสแพร่เชื้อ
ไปยังทุกไฟล์ที่สามารถติดต่อไปได้ 

-  ไวรัสบู๊ต (Boot Virus) เป็นไวรัสที่คอยก่อกวนไฟล์ส าคัญ ๆ ที่ส าหรับเปิดเครื่องในตอนแรก ท าให้
เราไม่สามารถบู๊ตเข้าสู่วินโดว์ได้ 

-  ไวรัสหลบหลีก (Stealth Virus) จะหลบหลีกการตรวจจับจากโปรแกรมปูองกันไวรัส โดยจะขัดขวาง
การท างานของโปรแกรมบางประเภทที่มีการปูองกันไวรัสด้วยการ copy ข้อมูลเดิมไว้ก่อน โดยไวรัสจะท าการ
แก้ไขชื่อไฟล์และไดเร็กทอรีที่ติดเชื้อ ท าให้โปรแกรมปูองกันไวรัสตรวจหาไฟล์ไม่เจอ 

-  ไวรัสหลอกลวง (Polymorphic Virus) จะแพร่กระจายเชื้อไปตามไฟล์ต่าง ๆ แล้วแสดงผลหลอก
เหมือนว่ามีไวรัสหลายตัวในเครื่อง เพ่ือให้โปรแกรมปูองกันไวรัสตรวจจับได้ยาก 

-  ไวรัสสองหน้า (Multipartite Virus) สามารถติดเชื้อได้ทั้งโปรแกรมและบู๊ตเซ็กเตอร์ได้พร้อม ๆ กัน
ถือเป็นไวรัสที่มีความสามารถสูง 

-  ไวรัสมาโคร (Macro Virus) ท าการแพร่กระจายเชื้อเฉพาะไฟล์ที่เป็นเอกสารเท่านั้น เพ่ือท าให้ข้อมูลที่
เก็บไว้ในไฟล์เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไป 

๓.  ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ (Bug) 
ความผิดพลาดนั้นหมายถึง การท างานในบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ถูกต้อง 

๔.  อุบัติภัย (Disaster) 
อุบัติภัยประเภทไฟไหม้ แหล่งจ่ายไฟล้มเหลว หรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ ย่อมเกิดความเสียหายอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงควรวางมาตรการปูองกันอุบัติภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  

๕.  ความผิดพลาดในขั้นตอนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มีโอกาสที่จะรับความเสียหายเข้ามาได้หลายทาง ตั้งแต่ส่วนการรับข้อมูล
เข้ามาในระบบ เช่น การรับข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามา ส่วนของการท างาน เช่น โปรแกรมท างานในส่วนที่
เกิด Bug พอดีหรือปัญหาจากฮาร์ดแวร์ ซึ่งความเสียหายของระบบเหล่านี้สามารถก่อความเสียหายให้กับองค์กรได้ 



 

 
บทท่ี ๙ 

การรักษาความความปลอดภัยข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ 
 

การเชื่อมต่อในโลกยุคอินเทอร์เน็ต 
 

 
รูปที่ ๙.๑ 

Computer Network ความหมาย คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ข่ายงานคอมพิวเตอร์เป็นค ากล่าวโดยทั่ว ๆ 
ไปของการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๒ ระบบขึ้นไป หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
กับเครื่องปลายทาง (Terminals) ทั้งหลาย เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลโปรแกรมรวมทั้งอุปกรณ์รอบข้างมาใช้งาน
ร่วมกันได้ โดยมีอุปกรณ์ในระบบสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยง 

ส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือ Social Network คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
คนหนึ่งเชื่อมโยงกับเพ่ือนอีกนับสิบ รวมไปถึงเพ่ือนของเพ่ือนอีกนับร้อย ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
(Social Network) บนอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Blogger, Hi5, Twitter หรือ Tagged เป็นต้น การเชื่อมโยง
ดังกล่าว ท าให้เกิดเครือข่ายขึ้น เช่น เราสามารถรู้จักเพ่ือนของเพ่ือนเราได้เป็นทอด ๆ ต่อไปเรื่อย ท าให้เกิด
สังคมเสมือนจริงขึ้นมา สามารถสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ ๆ ได้ง่าย และเมื่อเราแชร์ (Share) ข้อความหรืออะไรก็
ตามลงไปในเครือข่าย ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรู้ได้พร้อมกัน และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เราแชร์ได้ 
เช่น แสดงความคิดเห็น (Comment) กดไลค์ (Like) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละผู้ให้บริการ ความ
โดดเด่นในเรื่องความง่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ท าให้ธุรกิจ และนักการตลาดสนใจที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 

