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ค ำน ำ 

 ต าราฝึกงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสงครามไซเบอร์นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการฝึกความช านาญ 
ตามมาตรฐานการฝึกความช านาญ (มฝช.) ของจ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาของ
ต าราเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของสงครามสารสนเทศ ชนิด การปฏิบัติการและการป้องกัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกงานในหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานสงครามสารสนเทศ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้าง
จิตส านึกต่องานด้านสงครามสารสนเทศและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของ ทอ. ตามค่านิยมหลักของ ทอ. และตอบสนองต่อนโยบายของ ทอ. 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนในการจัดท าเอกสารเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
 

         กคซ.สบค.ทสส.ทอ. 
          กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  
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สารบัญ  
 

                                                                                                       หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ ข 

บทที่ ๑ สงครามสารสนเทศ (INFORMATION WARFARE) ๑ 
กล่าวน า ๑ 
รูปแบบของสงครามสารสนเทศ ๑ 

บทที่ ๒ แบบของสงครามสารสนเทศ ๒ 
สงครามการบัญชาการและควบคุม ๒ 
การปฏิบัติการ Antihead ๒ 
การปฏิบัติการ Antineck ๓ 
สงครามการข่าวกรอง (Intelligence-Based Warfare) ๓ 
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) ๔ 
สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) ๔ 
สงครามสารสนเทศทางเศรษฐกิจ (Economic Information Warfare) ๕ 
สงครามแฮ็กเกอร์ (Hacker Warfare) ๖ 
สงครามไซเบอร์ (Cyberwarfare) ๖ 
สงครามจ าลอง (Simula-warfare) ๗ 

บทที่ ๓ ปฐมบทการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ๘ 
คุณลักษณะของไซเบอร์สเปซ ๙ 
ไซเบอร์สเปซ เป็นโดเมนที่ไม่ได้ต่อเนื่องกัน ๙ 
ไซเบอร์สเปซ เป็นโดเมนที่มีลักษณะเฉพาะต่างกัน ๑๐ 
ไซเบอร์สเปซ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ๑๐ 
ไซเบอร์สเปซ ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ทางการรบทั้งทางด้านตรรกะและกายภาพ ๑๑ 
คอนเซปท์ของไซเบอร์สเปซ ๑๑ 
Offensive Counter-Cyber (OCC) การตอบโต้ทางไซเบอร์เชิงรุก ๑๑ 
Defensive Counter-Cyber (DCC) การปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรับ ๑๒ 

บทที่ ๔ INFORMATION ACCESS AND CYBER RISK ๑๓ 
Unvalidated Input ๑๓ 
Broken Access Control ๑๔ 
Broken Authentication and Session Management ๑๔ 
Cross Site Scripting (XSS) Flaws ๑๕ 
Buffer Overflow ๑๕ 
Injection Flaws ๑๖ 
Improper Error Handling ๑๖ 
Insecure Storage ๑๗ 
Denial of Service ๑๗ 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

                                                                                                      หน้า 
Insecure Configuration Management ๑๗ 
ความหมายชื่อของไวรัส ๑๙ 

บทที่ ๕ ธรรมาภิบาลของการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ๒๑ 
ความหมายของ IT Governance ๒๑ 
IT Governance ส าคัญอย่างไร ๒๒ 
ความสัมพันธ์ของ Corporate Governance ๒๔ 

บทที่ ๖ เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ของสงครามไซเบอร์รอบโลกในปัจจุบัน ๒๖ 
สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ระดับโลก ๒๖ 
สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ของยุโรป ๒๘ 
สถานการณ์ทางด้านไซเบอร์ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ๒๙ 
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 
วิธีการป้องกันภัยจากการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย   ๔๕ 
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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การควบคุมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (AUDIT) ๕๒ 
การท ารายงานการตรวจช่องโหว่ ๕๙ 
ตรวจสอบช่องโหว่ WEB ด้วยโปรแกรม accunetix ๖๐ 
ข้อควรท าทุกครั้งก่อนการตรวจ ๖๔ 
การ Export kml ๖๘ 
โปรแกรมเสริมเพ่ือเปิดดู KML : google earth ๗๐ 
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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 



- ๒๐ - 

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 
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แชร์ธรรมดา สามารถอ่านได้อย่างเดียว 

 
คลิ๊กเข้าไป จะเห็นไฟล์ภายใน สามารถเปิดมาดูได้ และ save เก็บเข้าไปยัง hard disk ของเราได้ 

 
การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ตรวจพบจากรูปเราสามารถเห็นการเปิดการให้บริการรูปแบบอ่ืน ๆ (port) ท าให้

สามารถรู้service ที่เปิด และสามารถเข้าไปดูได้สามารถแก้ไขค่าสิทธิต่าง ๆ ได้ 
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เข้าไปดูรายละเอียด อาทิเช่น เห็นรหัสการเข้าใช้งานอุปกรณ์พร้อมชื่อ SSID : Service Set Identifier 

(ชื่อของ Wireless Lan) 
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ตรวจสอบช่องโหว่ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Nexposeใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ต่อกับระบบเครือข่าย 

 
หน้าแรก 
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เริ่มต้นเราคลิ๊กที่ Assets จะเห็นการล าดับการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ก่อนท าการสแกนช่องโหว ่

 
กรอกหมายเลข ip ที่ต้องการ ที่ได้จากการสแกนด้วย network scanner (๑) 
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จากนั้นกด save&scan แล้วเริ่มสแกน 

 
ผลที่ได้จากการสแกนช่องโหว่ 
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การท ารายงานการตรวจช่องโหว่ 

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

 
หน้าเลือกผลการสแกนที่เสร็จแล้ว (๑) ให้ติ๊กเครื่องหมายหน้าชื่อ กด done (๒)  
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รายงานช่องโหว่ที่สร้างเสร็จแล้ว 

 
ตรวจสอบช่องโหว่ WEB ด้วยโปรแกรม acunetix 
เปิดโปรแกรม Acunetix 
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พิมพ์ URL ที่ต้องการตรวจในช่อง (๑) หลังจากนั้นให้กด START (๒) 
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รอจนกว่าโปรแกรมจะสแกนเสร็จ 

 
เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียด จะมีค าอธิบายด้านขวามือ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไข  
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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 
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๔.  เช็คดูพอร์ตคอม โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย +  

 
๕.  น าค่าท่ีได้ไปเปลี่ยนค่าพอร์ตของ Gps ให้ตรงกัน (๑) จากนั้นกด apply (๒) แล้วตามด้วย ok (๓) 
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๖.  กดuse gps (๑) จะเห็นการรับค่าต่าง ๆ ของดาวเทียม (๒) รอจนมีค่าพิกัดดาวเทียมขึ้นทางด้านขวามือ 

 
๗.  จากนั้นกด scan ap แล้วท าการตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย ด้วยการขับรถ หรืออ่ืน ๆ ตามสะดวก  
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๘.  เมื่อเสร็จการตรวจสอบระบบไร้สายแล้ว ให้ท าการเซฟไฟล์เป็น vs1 ในเมนู Export 

 
๙.  หลังจากนั้นก็เลือก Export เป็น kml อีกครั้งหนึ่ง 
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การ Export kml ต้ังค่าตามที่ต้องการ หรือดังรูปด้านล่าง 
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เลือกที่เก็บไฟล์ไว้ 

 
จากนั้นไปท่ีโฟลเดอร์ที่เก็บ ให้ดับเบิลคลิ๊กท่ีไฟล์นามสกุล kml : ต่อ internet ให้เรียบร้อยด้วย 
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โปรแกรมเสริมเพื่อเปิดดู KML : google earth  
ก็จะเปิดโปรแกรม googleearth ขึ้นมา หากไม่มีให้ไปดาวโหลดและติดตั้งก่อน 

 
แสดงต าแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ไร้สาย 

 
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจะสีต่าง ๆ ในที่นี้สีแดงหมายถึงปลอดภัย สีส้มหมายถึงไม่ปลอดภัย สีเขียว

หมายถึงเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัส 
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คลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจุดสีต่าง ๆ จะแสดงรายละเอียดที่ตรวจพบ ในที่นี้เป็นการเข้ารหัสแบบไม่ปลอดภัย 

สามารถถอดรหัสได้ง่าย 

 
คลิ๊กเข้าไปดูได้ตามจุดสีแดง จะแสดงรายละเอียดที่ตรวจพบ ในที่นี้เป็นการเข้ารหัสแบบปลอดภัย WPA

หรือ WPA2 
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-------------------------- 
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คู่มือ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เนื่องจากภารกิจของกองทัพอากาศส่วนใหญ่ ได้น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฉะนั้นเพื่อให้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  อันจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเส่ียงระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพอากาศ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นจริงและน า
แนวทางจัดการความเส่ียงนี้ไปใช้ในด าเนินการ เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ให้มีความแข็งแกร่งต่อการถูกโจมตีจาก Hacker และช่วยให้การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ี
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 
ระเบียบและนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยที่เก่ียวข้อง  
 ๑.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
 พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๕.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ 

 
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของหน่วยงาน ท้ังในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน งบประมาณ และการบริการ ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ์ 
 ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด ท าไม และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์
ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
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(Impact) เมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้ทราบระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของ
ความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
สูงมาก สูง ปานกลางและต่ า 
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ให้
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง 
อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเส่ียงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ 
การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่งความเส่ียง ดังนี้ 
 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มคาใน
การจัดการควบคุมหรือปองกันความเส่ียง 
 การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบ
วิธีการท างานใหม เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยใูนระดับท่ีองคกรยอมรับได 
 การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความ
เส่ียงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป 
 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูงและ 
หนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเส่ียง
และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน การควบคุม
เพื่อให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการช้ีแนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข 
 หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท าความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
และ ISO 27001 มีดังนี้ 
 ๑. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) 
 ๒. การระบุความเส่ียงต่าง ๆ (Event Identification) 
 ๓. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 ๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเส่ียง (Risk Response) 
 ๕. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) 
 ๖. ข้อมูลและการส่ือสารด้านบริหารความเส่ียง (Information and Communication) 
 ๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเส่ียงต่าง ๆ (Monitoring) 

 
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน 
 ๒. เพื่อใหส้ามารถวางแผนควบคุมและแก้ไขความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดโอกาสท่ี
อาจเกิดความเสียหาย 
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 ๔. เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการ ก ากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเส่ียงและความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ท่ีน่า 
จะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือ
จัดการกับความเส่ียงเหล่านั้น ก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินงานตามแผน 
 
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT Resources) 
 ๑. ระบบงาน (Application System) ได้แก่ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ๒. เทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรมระบบ (Operating 
System) ระบบบริหารฐานข้อมูล (Database Management System) ระบบเครือข่าย (Network) และ
ระบบมัลติมีเดีย 
 ๓. องค์ประกอบ (Facilities) ได้แก่ ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นสถานท่ีติดต้ังหรือจัดวาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น เพื่อการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ 
 ๔. บุคลากร (People) ได้แก่ บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการบริหารและปฏิบัติงานส าหรับ
การดูแลและจัดระบบ รวมถึงผู้ใช้งานท่ัวไป 
 ๕. ข้อมูล (Data) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างข้อมูลด้าน
กราฟฟิกและข้อมูลท่ีเป็นมัลติมีเดีย 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.  การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียงประกอบด้วย ๓ กระบวนการ คือ 
 ๑.๑  การช้ีระบุความเส่ียง (Risk identification) เป็นการช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีหน่วยงานเผชิญอยู่ 
กระบวนการนี้จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหน่วยงาน ภารกิจและกิจกรรมส่ิงแวดล้อมด้านกฎหมาย 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม พัฒนาการและปัจจัยท่ีมีต่อความส าเร็จของหน่วยงานรวมท้ังโอกาสและภัย
คุกคามท่ีมีต่อหน่วยงาน การช้ีระบุความเส่ียงควรได้ด าเนินการอย่างท่ัวถึงครอบคลุมกิจกรรมในทุก ๆ ด้าน
ของหน่วยงาน สาเหตุส าคัญของความเส่ียงคือการมีภัยคุกคาม (Threat) ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดความ
มั่นคงสารสนเทศและส่งผลเสียตามมา 
  การช้ีระบุความเส่ียง (Risk identification) อาจพิจารณาถึงเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้น
มาแล้วในอดีตกับหน่วยงานนั้นหรือหน่วยงานอื่นใด หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นแม้ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ กระบวนการในการช้ีระบุความเส่ียงอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกันดังนี้ เช่น  
  - การระดมสมอง (brain storming)  
  - การออกแบบสอบถาม (questionnaire)  
  - การวิเคราะห์กระบวนการท างานหรือกิจกรรมในภารกิจ (business process analysis)  
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  - การวิเคราะห์สภาพการณ์เหตุการณ์ละเมิดความมั่นคง (scenario analysis)  
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินความเส่ียง (risk assessment workshop)  
  - การสืบสวนเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงสารสนเทศ (incident investigation)  
  - การตรวจสอบและการตรวจสภาพระบบ (auditing and inspection)  
  - การวิเคราะห์ HAZOP (hazard and operability studies)  
   - การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis)  
 ๑.๒  ลักษณะรายละเอียดของความเส่ียง (Description of risk) เมื่อช้ีระบุความเส่ียงได้แล้ว และน ามา
บรรยายรายละเอียดและลักษณะของความเส่ียงนั้น ได้แก่  
  - ช่ือความเส่ียง (Name)  
  - ขอบเขต (Scope)  
  - ลักษณะความเส่ียง (Nature)  
  - ผู้ท่ีมีผลกระทบ  
  - ลักษณะเชิงประมาณ  
  - การยอมรับความเส่ียง  
  - การบ าบัดและการควบคุม  
  - แนวทางการปรับปรุง  
  - การพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย 
 ๑.๓  การประมาณความเส่ียง (Risk estimation) ขั้นตอนนี้เป็นการดูปัญหาความเส่ียงในแง่ของ
โอกาส การเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ์ (event) ว่ามีมากน้อยเพียงไรและผลท่ีติดตามมาว่ามีความ
รุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด 
  โอกาส หรือ ความน่าจะเป็น (Probability or Likelihood) หรือความบ่อยครั้งของการเกิดเหตุ 
หรือเหตุการณ์ อาจแบ่งแบบง่าย ๆ เป็น ๕ ระดับจากน้อยไปหามาก เช่น  
  - บ่อย (frequent) พบได้บ่อยครั้งเป็นประจ า  
  - เป็นไปได้ (probable) 
  - ตามโอกาส (occasional)  
  - น้อยครั้งมาก (remote)  
  - แทบไม่เกิดเลย (improbable) 
หมายเหตุ บางหน่วยงานแบ่งความบ่อยครั้งของการเกิดเหตุออกเป็น ๓ ระดับ เท่านั้น ซึ่งแล้วแต่ความ 
ต้องการเพื่อความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
  ความรุนแรงของส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามมา (Severity of consequence) อาจแบ่งเป็น ๔ ระดับคือ  
  - สูงมาก (severe)  
  - สูง (high)  
  - ปานกลาง (moderate)  
  - ต่ า (low)  
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 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแยกประเภทความเส่ียงเป็น 
๔ ด้าน ดังนี้  
 ๑.  ความเส่ียงด้านเทคนิค เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะท าลาย
ระบบจาก Cracker เป็นต้น 
 ๒.  ความเส่ียงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ การจัดความส าคัญ
ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ และอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
สารสนเทศได้ 
 ๓.  ความเส่ียงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ าท่วม 
ไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 
 ๔.  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเส่ียงจากแนวนโยบายในการบริหารจัดการท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านสารสนเทศ 
 