ความหมายของสงครามไซเบอร์ 
สงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) คือ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการท าสงครามไซเบอร์มีการ

โจมตีกันหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชนิดเบาที่สุดจนถึงรุนแรงที่สุด อาทิ  
- การโจมตีเว็บหรือบล็อคเว็บ  
- การโฆษณาชวนเชื่อด้วยการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต  
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- การเจาะข้อมูลลับ โดยแฮกเกอร์ที่นอกจากได้ข้อมูลลับมาแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว
ส่งกลับไปได้  

- การท าลายอุปกรณ์ด้านการทหารที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน หากระบบคอมพิวเตอร์ถูก
ท าลาย อาวุธนั้นก็ท างานไม่ได้ หรือท างานไม่แม่นย า 

- การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟูา ประปา การสื่อสาร การขนส่งและคมนาคม ซึ่งระบบเหล่านี้
มักควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีมาก 

ปัญหาการใช้ Thumb Drive 
๑. น ามาซึ่งคอมพิวเตอร์ไวรัส 
 ในการน าThumb Drive เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์นั้น ๆ มีไวรัส ก็จะท าให้ Thumb Drive ที่ใช้
งานติดไวรัสด้วย เมื่อน าThumb Drive ติดที่ไวรัสนั้นมาเชื่อมต่อกับระบบผู้ใช้งานเพ่ือรับข้อมูลแล้ว ระบบก็จะ
ติดไวรัสจาก Thumb Drive ตัวนั้นได้ 
๒. เป็นช่องทางรั่วไหลของข้อมูล 

เมื่อน า Thumb Drive มาใช้บันทึกข้อมูลทางราชการที่ส าคัญแล้ว Thumb Drive นั้นได้สูญหาย
และตกไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกแล้วนั้น ข้อมูลทางราชการก็จะรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผล
เสียภายหลัง 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายไร้สาย 
หากมีการใช้เครือข่ายไร้สายทั้งในด้านยุทธการ และธุรการต้องมีการปูองกันทั้งการพิสูจน์ทราบและ

การเข้ารหัส โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ (WiFi Access Point) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัย
จากกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศเพ่ือปูองกันการลักลอบใช้งานจากผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ท าให้ความลับทางราชการรั่วไหล 

วิธีการป้องกันภัยจากการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
หลักการในการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายให้สะดวกและปลอดภัย 

๑. ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล เช่น WEP, WPA, WPA version 2  
๒. ต้องรีบเปลี่ยนรหัส (Default Password) ที่มากับอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นของตนเองและต้องเก็บ

เป็นความลับ 
๓. ก าหนดระดับความแรงสัญญาณให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ๆ เปิดใช้งาน 
๔. การแชร์ข้อมูลต้องมีการใช้รหัสผ่านเพ่ือเข้าถึงข้อมูล 

ระบบเข้าระหัส WEP กับ WPA  
การเข้ารหัสข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและความเหมาะสมในการ

ใช้งาน โดยจะขอย่อ ๆ อธิบายดังนี้ 
๑. WEP คือ ใช้หลักการเข้ารหสและถอดรหัสแบบ Symmetrical key มีความยาว 64 หรือ 128 บิต 

อย่างไรก็ตามกลไกการเข้ารหัสแบบ WEP นี้มีช่องโหว่อยู่มาก เพราะรหัสที่ใช้สามารถถูกถอดรหัสได้จากผู้ใช้งาน
โดยตรง นอกจากนี้ key ที่ใช้ในการเข้ารหัสก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการใช้งาน 