๒.  การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation) 
 การประเมินค่าความเส่ียง จะพิจารณาจากปัจจัยของขั้นตอนท่ีผ่านมาได้แก่ โอกาสท่ีภัยคุกคามท่ี
เกิดขึ้นท าให้ระบบขาดความมั่นคง, ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามท่ีมีต่อระบบ  และ
ประสิทธิภาพของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเส่ียงมีการก าหนด แผนภูมิ
ความเส่ียง ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ 
 
ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

 
ระดับคะแนนความ
เสี่ยงเสีส่ยงเสี่ยง 

จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พ้ืนที่สี 

๑ – ๘ ต่ า ยอมรับความเส่ียง ขาว 
๙ – ๑๖ ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 

๑๗ – ๒๔ สูง ควบคุมความเส่ียง (มีแผนควบคุมความเส่ียง)
เส่ียง) 

ฟ้า 
๒๕ สูงมาก ถ่ายโอนความเส่ียง แดง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
การวัดระดับความเสี่ยงโดยจัดล าดับจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง 
      - ผลกระทบรุนแรงมาก      - ผลกระทบรุนแรงมาก 

      - โอกาสเกิดน้อย      - โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงปานกลาง 
      - ผลกระทบน้อย      - ผลกระทบน้อย 
      - โอกาสเกิดน้อย      - โอกาสเกิดมาก 

                                                                                             
 

การประเมินความเสี่ยง 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐     ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 

มาก 

น้อย โอกาสท่ีจะเกิด 

โอกาสท่ีจะเกิด 
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การประเมินค่าความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี ้
แผนภูมิความเสี่ยง 
 

๕ RIT08 RIT11        

๔  RIT04   RIT01 RIT05 
RIT07 

๓    RIT10 RIT02 

๒ RIT09    RIT03 

๑ RIT06     

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
๓.  การบรรเทาความเสี่ยง (Risk mitigation) 
 การบรรเทาความเส่ียงเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับ การค านวณความเส่ียง และการลงมือควบคุมการ
ลดความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามแนวทางท่ีมาจากการประเมินความเส่ียง เนื่องจากการท่ีจะก าจัดความเส่ียง
ในระบบท้ังหมดนั้นเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการท างานนี้ด้วย
เงื่อนไขในการใช้งบประมาณท่ีสมดุล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้วิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อ
ลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยส่งผลกระทบต่อภารกิจและทรัพยากรของหน่วยให้น้อย
ท่ีสุด  
 ทางเลือกเพื่อการบรรเทาความเส่ียง สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้  
 ๑.  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือการยอมรับความเส่ียงในระดับท่ีเป็นอยู่และให้
ระบบข้อมูลสารสนเทศด าเนินงานไปตามปกติ ซึ่งเป็นการยอมรับในผลท่ีอาจตามมา เช่น การพิสูจน์ตัวตน
เพียงใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มีความเส่ียงเพราะอาจมีการขโมยไปใช้ได้ การใช้ Biometrics เช่น การตรวจ
ลายนิ้วมือหรือม่านตา อาจมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า หน่วยงานอาจยอมรับความเส่ียงของระบบปัจจุบันและ
ท างานต่อไปและปรับปรุงเมื่อมีโอกาส  
 ๒.  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือการหลีกเล่ียงความเส่ียงด้วยการก าจัดสาเหตุ 
ของความเส่ียง เช่น เมื่อพบว่าปัจจุบันหน่วยงาน มีการส ารองข้อมูลเพียง ๑ ชุดและจัดเป็นความเส่ียงต่อ 
การสูญเสีย การเล่ียงความเส่ียงนี้อาจได้แก่การท าส ารองข้อมูล ๒ ชุด และแยกเก็บในสถานท่ีต่างกันหรือ
ระบบด้านยุทธการท่ีมีช้ันความลับ ลับมาก ต้องห้ามมีการเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อหลีกเล่ียงภัยจาก
Hacker เป็นต้น 
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 ๓.  การจ ากัดความเส่ียง (Risk Limitation) คือ การท าระบบควบคุมเพื่อให้เกิดผลกระทบจากการถูก
คุกคามระบบหรือจากความไม่มั่นคงของระบบให้น้อยท่ีสุด เช่น การใช้ Firewall ป้องกันระบบจากภัยคุกคาม
ในอินเตอร์เน็ต 
 ๔.  การวิจัยและการรับรู้ความเส่ียง (Research and Acknowledgement) คือการลดความสูญเสีย
ท่ีเกิดจากความเส่ียงโดยการตรวจสอบเพื่อรับทราบความอ่อนแอของระบบและค้นคว้าวิจัยให้ได้วิธีการควบคุม
เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบ  
 ๕.  การถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) คือ การถ่ายโอนความเส่ียงด้วยการหาทางเลือกอื่นเพื่อ
ชดเชยความสูญเสีย เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเมื่อซื้อมาแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพื่อเป็นการรับมือในกรณี
ท่ีอุปกรณ์เครือข่ายไม่ท างาน หน่วยงานอาจเลือกซื้อประกัน หรือสัญญาการซ่อมบ ารุง เป็นต้น  
 
๔.  การควบคุมความเสี่ยง (Risk control) 
 เมื่อต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นส่ิงท่ีต้องปฏิบัติคือระบุความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นให้มากท่ีสุด แล้วพยายามหา
วิธีลดความเส่ียงด้วยวิธีที่มีต้นทุนต่ าและส่งผลกระทบต่อภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานให้น้อยท่ีสุดกระบวนการ
ในการบรรเทาความเส่ียงสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.  จัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงาน (Prioritize Actions) จากผลการจัดล าดับความเส่ียง 
ในกระบวนการประเมินความเส่ียง น าไปสู่การจัดล าดับการลงมือปฏิบัติงานด้วย ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ล าดับแรกสุดควรจะเลือกลงมือกับความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง ซึ่งต้องการการแก้ไขในทันทีเพื่อปกป้อง 
ภารกิจของหน่วย ผลลัพธ์ท่ีได้คือล าดับการลงมือจัดการความเส่ียง 
 ๒.  ประเมินทางเลือกในการควบคุม (Evaluate recommended Control Options) วิธีการควบคุม
ท่ีถูกเสนอในกระบวนการประเมินความเส่ียงอาจไม่ใช่วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดหรือเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้ท่ีสุด
ส าหรับแต่ละหน่วยงาน ขั้นตอนนี้จึงเป็นการเลือกวิธีการท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีจะสามารถบรรเทา
ความเส่ียงได้ ผลลัพธ์ท่ีได้คือรายช่ือของวิธีการควบคุม 
 ๓.  วิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Conduct Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์ผลประโยชน์นี้
จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจและเลือกวิธีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ๔.  เลือกวิธีการควบคุม (Select Control) จากพื้นฐานผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบวิธีควบคุมท้ังหมดและเลือกวิธีท่ีครอบคลุมท้ังการควบคุมเชิงเทคนิค , 
เชิงปฏิบัติการ และเชิงบริหารเพื่อให้มั่นใจความเพียงพอต่อความต้องการความปลอดภัยของระบบและ
หน่วยงาน 
 ๕.  มอบหมายความรับผิดชอบ (Assign Responsibility) คือการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมซึ่งมีความ
เช่ียวชาญและมีทักษะในการลงมือควบคุม พร้อมมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ๖.  พัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน (Develop a Safeguard Implementation Plan)
อย่างน้อยท่ีสุด แผนงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  
  ๖.๑  ความเส่ียงและระดับความเส่ียง  
  ๖.๒  วิธีการควบคุมท่ีได้รับการแนะน า  
  ๖.๓  การปฏิบัติงานท่ีได้รับการจัดล าดับไว้  
  ๖.๔  การเลือกวิธีการควบคุม  
  ๖.๕  ทรัพยากรท่ีต้องการใช้ในการลงมือควบคุม 
  ๖.๖  รายช่ือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
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  ๖.๗  ก าหนดวันท่ีเริ่มลงมือปฏิบัติ  
  ๖.๘  ก าหนดวันเสร็จส้ินการปฏิบัติ  
  ๖.๙  รายละเอียดการดูแลรักษาระบบ 
 ๗.  ลงมือปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีเลือก (Implement Selected Controls) ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถานการณ์ บางครั้งการควบคุมอาจจะลดความเส่ียงได้ แต่ไม่สามารถก าจัดความเส่ียงนั้นออกจากระบบหรือ
หน่วยงานได้ ซึ่งอาจท าให้มีความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่แต่เป็นความเส่ียงท่ีหน่วยงานสามารถยอมรับได้ 
 
ประเภทของการควบคุม (Control Category)  
 ในการใช้วิธีการควบคุมเพื่อบรรเทาความเส่ียง หน่วยงานควรจะต้องพิจารณาวิธีการท้ังในแง่ของเชิง
เทคนิค เชิงการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยในเชิงกายภาพ เพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การควบคุมความปลอดภัยสามารถท่ีจะป้องกัน จ ากัด และยับยั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน 
 ๑.  การควบคุมความปลอดภัยเชิงเทคนิค (Technical Security Controls) การควบคุมนี้เพื่อให้
ป้องกันภัยคุกคามท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมสามารถจัดช่วงได้ต้ังแต่ท่ีมีวิธีการอย่างง่าย ๆ ไปจนถึง วิธีท่ีมี
ความสลับซับซ้อน และโดยปกติการควบคุมนี้จะเกี่ยวข้อง โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ วินัยในการ
พัฒนาโปรแกรม และการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเฟิร์มแวร์ วิธีการ
เหล่านี้ควรจะปฏิบัติควบคู่กันไป และสามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ได้ ๓ ประเภทตามวัตถุประสงค์พื้นฐานได้
ดังนี้ 
  ๑.๑  การควบคุมแบบสนับสนุน (Support) เป็นการควบคุมแบบท่ัวไปส าหรับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การระบุตัวตน (Identification), การจัดการโดยใช้กุญแจ
เข้ารหัสลับ (Cryptographic Key) , การบริหารความปลอดภัย (Security Management) และการปกป้อง
ระบบ (System Protections) 
  ๑.๒  การควบคุมแบบป้องกัน (Prevent) เป็นการควบคุมท่ีป้องกันช่องโหว่ซึ่งเกิดจากจุดท่ีเคย
เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นครั้งแรก ส าหรับการควบคุมในทางเทคนิคได้แก่ การตรวจสอบช่ือผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน (Authentication), การตรวจสอบสิทธิการอนุญาตใช้งาน (Authorization), การบังคับใช้การควบคุม
การเข้าถึงข้อมูล (Access Control Enforcement), การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation), 
การส่ือสารที่ได้รับการปกป้อง (Protected communication) โดยการใช้วิธีเข้ารหัสข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
การเข้ารหัสลับ, การรักษาความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรายการข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Transaction Privacy) 
  ๑.๓  การควบคุมแบบเฝ้าระวัง ตรวจจับและกู้คืน (Monitor, Detect and Recover) เป็นการ
ควบคุมเพื่อตรวจจับช่องโหว่ในระบบพร้อมท้ังกู้ข้อมูลกลับคืน  วิธีการควบคุมได้แก่ การตรวจสอบระบบ 
(Audit), การตรวจจับการบุกรุกระบบ (Intrusion Detection), การฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สถานะท่ีปลอดภัย 
(Restore Secure State) และการตรวจจับและก าจัดไวรัส (Virus detection and Eradication) 

 ๒.  การควบคุมความปลอดภัยเชิงการจัดการ (Management Security Controls) เป็นการปฏิบัติ 
งานเพื่อจัดการและลดความสูญเสียซึ่งเกิดจากความเส่ียง การควบคุมเชิงการจัดการมุ่งเน้นท่ีข้อก าหนดตาม
นโยบายการปกป้องข้อมูลและมาตรฐานของหน่วยงาน ซึ่งน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อเป้าหมาย
และก าลังพลของหน่วยงาน 
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  ๒.๑  การควบคุมเชิงการจัดการแบบป้องกัน (Preventive Management Security Controls)
ประกอบด้วยวิธีการดังนี้  
   - มอบหมายความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย  
   - พัฒนาและดูแลแผนการรักษาความปลอดภัยระบบ  
   - มีการควบคุมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงการแบ่งหน้าท่ีและการเข้าใช้และ
ยกเลิกการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
   - จัดอบรมด้านเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเข้าใจและตระหนักถึงกฎ กติกาท่ีเกี่ยวข้อง 
(User Awareness Training) 
  ๒.๒  การควบคุมเชิงการจัดการแบบตรวจจับ (Detection management security Controls) 
ได้แก่ 
   - ควบคุมระบบของแต่ละบุคคล 
   - คอยตรวจดูการควบคุมความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ  
   - ท าการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ า  
   - ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อน าไปสู่การประเมินและการบรรเทาความเส่ียง 
  ๒.๓  การควบคุมเชิงการจัดการด้านการกู้คืน (Recovery Management Security Controls)
ประกอบด้วยวิธีการดังนี้  
   - มีการทดสอบและปรับปรุง ให้การสนับสนุนการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และดูแลแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนงานสามารถน ามาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานได้ 
   - ติดต้ังระบบท่ีสามารถจัดเตรียม, รับรู้, รายงานผล และตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
และสามารถท าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลับสู่สภาวะปกติได้  

 ๓.  การควบคุมความปลอดภัยเชิงกายภาพ (Physical Security Controls) เป็นการปฏิบัติเพื่อจัดการ
และลดความสูญเสียซึ่งเกิดจากความเส่ียงทางด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการดังนี ้

  ๓.๑  การก าหนดพื้นท่ีหวงห้ามส าหรับการปฏิบัติงานหรือพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ 
  ๓.๒  การก าหนดมาตรการส าหรับการเข้า - ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นท่ีปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
  ๓.๓  การควบคุมสินทรัพย์ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้และ
น้ าท่วม  
  ๓.๔  การตรวจตราสินทรัพย์ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น การใช้โทรทัศน์วงจรปิด, การติดต้ัง
ระบบกันขโมย เป็นต้น 
  ๓.๕  ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม เช่น การใช้ตัวตรวจจับ เป็นต้น 
 
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
 ขั้นที ่๑ การระบุความเส่ียงและผลกระทบท่ีมีผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 ขัน้ท่ี ๒ ประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นของความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบซึ่งแต่ละความ
เส่ียงก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน ท้ังนี้การควบคุมความเส่ียงหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับ
มาตรการควบคุมความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน 
 ขั้นท่ี ๓ มีการวางแผนโดยก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมผลกระทบของความเส่ียง เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมผลกระทบของ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อท่ีจะลดและตรวจหาความเส่ียงท่ีได้ประเมินเอาไว้โดยให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๑ 

 

ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและป้องกัน/แก้ไข/ควบคุม
ความเส่ียงไม่ให้มีผลกระทบท่ีวางไว้ โดยสามารถด าเนินการตามแผนได้ 
 ขั้นที ่๔ การประเมินแผนเพื่อทราบความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องมี
การรวบรวมและรายงานข้อมูลของความเส่ียงท่ียอมรับได้ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 ขั้นท่ี ๕ การติดตาม ก ากับ และตรวจสอบ การปฏิบัติการควบคุมความเส่ียงตามแผนท่ีด าเนินการ 
ไว้ในขั้นท่ี ๓ มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบโดยมีหลักฐานประกอบ การปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
การเฝ้าสังเกต (Monitoring)  
 กระบวนการเฝ้าสังเกตเป็นหลักประกันว่า หน่วยงานมีมาตรการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับ 
การบริหารความเส่ียงต่าง ๆ และมาตรการเหล่านั้นมีผู้ปฏิบัติตามและบังเกิดผลจริง ดังนั้น กระบวนการเฝ้า
สังเกตพึงพิจารณาว่า  
 - ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ และบังเกิดผล  
 - กระบวนงานท่ีก าหนดขึ้นมาสามารถปฏิบัติได้จริง  
 - มีการเรียนรู้เกิดข้ึนในหน่วยงานอันเป็นผลมาจากการบริหารความเส่ียง 
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ผนวก 
 