๒. WPA (Wi-Fi Protected Access) คือ รูปแบบการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงกว่าแบบ WEP 
เพราะใช้กลไกการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบ TKIP (Temporal Key Integrity) ซึ่งเป็น key ชั่วคราวที่จะ
เปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ร่วมกับ MIC (Message Integrity Code) เพ่ือท าให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสื่อสาร
จะไม่ถูกปลอมแปลงจากผู้บุกรุก ท าให้ยากแก่การคาดเดาถอดรหัส 
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๓. WPA2 คือ การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้กลไกการเข้ารหัส
และถอดรหัสแบบ AES (Advanced Encryption Standard) 

ระบบปูองกันมีหลายแบบดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ปัจจุบันแนะน าให้ใช้ WPA version 2 with AES 
(Advance Encryption Standard) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ปัจจุบันยังมีวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ไร้สายอีกหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งจะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะกับลักษณะและงบประมาณขององค์กรของตนเอง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 

ข้อปฏิบัติและด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ 
๑. ด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลเฉพาะที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นและต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 
๒. ใช้ระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง ถูกต้องตามกระบวนการรักษาความปลอดภัย และใช้ใน

กิจการงานที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับมอบหมายเท่านั้น 
๓. ตรวจสอบโปรแกรมประสงค์ร้ายก่อนน ามาใช้งานในระบบ 
๔. ไม่น าโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเข้าสู่ระบบ

สารสนเทศ 
๕. เก็บรักษาและใช้งานบัญชีผู้ใช้ (User Account) ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผ่าน

(Password) ให้เหมาะสม และเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยไม่รั่วไหลถึงบุคคลอ่ืน 

ข้อก าหนดขั้นต่ าของการก าหนดรหัสผ่าน (Password) ที่เหมาะสม  
๑. มีความยาวอย่างน้อย ๘ ตัวอักษร 
๒. ประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลขและอักขระพิเศษ 
๓. จะต้องไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น วันเกิด ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์จดจ ารหัสผ่านแทนการ

เขียนบันทึก หากเจ้าของรหัสผ่านลืมรหัสผ่าน หรือต้องการแก้ไขให้เจ้าของรหัสผ่านแจ้งผู้ดูแลระบบให้
ด าเนินการ 

๔. ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรือตามความเหมาะสม ส าหรับระบบที่มีความส าคัญ 
๕. ความรับผิดชอบในการใช้งาน Username และ Password เป็นของเจ้าของผู้ใช้งาน ต้องไม่โอน

สิทธิหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้รหัสผ่านของตน ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น รวมถึงผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ  

สาเหตุที่ข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามได้ง่าย 
 เหตุผลที่ข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามจากภัยรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า
ระบบข้อมูลในยุคเก่ามีหลายประการด้วยกัน  

- ข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อน 
- กระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์มองไม่เห็น 
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ขยายผลในวงกว้างกว่า 
- ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้จากบุคคลหลายฝุาย 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร และซอฟต์แวร์เป็นผลให้การบุกรุกท าได้ง่ายขึ้น



 
 

บทท่ี ๑๐ 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 
เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ

องค์กรก็เปลี่ยนรูปแบบไป ข้อมูลและสารสนเทศจะถูกเก็บเป็นไฟล์ และมีการจัดท าระบบข้อมูลส่วนกลางขององค์กร 
เพ่ือให้การน าข้อมูลไปใช้งานง่าย และสะดวกมากข้ึน 
 เมื่อระบบเสียหายหรือไม่สามารถท างานได้ตามปกติ เวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาก็สูง
ตามไปด้วย นอกจากนี้เมื่อทุกคนทั้งในและนอกองค์กรสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลได้ โดยผ่านทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุให้ระบบข้อมูลถูกบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่าย นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์
ยังต้องเผชิญกบัภัยคุกคาม (Threat) ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าข้อมูลในรูปแบบเอกสารอีกด้วย 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารไม่ได้อยู่เพียงในกระดาษหรือสื่อสิ่งพิมพ์แต่ยังมีการบันทึกไว้ในรูปแบบ

อ่ืนๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีวิธีการหรือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน  
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ มาตรการใหญ่ คือ 
๑.  มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เป็นมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไปให้กับบุคคล สถานที่ และอุปกรณ์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่บันทึกข้อมูลข่าวสาร เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้
บุกรุกเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทางกายภาพ เช่น การสร้างรั้ว การเฝูายาม และการด าเนินงานด้านเอกสาร เป็นต้น 
ทั้งนี้รวมถึงการปูองกันการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาไม่ให้เล็ดลอดไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 