ตัวอย่าง แผนบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ……………………….. 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการความเส่ียง มีบทบาทส าคัญในการปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ท่ีเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงาน และยังรวมถึงการปกป้อง “ภารกิจ” ของหน่วยงานให้รอดพ้นจากความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอีกด้วย ขั้นตอนในการบริหารจัดการความเส่ียงควรจัดให้
อยู่ในความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ผู้บังคับบัญชา และผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
 หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อปกป้องหน่วยงานจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากความเส่ียง
และเพื่อความสามารถในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้อง
สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานเพียงเท่านั้น 
 การบริหารความเส่ียงมีความส าคัญต่อการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์และภารกิจท่ีต้ังไว้และเป็น
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท่ีจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้การจัดการภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม่ รวมท้ังลดโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ท่ีไม่ต้องการกับระบบสารสนเทศ 
 ๒.  เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
 ๓.  เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการ ก ากับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕.  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเส่ียงและความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ท่ีน่าจะ
มีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการ
กับความเส่ียงเหล่านั้น ก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินงานตามแผน 
 
๓.  ขอบเขตการด าเนินการ 
 เป็นการบริหารจัดการความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 
 
 



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๔ 

 

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสารสนเทศของหน่วยงานสามารถแยกประเภทความเส่ียงด้านเป็น 
๔ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.  ความเส่ียงด้านเทคนิค เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี  ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะท าลายระบบจาก 
Cracker เป็นต้น 
 ๒.  ความเส่ียงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ การจัดความส าคัญ
ใน การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ  หรือใช้
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ และอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
สารสนเทศได้ 
 ๓.  ความเส่ียงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ าท่วม ไฟ
ไหม ้อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 
 ๔.  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเส่ียงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านสารสนเทศ 

 
๕.  ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk) แสดงตามตาราง 
 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิง่
คุกคาม 

ผลกระทบ/ผู้ได้รบั
ผลกระทบ 

๑. ความเสี่ยงใน
การเข้าถึงข้อมูล
ของบุคคลอื่น 

RIT01 ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการ
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ
มอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

- การอ าพรางหรือ
สวมรอยผู้ใช ้
- การเข้าถึงข้อมูล/ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใช้งาน  
 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูล 

๒. ความเสี่ยงจาก
การน าเอา
อุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาต
มาเชื่อมต่อ 

RIT02 ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้
ระบบเครือข่าย เช่น การน า 
wireless router หรือ 
switch/hub มาเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายหน่วยงาน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และไม่ได้มีการต้ังค่า
เครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การ
ไม่ได้ ต้ังค่าการรักษาความ
ปลอดภัย ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบุคคล ภายนอก
อื่น ๆ ที่รับสัญญาณได้เชื่อมต่อเข้า
กับระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 
ท าให้เกิดช่องโหว่กับระบบรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน 

- การน าอุปกรณ์อื่น
มาเชื่อมต่อเข้าระบบ 
- ความล้มเหลวทาง
เทคนิค 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูล 
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๕ 

 

๖.  การประมาณความเสี่ยง แสดงดังตาราง 
 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ
รุนแรง 

ระดับ
คะแนน 

๑. ความเสี่ยงในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น 

RIT01 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้
รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใชง้าน
แทน 

๕ ๔ ๒๐ 

๒. ความเสี่ยงจาก
การน าเอา
อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้
รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ 

RIT02 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบ
เครือข่าย เช่น การน า wireless router 
หรือ switch/hub มาเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
และไม่ได้มีการต้ังค่าเครื่องที่ถูกต้อง ท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้หรือการไม่ได้ต้ังค่าการ
รักษาความปลอดภัย ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆที่รับ
สัญญาณได้ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
ของหน่วยงาน ท าให้เกิดช่องโหว่กับระบบ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 

๕ ๓ ๑๕ 

๓. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ 
แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที ่

RIT03 ความเสี่ยงด้านเทคนิค/
ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิด
แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รับความ
เสียหายจากแรงดัน ไฟฟ้าท่ีไม่คงที่หรือ 
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องท าให้เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจท า
ให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย 
และการให้บริการบางประเภทไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ 

๕ ๒ ๑๐ 

๔. ความเสี่ยงจาก
การถูกบุกรุก โดย
ผู้ไม่ประสงค์ดี 

RIT04 ความเสี่ยงด้านเทคนิค/ 
ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน 

การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
hacker เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่ง
ข้อมูลค าสั่งเจตนาร้าย การติดMalware 

๒ ๔ ๘ 

๕. ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลน
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

RIT05 ความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ท า
ให้การท างานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากร
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และ
จ านวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมข้ึนตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาและควบคุมดูแลระบบ 

๕ ๔ ๒๐ 

๖. ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย
ผู้บังคับบัญชา  

RIT06 ความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการ 

การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา อาจท าให้
นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้การด าเนินการ
โครงการต่าง ๆได้รับผลกระทบ  

๑ ๑ ๑ 



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๖ 

 

ชื่อความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ความถ่ี ความ
รุนแรง 

ระดับ
คะแนน 

๗. ความเสี่ยงต่อการ
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณไม่
เพียงพอ 

RIT07 ความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ
ให้ระบบสารสนเทศสามารถด าเนินการได้
ต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๒๐ 

๘. ความเสี่ยงจาก
การเกิดไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว 
อาคารถล่ม 

RIT08 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหวจนอาคาร
ถล่ม ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ท าให้
ได้รับความเสียหายทั้งหมด 

๑ ๕ ๕ 

๙. ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความ
ไม่สงบเรียบร้อย
ในบ้านเมือง 

RIT09 ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความ
ไม่สงบเรียบร้อย จนท าให้บุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๑ ๒ ๒ 

๑๐. ความเสี่ยงจาก
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง ไม่
สามารถท างาน
ได้ตามปกติ 

RIT10 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดหรือ
ขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสัตว์
กัดแทะเช่น หนูหรือแมลง เป็นต้น 

๓ ๔ ๑๒ 

๑๑. ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

RIT11 ความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการ/ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนภายในเครื่อง เช่น 
CPU และ Ram ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน 
หรือเกิดการสูญหายของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์น้ันได้ 

๑ ๕ ๕ 

 
๗.  การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting) แสดงดังตาราง 

จากผลการประเมินความเส่ียง สามารถจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านสารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

ล าดับ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

๑ RIT01 ความเสี่ยงในการ
เข้าถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น 

ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น 
การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตนเองเข้าใช้ระบบหรือ
ใช้งานแทน 

๒๐ 

๒ RIT05 ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 

การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ท าให้การท างานอาจ
หยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ และจ านวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมข้ึนตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ 
 

๒๐ 



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๗ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

๓ RIT07 ความเสี่ยงต่อ
การได้รับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอ 

ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการให้ระบบ
สารสนเทศสามารถด าเนินการได้ต่อเน่ืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๐ 

๔ RIT02 ความเสี่ยงจาก
การน าเอาอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ 

ความเสี่ยงจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย เช่น การ
น า wireless router หรือ switch/hub มาเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้มี
การต้ังค่าเครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นใน
ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การไม่ได้ต้ังค่าการ
รักษาความปลอดภัย ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลภายนอกอื่นๆที่รับสัญญาณได้ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน 
 