๒.  มาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ (Computing Security) เป็นมาตรการ
รักษาความปลอดภัยส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง เน้นในการเข้าถึงและการใช้
งานข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องด ารงไว้ใน ๓ ลักษณะ คือ การรักษาความลับ (Confidential), 
การคงสภาพ (Integrity) และความพร้อมในการใช้งาน (Availability) 

๒.๑ การรักษาความลับ (Confidential) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้สาระของข้อมูลข่าวสารได้ถูก
เปิดเผยต่อบุคคล หรือ process ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มาตรการนี้จะท าได้โดยวิธีการเข้ารหัส (Cryptography) 

๒.๒ การคงสภาพ (Integrity) เป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ต้องการรักษาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม
โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในบางกรณีผู้บุกรุกไม่มีความประสงค์ท่ีจะรู้สาระของข้อมูลข่าวสาร แต่ต้องการท าให้
ข่าวสารนั้นผิดไปจากสาระเดิม ซึ่งจะใช้การ Error Correction Code หรือ Integrity Check Sum เป็นต้น 

๒.๓ ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) เป็นการรักษาความพร้อมในการใช้งานของข้อมูล
เช่น ข้อมูลบัญชีเงินฝากของลูกค้าธนาคาร หรือข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ที่ต้องพร้อมใช้งานในเวลาที่ต้องการ ซึ่งใน
บางครั้งเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบได้ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ หรือการ
เผยแพร่ในวงกว้าง เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว การแบ่งปันข้อมูล หรือการติดต่อแบบ Social Network เป็นต้น 
โดยใช้วิธีการ Back Up ต่าง ๆ หรือการท า Redundant Array of Independent Disk : RIAD รวมทั้งการ
เตรียมที่ตั้งส ารองในยามฉุกเฉิน 

๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางระเบียบกฎเกณฑ์ (Rule and Regulations)ในโลกแห่งความ
เป็นจริงแล้ว ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ จะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารได้สมบูรณ์ 
หากไม่ได้ควบคุมการใช้งานของมนุษย์ การละเมิดในระบบรักษาความปลอดภัยนั้นส่วนมากจะมีคนในองค์กรมี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยเสมอ ดังนั้นจึงขาดไม่ได้ที่จะต้องมีมาตรการทางด้านระเบียบกฎเกณฑ์มารองรับหรือควบคุม 
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การใช้งาน (Authentication) ของบุคลากรภายในองค์กร ตลอดไปถึงการออกกฎหมาย (Law) ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของประเทศ เพ่ือปูองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อีกทั้ง
ต้องก าหนดให้มีการบันทึกการใช้งาน (Log) ของระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ (Audit) และหาผู้
ละเมิดมาลงโทษ  

การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล (Database Security) 
การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล มีความมุ่งหมาย เพ่ือก าหนดมาตรการปูองกันฐานข้อมูลจากการ

เข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การโอนถ่ายข้อมูล หรือการกระท าใด ๆ โดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมระบบ
ส ารองและการฟื้นฟูระบบ 

๑.  ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานข้อมูลต้องได้รับการจัดระดับการปูองกัน ผู้มีสิทธิ
เข้าใช้หรือด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย และหากเป็นข้อมูลที่
มีชั้นความลับ ต้องมีการเข้ารหัสในการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสตามมาตรฐานที่กรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศก าหนด                                      

๒.  ส่วนราชการเจ้าของฐานข้อมูล ผู้มีสิทธิและอ านาจในสายงาน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ใช้
และโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้กระท าการใด ๆ กับข้อมูลนั้นได้ตามสิทธิและจัดให้มีแฟูมลงบันทึกเข้าออกและ
การใช้งาน (Audit Log) การใช้งานส าหรับฐานข้อมูลตามความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการใช้งานฐานข้อมูล 

๓.  ในกรณีฐานข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างราชการให้จัดท าข้อตกลงการใช้ 
๔.  ต้องมีการจัดท าแผนส ารองและกู้ข้อมูลที่เหมาะสม และหากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านยุทธการ