๑๕ 

๕ RIT10 ความเสี่ยงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
สามารถท างานได้
ตามปกติ 

ความเสี่ยงด้านเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุ
ทางเทคนิค หรือจากสัตว์กัดแทะเช่น หนูหรือแมลง เป็นต้น 

๑๒ 

๖ RIT03 ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที ่

ความเสี่ยงด้าน
เทคนิค/ความเสี่ยง
จากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ ท า
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหาย
จากแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่คงที่ หรือ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท า
ให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจท า
ให้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย และการ
ให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ 
 

๑๐ 

๗ RIT04 ความเสี่ยงจาก
การถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี 

ความเสี่ยงด้านเทคนิค การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็นต้น 
การดักจับข้อมูล การส่งข้อมูลค าสั่งเจตนาร้าย การติดไวรัส
หรือเวิร์ม  

๘ 

๘ RIT08 ความเสี่ยงจาก
การเกิดไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว อาคารถล่ม 
น้ าท่วม 

ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหวจนอาคารถล่ม ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ท าให้
ได้รับความเสียหายทั้งหมด 

๕ 

๙ RIT11 ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ/ความ
เสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ
ชิ้นส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU และ Ram ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน หรือเกิดการสูญหายของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์น้ันได้ 

๕ 

๑๐ RIT09 ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง 

ความเสี่ยงจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบเรียบรอ้ย 
จนท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๒ 

๑๑ RIT06 ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายผู้บังคับบัญชา 

ความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา อาจท าให้นโยบายการ
บริหารจัดการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้การ
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ  

๑ 



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๘ 

 

๘.  การจัดการความเสี่ยง แสดงดังตาราง 
ระดับความเส่ียงคงเหลือท่ียอมรับได้ ≤ ๙ 

หน่วยงานก าหนดให้ ความเส่ียงท่ีจ าเป็นต้องน ามาด าเนินการจัดการความเส่ียง คือ ความเส่ียงท่ีมี
ระดับความเส่ียงสูง ต้ังแต่ ๑๕ ขึ้นไป ส่วนความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงต่ ากว่า ๑๕ ถือว่ามีความเส่ียงค่อนข้าง 
ต่ าอาจจะน ามาด าเนินการจัดการความเส่ียงในแผนบริหารความเส่ียงหรือไม่ก็ได้  การด าเนินการจัดการ 
ความเส่ียงเป็นดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ ความเสี่ยง ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ 

๑ RIT01 ความเสี่ยงใน
การเข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น 

๒๐ - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 

- สร้างความตระหนักใน
เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการพึงรักษาสิทธ์ิในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคล 
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนว
ปฏิบัติด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

-  -  

๒ RIT05 ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

๒๐ - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 

- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มี
ความรู้เพ่ิมเติม 
- จัดท าคู่มือกระบวนการ
ท างานเพ่ือให้บุคลากรอื่น
สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้
กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 

-  -  

๓ RIT07 ความเสี่ยงต่อ
การได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 

๒๐ - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 

- จัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุน 

  

๔ RIT02 ความเสี่ยงจาก
การน าเอาอุปกรณ์อื่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ 

๑๕ - ยอมรับความเสี่ยง  
(มีมาตรการติดตาม) 

- จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายหรือ
ระเบียบด้านสารสนเทศ
อย่างจริงจงั 
- ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่
สามารถจ ากัดสิทธ์ิการเข้าถึง
ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เชื่อมต่อเข้า
เครือข่าย 

  

๕ RIT10 ความเสี่ยงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์

๑๒ - ยอมรับความเสี่ยง  
(มีมาตรการติดตาม) 

- หาทางป้องกันสัตว์กัดแทะ
อุปกรณ์ 

  



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๑๙ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ 

หรืออุปกรณ์ขัดข้อง 
ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ 

- จัดหาเครื่องและอุปกรณ์
ส ารองเพ่ือให้สามารถใช้
ทดแทนชั่วคราวเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได้ 
 จัดท าแผนการตรวจสอบ
และจัดจ้างบ ารุงรักษา
เครื่องและอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

๖ RIT03 ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้า
ไม่คงที ่

๑๐ - ยอมรับความเสี่ยง  
(มีมาตรการติดตาม) 

- จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และเครื่องส ารองไฟฟ้าแบบ
ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงที ่
 

-  -  

๗ RIT04 ความเสี่ยงจาก
การถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี 

๘ - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการต้ังค่าของ 
firewall อย่างสม่ าเสมอ 
- ติดต้ังระบบตรวจสอบการ
บุกรุกเครือข่าย และติดตาม
เพ่ือปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- ติดต้ังโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสและ patch อย่าง
สม่ าเสมอ 
- ติดต้ัง patch ของ
ระบบปฏิบัติการอย่าง
สม่ าเสมอ 
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนว
ปฏิบัติด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

-  -  

๘ RIT08 ความเสี่ยงจาก
การเกิดไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว อาคาร
ถล่ม 

๕ - ยอมรับความเสี่ยง - จัดหาระบบส ารองเพ่ือให้
ระบบสารสนเทศสามารถ
ท างานได้ 
- ส ารองข้อมูลระบบ และ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ในสถานที่
อื่นอีกหน่ึงชุด 

-  -  

๙ RIT11 ความเสี่ยงจาก
การโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

๕ - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการเข้าออก
ของบุคคลภายนอก  
- ก าหนดพ้ืนที่หวงห้ามใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบระบบการ
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ให้อยู่ในสภาพ
ปกติ 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือ

-  -  



        คู่มอืการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๒๐ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง ค่าระดับ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ 

เฝ้าระวัง 
๑๐ RIT09 ความเสี่ยงจาก

สถานการณ์ความไม่
สงบเรียบร้อยใน
บ้านเมือง 

๒ - ยอมรับความเสี่ยง - จัดหาระบบส ารองเพ่ือให้
ระบบสารสนเทศสามารถ
ท างานได้ 

-  -  

๑๑ RIT06 ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายผู้บังคับบัญชา 

๑ - ยอมรับความเสี่ยง    

 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อไป 

 
 
                                                (ลงช่ือ) .......................................................... 
                           (............................................) 
                          ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

             ช่ือหน่วยงาน........................................................ 
                           .………/....…………./………. 
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นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กองทพัอากาศ 

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

 เพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทัพอากาศ เปนไปอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ  
การรักษาความถูกตองครบถวน และการรักษาสภาพพรอมใชงาน ตอระบบสารสนเทศ ทรัพยสินสารสนเทศ 
และขอมูลสําคัญในการปฏิบัติภารกิจ อันเปนการลดความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และลดความ
เสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย และรักษาไวซึ่งความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจไดอยางตอเน่ือง รวมทั้งสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดานการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงกําหนดนโยบาย ดังน้ี 

 ๑.  การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ 

  ๑.๑  จัดใหมีนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
(Information Technology Security Policy) เปนลายลักษณอักษร และลงนามอนุมัติโดยผูบริหารระดับสูง
ดานสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อประกาศและเผยแพรใหบุคลากรและผูเกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ 
รวมทั้งจัดใหมีมาตรการ แนวนโยบายลําดับรอง และ/หรือ แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ โดยพิจารณาตามปจจัยเสี่ยงตอทรัพยสินสารสนเทศและกระบวนงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน และสอดคลองกับขอบังคับของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

  ๑.๒  จัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหนวยงาน อยางสม่ําเสมอตามรอบระยะเวลาที่หนวยงานกําหนด หรืออยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยการ
ปฏิบัติน้ันใหคํานึงถึงความเพียงพอตอสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอสภาวะโดยรวมของหนวยงาน ภารกิจ ขอบังคับทางกฎหมาย หรือ
สภาพแวดลอมทางเทคนิค โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลในการบังคับใช   

  ๑.๓  กําหนดใหมีผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและทบทวนปรับปรุงนโยบาย
ดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ และการประกาศใหบุคลากรและผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบ ใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติได โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ       

  ๑.๔  กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงาน 
(CIO) เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดข้ึน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ  แกองคกรหรือผูหน่ึงผูใด อันเน่ืองมาจากความบกพรอง ละเลย 
หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

 ๒.  การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบุคลากร 

  ๒.๑  จัดใหมีการอบรมสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการใช
งานทรัพยสินสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) อยางสม่ําเสมอ โดยมีเน้ือหา
หลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุมผูเขารับการอบรม ประกอบดวย หลักสูตรสําหรับผูบังคับบัญชา ผูใชงาน
ทรัพยสินสารสนเทศ และผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีด
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ความสามารถของบุคลากรอยางตอเน่ืองสําหรับผูปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในหนวย 

   ๒.๒  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศดานบุคลากร (Human Resources Security) ที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานและผูใชงาน
ทรัพยสินสารสนเทศของหนวยงาน ประกอบดวย มาตรการกอนการบรรจุบุคลากรเพื่อเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน มาตรการในระหวางรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ และ มาตรการเมื่อมีการโอนยาย
หรือพนจากการเปนขาราชการหรือพนจากการปฏิบัติหนาที่  

       ๓.  การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานควบคุมการเขาถึงและการใชงานทรัพยสินสารสนเทศ 

   ๓.๑  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานการบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ (Asset Management) โดยอยางนอยครอบคลุมถึงการระบุ
ประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญหรือลําดับช้ันความลับของขอมูลหรือสารสนเทศ รวมทั้งการระบุความ
เปนเจาของหรือผูดูแลทรัพยสินสารสนเทศ 

   ๓.๒  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานควบคุมการเขาถึงและการใชงานทรัพยสินสารสนเทศ (Access Control Policy) โดยมีเน้ือหาอยางนอย
ครอบคลุมหัวขอสําหรับขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการเขาถึงดังตอไปน้ี 

            ๓.๒.๑  ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ 
            ๓.๒.๒  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน 
            ๓.๒.๓  การควบคุมการเขาถึงเครือขาย 
            ๓.๒.๔  การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
            ๓.๒.๕  การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตและสารสนเทศ 
            ๓.๒.๖  การควบคุมการเขาถึงจากการใชงานจากภายนอก 

                    ๓.๓  จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเช่ือถือไดสําหรับหนวยงาน 
ในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี (เทคนิค, ระบบหรืออุปกรณ) ดานกระบวนการ (วิธีการหรือแนวปฏิบัติ) 
และดานบุคลากร สําหรับควบคุมการเขาถึงและการใชงานทรัพยสินสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ของ
ผูใชงานทรัพยสินสารสนเทศในหนวยงาน โดยมีเน้ือหาสําหรับขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงาน
สารสนเทศ อยางนอย ดังน้ี 
  ๓.๓.๑ จัดใหมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล โดย
คํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย 

  ๓.๓.๒  จัดใหมีขอกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการ
มอบอํานาจของหนวยงานน้ันๆ ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึง 

 ๓.๓.๓  จัดใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับช้ัน
ความลับของขอมูล รวมทั้งระดับช้ันการเขาถึง เวลาที่เขาถึง และชองทางการเขาถึง 

 ๓.๔  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(Data Protection Policy or Privacy Policy) ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือ
ขอเท็จจริงที่ทําใหสามารถระบุตัวบุคคล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  
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๔.  การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ                          

      ๔.๑  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสภาพแวดลอม (Physical and Environmental Security) สําหรับพื้นที่ควบคุมและสถานที่
สําคัญในการใหบริการสารสนเทศ อาทิเชน ศูนยขอมูล ศูนยคอมพิวเตอร สถานที่ปฏิบัติงาน เปนตน รวมทั้ง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบและอุปกรณในการใหบริการสารสนเทศ 

  ๕.  การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน  

   ๕.๑  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับการบริหารจัดการดานการสื่อสารและการปฏิบั ติงาน (Communications and Operations 
Management) ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศ 

                     ๕.๒  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับการจัดหาหรือจัดใหมี การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร 
ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ (Information Systems Acquisition, Development and 
Maintenance) 
                     ๕.๓  จัดใหมีมาตรการ แนวนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับการบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค  (Information Security 
Incident Management) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานการบริหารความตอเน่ืองในการปฏิบัติภารกิจ 
                     ๕.๔  จัดใหมีระบบสํารอง ศูนยขอมูลสํารองหรือศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ที่เหมาะสมสําหรับ
หนวยงาน และใหอยูในสภาพพรอมใชงานที่เหมาะสมตอภารกิจหลักของหนวยงาน รวมทั้งนโยบายการสํารอง
ขอมูล (Back-up Policy) เพื่อรองรับการดําเนินการตามภารกิจในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในกรณีที่ระบบหลักหรือศูนยขอมูลหลักหรือศูนยคอมพิวเตอรหลักไมสามารถใหบริการใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตอความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศได
ตามปกติอยางตอเน่ือง 

                     ๕.๕  จัดใหมีการบริหารความตอเน่ืองในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน (Business 
Continuity Management) โดยมีเน้ือหาครอบคลุมอยางนอย ดังน้ี 

๕.๕.๑  จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน อยางนอยประกอบดวยแผนรองรับ
การดําเนินงานอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) และแผนฉุกเฉินดานงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Contingency Plan: ITCP) ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
สามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเน่ือง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
ดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ 

๕.๕.๒  จัดใหมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๕.๕.๓  จัดใหมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และ
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน โดย
ความถ่ีของการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน อยางนอย ๑ ครั้ง ตอป 
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                     ๖.  การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ   

      ๖.๑ จัดใหมีการประเมินความเสี่ ยงด านสารสนเทศ ( Information Security Risk 
Assessment) และทบทวนการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอตามรอบระยะเวลาที่
หนวยงานกําหนด หรืออยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยอางอิงหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือที่
หนวยงานจัดทําข้ึน ซึ่งครอบคลุมปจจัยเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและภายนอก ตามกระบวนงานที่สําคัญของภารกิจ
หลักและทรัพยสินสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

      ๖.๒  จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบั ติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบั ติที่กําหนด 
(Compliance) ไวอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่สําคัญตอ
การปฏิบัติภารกิจหลัก (Information System / Information Security Audit) โดยการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในหนวยงาน (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภายนอก (External Auditor) เฉพาะในกรณีที่จําเปนเทาน้ัน เพื่อใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและ
ระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงาน 

                      ๖.๓  จัดใหมีการประเมินตนเองดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Self-Assessment) ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ อางอิงตามกรอบปฏิบัติและแนวนโยบายในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย และกระบวนงานที่สําคัญตามภารกิจของหนวยงานตอสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได
ของหนวยงาน โดยครอบคลุมหัวขออยางนอยตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 
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ผนวก :  รายละเอียดเพิ่มเติม 
           ประกอบ นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพอากาศ 
 ๑. การดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายน้ีใหยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยหนวย
กรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๒.  การจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายน้ี ใหคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความถูกตองครบถวน 
และการรักษาสภาพพรอมใชงาน อางอิงตามมาตรฐานสากลวาดวยการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001 – Information Security Management System: ISMS) หรือ มาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับที่เกี่ยวของดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อาทิ NIST SP800 เปนตน 
โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
 ๒.๑  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒.๒  พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒.๓  พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒.๔  พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๒.๕  กฎหมายลําดับรองและประกาศที่เกี่ยวของของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 ๒.๖  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.๗  สําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใดที่มิไดกลาวไวในนโยบายน้ี ใหยึดถือตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.  “หนวยงาน” หมายถึง กองทัพอากาศ และหนวยข้ึนตรงของกองทัพอากาศ 
๔.  “ผูใชงาน” หมายความวา ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจํา/ช่ัวคราว ลูกจาง