ต้องมีการส ารองข้อมูลอย่างน้อย ๒ ชุด โดยเก็บไว้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ๑ ชุดและเก็บไว้ห่างจากจุดที่มีการติดตั้ง
ใช้อีก ๑ ชุด ส าหรับระบบอ่ืน ๆ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม 
 



 
 

บทท่ี ๑๑ 
กลยุทธ์และการควบคุมรักษาความปลอดภัย 

 
กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย 
๑.  ค้นหาภัยคุกคาม 
 เพ่ือหาค าตอบออกมาให้ได้ก่อนว่าภัยที่สามารถคุกคามความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรนั้นมีทางไหน
บ้าง เพ่ือให้มองเห็นถึงภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้รอบด้าน 
๒.  อธิบายถึงความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม 
 มาพิจารณากันต่อว่าภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร ร้ายแรงแค่ไหน และมีผล
ต่อส่วนใดขององค์กรบ้าง รวมถึงหนทางท่ีภัยคุกคามเหล่านั้นจะเข้ามายังองค์กรเพ่ือหาวิธีปูองกัน  
๓.  จัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัย 
 หน่วยงานรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรจะต้องน าข้ อมูลซึ่งได้จากขั้นตอนที่ผ่าน ๆ 
มารวบรวม วิเคราะห์ หาทางปูองกันและตั้งนโยบายที่จะใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคาม
เหล่านั้น 
๔.  น านโยบายไปใช้ 
 การน านโยบายรักษาความปลอดภัยมาใช้พร้อมกับพยายามวัดประสิทธิภาพของนโยบายที่น ามา
ปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ  

การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล 
การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีมาตรการหรือการควบคุมความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย นโยบาย วิธีปฏิบัติ และกระบวนการขององค์กร ในการรักษาข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
 ปัจจุบันภัยคุกคามมาจากหลายทาง และยังส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ร้ายแรงขึ้น การควบคุมความ
ปลอดภัยจึงถูกน ามาพิจารณาตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ควบคุมทั่วไป (General control) เป็นการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลในทุกฝุายที่มีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ มาตรการร่วมที่ใช้กันทั้งองค์กร 

-  ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลตั้งแต่กระบวนการพัฒนาระบบ (Implementation control) 
-  ควบคุมความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ (Software Control) 
-  ควบคุมความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ (Hardware Control) 
-  ควบคุมความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer Operation Control) 
-  ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Control) 
-  ควบคุมมาตรฐาน (Administrative Control) 

๒. ควบคุมเฉพาะโปรแกรม (Application Control) เป็นการควบคุมเฉพาะแต่ละโปรแกรม เช่น 
ระบบบัญชี ระบบการจ่ายเงิน หรือระบบการสั่งซื้อ เป็นต้น ดังนั้นมาตรการที่ใช้จึงแตกต่างกันไปตามแต่ละแผนก 

-  ควบคุมอินพุต (Input Control) 
-  ควบคุมกระบวนการ (Process Control) 
-  ควบคุมเอาต์พุต (Output Control) 
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การควบคุมความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต 
เนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการคุกคามทางอินเทอร์เน็ตแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 

มาตรการที่น ามาใช้ในการปูองกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตก็คือ Firewall โดย Firewall เป็นตัวกลางระหว่าง
เครือข่ายภายในองค์กร (LAN) กับเครือข่ายนอกองค์กรอย่าง WAN หรืออินเทอร์เน็ต  

หน้าที่ Firewall ก็คือ ปูองกันการสื่อสารทั้งจากภายนอกที่จะเข้ามายังเครือข่ายภายใน และจากเครือข่าย
ภายในที่จะออกสู่อินเทอร์เน็ตโดย Firewall จะตรวจสอบข้อมูลที่จะเข้ามา เช่น ชื่อ หมายเลขไอพี (IP Address)
และลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องหรือปลอดภัยตามมาตรฐานที่ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator) 
ก าหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้สื่อสารถึงกันได้ 
 

 
รูปที่ ๑๑.๑ Firewall การปูองกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 

 
การน าการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารไปใช้งาน (Information Security Implementation) 