ตามสัญญาจางในหนวยงาน ผูดูและระบบ ผูบริหารองคกร ผูรับบริการ ผูใชงานทั่วไป หรือผูที่ไดรับอนุญาตให
ใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของหนวยงาน 

๕.  “สิทธิของผูใชงาน” หมายความวา  สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
 ๖.  “สินทรัพย” หมายความวา สิ่งที่มีคุณคาสําหรับองคกรหรือหนวยงาน 
 ๗.  “ทรัพยสินสารสนเทศ” หมายความวา 
  ๗.๑  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศ 
  ๗.๒  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และอุปกรณอื่นใด 
  ๗.๓  ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และขอมูลคอมพิวเตอร 

๘.  “การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวาน้ันสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาถึง
โดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 
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๙.  “ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ” (Information Security) หมายความวา การธํารงไวซึ่ง
ความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ
สารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแกความถูกตองแทจริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) 
การหามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และความนาเช่ือถือ (Reliability) 

๑๐.  “เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย” (Information Security Event) หมายความวา กรณีที่
ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบาย
ดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของกับความ
มั่นคงปลอดภัย 

๑๑.  “สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด” (Information 
Security Incident) หมายความวา สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด 
(Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบของหนวยงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม 
 



แนวปฏบิตัิในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทพัอากาศ 
-------------------------------- 

 

 เพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงวางแนวปฏิบัติไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ แนวปฏิบั ติน้ี เรียกวา “แนวปฏิบั ติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ” 

 ขอ ๒  แนวปฏิบัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  ขอ ๓  บรรดาแนวปฏิบัติและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับแนว
ปฏิบัติน้ีใหใชแนวปฏิบัติน้ีแทน โดยยึดถือใหอยูภายใต พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ และกรอบนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทัพอากาศที่ไดประกาศข้ึน  

 ขอ ๔  แนวปฏิบัติน้ีใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ พนักงานขาราชการและลูกจาง 
ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ 

 ขอ ๕  คํานิยามในแนวปฏิบัติน้ี 

 (๑) ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายความวา ระบบขาวสารของ
กองทัพอากาศ ที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร มาชวยในการสรางสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ และสามารถนําสารสนเทศมาใชในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา ควบคุม รวมทั้งแนวทาง
หรือแนวปฏิบัติในการใชอุปกรณเหลาน้ี ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 

  (๑.๑) ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) หมายถึง ระบบที่ประกอบดวย
ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร (People ware) 
  (๑.๒) เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Network) หมายความวา การ
ติดตอสื่อสาร หรือการรับ-สงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศภายในกองทัพอากาศและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับกองทัพอากาศ 

  (๑.๓) สารสนเทศ (Information) ขอเท็จจริงที่ไดจากการสกัดขอมูลใหมีความหมาย
โดยผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือ ภาพกราฟฟกที่
ผูใชงานสามารถเขาใจไดงายและสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารการวางแผนการตัดสินใจ และอืน่ ๆ 

 (๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail: E-mail) หมายถึง การรับสงขอมูลผาน
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต โดยช่ือที่ใชในการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะมีรูปแบบซึ่งประกอบไปดวย ๒ 
สวน คือ ช่ือผูใชงาน และช่ือโดเมน ดังตัวอยาง user@rtaf.mi.th เปนตน 
 (๓) ผูใชงาน (User) หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกองทัพอากาศ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองทัพอากาศ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ 

 (๔) ผูดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานใน
ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูดูแลระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานน้ันๆ 

 (๕) ผูดูแลเครือขาย (Network Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่

ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูดูแล

เครือขายสารสนเทศของหนวยงานน้ันๆ 
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 (๖) ผูดูแลฐานขอมูล (Database Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่

ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูดูแล

ฐานขอมูล 

 (๗) ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนาหนวยงานของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ 

 (๘) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายความวา ความมั่นคงและความปลอดภัยใน
บริบทของ การรักษาความลับ ความเช่ือถือได และความพรอมใชงานของขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ 

 (๙) เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย (Security incidents) หมายถึง เหตุการณที่เกิด
ข้ึนกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศหรือเหตุการณที่สงสัยวาจะเปนจุดออน
หรืออาจสรางความเสียหายไดในที่สุดซึง่อาจสงผลให 
  (๙.๑) เกิดการหยุดชะงักตอกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําคัญหรือ 
ระบบงานสารสนเทศของหนวยเกิดการหยุดชะงัก 

  (๙.๒) เปนการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

  (๙.๓) เปนการละเมิดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตางๆที่กําหนดไว 
  (๙.๔) เกิดภาพลักษณที่ไมดีตอกองทัพอากาศหรือทําใหสูญเสียช่ือเสียง ดังตัวอยาง 
การไปโพสตขอความพาดพิงถึงกองทัพอากาศในเว็บไซตภายนอกซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของ
กองทัพอากาศ เปนตน 

  (๙.๕) ตัวอยางของเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย ไดแก โปรแกรมไมพึง
ประสงค การพบจุดออนในซอฟตแวร ระบบงานหรือฮารดแวรที่ใชงาน การแจงเตือนของระบบปองกันการบุก
รุก  ระบบถูกบุกรุกทางเครือขาย ขอมูลสําคัญถูกเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย หนาเว็บไซตถูกเปลี่ยนแปลง การ
เปดเผยขอมูลสําคัญโดยไมไดรับอนุญาต การใชทรัพยากรของหนวยงานผิดวัตถุประสงค เชน การใชเครือขาย
ของหนวยงานเพื่อกระทําการที่ขัดตอ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
๒๕๕๐ เพื่อกระทําการที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อกระทําการอันมี
ลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เพื่อทําการสงขอมูลที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ เปนตน  ระบบ
ถูกโจมตีจนไมสามารถใหบริการได  ระบบ อุปกรณ ฮารดแวร หรือทรัพยสินในระบบสารสนเทศอื่นๆ ถูกขโมย 
การแอบติดต้ังซอฟตแวรเพื่อดักขโมยขอมูลหรือดักดูขอมูลในเครือขายของกองทัพอากาศ การหยุดชะงักของ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย หรือเหตุการณอื่นๆ ที่เปนการละเมิดแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

  (๙.๖) ตัวอยางของเหตุการณที่เปนจุดออน ไดแก ประตูศูนยคอมพิวเตอรไมสามารถ
ปดใหสนิทได ระบบงานสารสนเทศของหนวยมีชองทางอื่นในการเขาสูระบบไดโดยไมผานการพิสูจนตัวตน
ตามปกติ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของหนวยไมเขมงวดหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ บุคคลภายนอก
สามารถเดินตามเจาหนาที่เขาหองระบบสารสนเทศของหนวยโดยไมมีการแลกบัตรผาน บุคคลภายนอกไมไดลง
ช่ือกอนเขาศูนยคอมพิวเตอรของหนวย เจาหนาที่ไมมีการระบุตัวตนกอนที่จะเขาถึงหองระบบสารสนเทศของ
หนวยน้ัน 

  (๙.๗) เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุการณที่เปนจุดออนจําเปนตอง
ไดรับรายงานจากผูใชงานเพื่อใหมีการจัดการกับเหตุการณเหลาน้ันอยางเหมาะสมไดผลและทันกาล 

 (๑๐) ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย 
ทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินอีกชนิดหน่ึงที่นอกเหนือจากสังหาริมทรัพยน่ันคือทรัพยสินที่สามารถ
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เคลื่อนยายได เชน นาฬิกา รถยนต โตะ เปนตน และอสังหาริมทรัพย คือทรัพยสินที่ไมสามารถเคลื่อนยายได 
เชน บาน ที่ดิน เปนตน ซึ่งทรัพยสินทางปญญา ไดแก 
  (๑๐.๑) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
  (