การพิจารณาน าการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของระบบสารสนเทศไปใช้งานนั้น จะต้องท า
อย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ทรัพยากรค้อนข้างสูงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งอุปกรณ์ บุคคล และงบประมาณ 
ซึ่งในบางครั้งสามารถแทนที่ด้วยมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยสถานที่ หรือการใช้กฎระเบียบ 
เป็นต้น ในการพิจารณานั้นสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานได้ ดังนี้ 

๑.  การส ารวจการท างานและนโยบายขององค์กร (Security Policy) ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่องของนโยบายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและก ากับดูแล ดังนั้นใน
ขั้นตอนแรกจะต้องทราบถึงนโยบายขององค์กรและส ารวจท าความเข้าในระบบการท างาน หรือการบริหาร
ข้อมูลภายในองค์กรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ท าธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกลุ่มระดับความส าคัญ
ข้อมูล การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูล และก าหนดลักษณะการใช้งานข้อมูล เช่น การเน้นในด้านการรักษาความลับ 
(Confidential Base), การเน้นในด้านการรักษาสภาพของข้อมูล (Integrity Base) หรือการแยกข้อมูลตามผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) เป็นต้น    
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๒.  การเลือกใช้แบบจ าลองของการรักษาความปลอดภัย (Security Model) เมื่อสามารถก าหนด
ลักษณะการใช้งานของข้อมูลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างแบบจ าลองของการรักษาความปลอดภัย 
เนื่องจากการใช้งานข้อมูลบนระบบสารสนเทศเป็นการท างานโดยอัตโนมัติระหว่าง Processor หลายตัว จ าเป็นต้อง
มีกฎเกณฑ์ (Criteria) ที่แน่นอนชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิในการเข้าถึง (Access) และการใช้งาน (Manipulate) 
ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับอ านาจ (Authority) หรือระดับของชั้นความลับ (Security Level) ในการเข้าถึง
ข้อมูลที่ต่างกัน ตัวแบบจ าลองนี้เองจะเป็นการก าหนดว่า Process หรือผู้ใช้ใดสามารถเข้าถึง(Access) ใช้งาน
ข้อมูลในลักษณะใด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนที่ ๑ เช่น Bell-
LaPadula Model “No Read Up & No Write Down”, Biba Model or Biba Integrity Model “No 
Write Up & No Read Down” หรือ Brewer and Nash model “Chinese Wall Model or Firewall” 
เป็นต้น 

๓.  การศึกษาและประเมินค่าผลิตภัณฑ์ในตลาด (Security Product Study and Evaluation) 
หลังจากที่สามารถก าหนดแบบจ าลองของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้แล้ว จะต้องท าการหา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงความเป็น
มาตรฐาน (Standard) และความไม่เป็นมาตรฐาน (Non-standard) ประกอบกัน โดยแต่ละประเภทจะมีข้อดี
และข้อเสียที่ต่างกัน และน ามาประเมินค่าการใช้งานในระบบว่าครบถ้วนหรือไม่ ในบางครั้งการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบหนึ่งอาจต้องให้วิธีการมากกว่าหนึ่งวิธี และผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
ในการศึกษาและเลือกใช้ต้องค านึงถึงการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย สิ่งที่ได้อีกประการหนึ่งในขั้นตอนนี้
คือ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

๔.  การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment and Management) 
เป็นที่แน่นอนว่าในโลกธุรกิจ ต้องพยายามเพ่ิมก าไร โดยการลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าสินค้า ส าหรับการรักษา
ความปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะท าด้วยมาตรการใด ๆ ก็ตามเป็นการเพ่ิมต้นทุนทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้อง
ประเมินความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสียหายหากไม่มีปูองกัน เป็นวงเงินเท่าไร และมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อย
เพียงไร และน ามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการปูองกันว่าเหมาะสมกันหรือไม่ ทั้งนี้องค์กรจะต้องบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป 

๕.  การน าไปใช้ (Security Implementation) เมื่อได้ข้อสรุปในการประเมินและบริหารความเสี่ยง
แล้ว จะเป็นขั้นตอนในการน าระบบรักษาความปลอดภัยไปใช้งาน ซึ่งสามารถท าได้ใน ๒ ลักษณะ คือ แบบใช้
หน่วยงานภายใน และแบบใช้หน่วยงานภายนอก โดยมีการก ากับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

๖.  การตรวจสอบและประเมินค่าความปลอดภัยขององค์กร (Security Inspection and Audit) 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในการน าระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารไปใช้งาน เป็นการตรวจสอบหา
จุดอ่อน หรือช่องทางในการละเมิด โดยจะเน้นในการก ากับดูแลการท างานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยคณะผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลการท างานให้ผู้บริหารสูงสุดทราบโดยตรง 
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การควบคุมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (AUDIT) 
 

หัวข้อ 
๑. การตรวจสอบระบบเครือข่ายทางสาย (LAN) 

๑.๑ ตรวจการแชร์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม network scanner ค้นหาหมายเลข ipaddress ที่ต้องการค้นหา
หรือจากการแจกจ่าย ipโดย สอ.ทอ             

๑.๒ ตรวจสอบจุดช่องโหว่ของอุปกรณ์ รวมถึง ซอฟแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ใช้โปรแกรม
nessusหรือ nexpose  
๒. ตรวจสอบระบบสารสนเทศและเว็บไซด์ ใช้โปรแกรม acunetix 
๓. ตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย         

๓.๑ ตรวจสอบจุดที่ตั้งของอุปกรณ์ด้วยวิธีการ war driving โดยใช้โปรแกรม vistumbler พร้อมกับใช้
อุปกรณ์บอกพิกัด หรือที่เราเรียกว่า GPS 

๓.๒ ท าตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ เพ่ือการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปูองกันการโจมตี 

๑. การตรวจสอบระบบเครือข่ายทางสาย (LAN) ดับเบ้ิลคลิกท่ี netscan 

 
หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้คลิ๊กที่หมายเลย ๑ แล้วตามด้วยหมายเลข ๒ เพ่ือเลือกเครือข่าย 

(ip) ที่ต้องการใช้งาน แต่ถ้าทราบแล้วให้กรอกตามหมายเลข ipที่หมายเลข ๓ ได้เลย หลังจากนั้นให้กดเริ่มตาม
หมายเลข ๔ start scanning 
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ผลการสแกนเครื่องที่อยู่ในชุดหมายเลข ip โดยที่จะสามารถค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเปิด

การ share file โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย+หน้า ip ว่าแชร์ข้อมูลหรืออุปกรณ์อะไรบ้าง (๑) โฟลเดอร์แชร์ที่มี
เครื่องหมายสีแดง สามารถเขียน  ลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (๒)  

 
แชร์ไว้ แต่ได้ก าหนดสิทธิการเข้าถึง จะมีรูปเครื่องหมายกุญแจ ดังรูป 

 
 
 
 
 



- ๕๔ - 
 

แชร์ธรรมดา สามารถอ่านได้อย่างเดียว 

 
คลิ๊กเข้าไป จะเห็นไฟล์ภายใน สามารถเปิดมาดูได้ และ save เก็บเข้าไปยัง hard disk ของเราได้ 

 
การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ตรวจพบจากรูปเราสามารถเห็นการเปิดการให้บริการรูปแบบอ่ืน ๆ (port) ท าให้

สามารถรู้service ที่เปิด และสามารถเข้าไปดูได้สามารถแก้ไขค่าสิทธิต่าง ๆ ได้ 



- ๕๕ - 
 

 
 
 

 
เข้าไปดูรายละเอียด อาทิเช่น เห็นรหัสการเข้าใช้งานอุปกรณ์พร้อมชื่อ SSID : Service Set Identifier 

(ชื่อของ Wireless Lan) 



- ๕๖ - 
 

 
ตรวจสอบช่องโหว่ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Nexposeใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ต่อกับระบบเครือข่าย 

 
หน้าแรก 

 



- ๕๗ - 
 

 
เริ่มต้นเราคลิ๊กที่ Assets จะเห็นการล าดับการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ก่อนท าการสแกนช่องโหว ่

 
กรอกหมายเลข ip ที่ต้องการ ที่ได้จากการสแกนด้วย network scanner (๑) 



- ๕๘ - 
 

 
จากนั้นกด save&scan แล้วเริ่มสแกน 

 
ผลที่ได้จากการสแกนช่องโหว่ 



- ๕๙ - 
 

 
การท ารายงานการตรวจช่องโหว่ 

๑. กดท่ี report  
๒. จากนั้นก็กรอกชื่อ  
๓. พร้อมกับเลือกชื่อที่เราสแกนเสร็จแล้ว  
๔. สร้างรายงาน   

 
หน้าเลือกผลการสแกนที่เสร็จแล้ว (๑) ให้ติ๊กเครื่องหมายหน้าชื่อ กด done (๒)  



- ๖๐ - 
 

 
รายงานช่องโหว่ที่สร้างเสร็จแล้ว 

 
ตรวจสอบช่องโหว่ WEB ด้วยโปรแกรม acunetix 
เปิดโปรแกรม Acunetix 



- ๖๑ - 
 

 
 
 

 
พิมพ์ URL ที่ต้องการตรวจในช่อง (๑) หลังจากนั้นให้กด START (๒) 



- ๖๒ - 
 

 
รอจนกว่าโปรแกรมจะสแกนเสร็จ 

 
เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียด จะมีค าอธิบายด้านขวามือ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไข  



- ๖๓ - 
 

 



- ๖๔ - 
 

ข้อควรท าทุกครั้งก่อนการตรวจ 
๑.  อัพเดท data เพ่ือที่จะได้ข้อมูลใหม่ ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
๒. ตรวจสอบระบบไร้สายด้วย Vistumblerเสียบ usbGPS แล้วเปิดโปรแกรม vistumbler แล้วจะพบ

หน้าต่าง เลือกการตั้งค่า gps ก่อนการใช้งาน 

 
๓.  หาค่าพอร์ต GPS ได้จากwindows explorer คลิ๊กขวาที่ computer เลือก manage 

 



- ๖๕ - 
 

 
๔.  เช็คดูพอร์ตคอม โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย +  

 
๕.  น าค่าท่ีได้ไปเปลี่ยนค่าพอร์ตของ Gps ให้ตรงกัน (๑) จากนั้นกด apply (๒) แล้วตามด้วย ok (๓) 



- ๖๖ - 
 

 
๖.  กดuse gps (๑) จะเห็นการรับค่าต่าง ๆ ของดาวเทียม (๒) รอจนมีค่าพิกัดดาวเทียมขึ้นทางด้านขวามือ 

 
๗.  จากนั้นกด scan ap แล้วท าการตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย ด้วยการขับรถ หรืออ่ืน ๆ ตามสะดวก  



- ๖๗ - 
 

 
๘.  เมื่อเสร็จการตรวจสอบระบบไร้สายแล้ว ให้ท าการเซฟไฟล์เป็น vs1 ในเมนู Export 

 
๙.  หลังจากนั้นก็เลือก Export เป็น kml อีกครั้งหนึ่ง 



- ๖๘ - 
 

 
การ Export kml ต้ังค่าตามที่ต้องการ หรือดังรูปด้านล่าง 

 
 

 

 

 

 



- ๖๙ - 
 

เลือกที่เก็บไฟล์ไว้ 

 
จากนั้นไปท่ีโฟลเดอร์ที่เก็บ ให้ดับเบิลคลิ๊กท่ีไฟล์นามสกุล kml : ต่อ internet ให้เรียบร้อยด้วย 

 
 

 

 

 



- ๗๐ - 
 

โปรแกรมเสริมเพื่อเปิดดู KML : google earth  
ก็จะเปิดโปรแกรม googleearth ขึ้นมา หากไม่มีให้ไปดาวโหลดและติดตั้งก่อน 

 
แสดงต าแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ไร้สาย 

 
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจะสีต่าง ๆ ในที่นี้สีแดงหมายถึงปลอดภัย สีส้มหมายถึงไม่ปลอดภัย สีเขียว

หมายถึงเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัส 



- ๗๑ - 
 

 
คลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจุดสีต่าง ๆ จะแสดงรายละเอียดที่ตรวจพบ ในที่นี้เป็นการเข้ารหัสแบบไม่ปลอดภัย 

สามารถถอดรหัสได้ง่าย 

 
คลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจุดสีแดง จะแสดงรายละเอียดที่ตรวจพบ ในที่นี้เป็นการเข้ารหัสแบบปลอดภัย WPA

หรือ WPA2 



- ๗๒ - 
 

 
 
 
 

-------------------------- 


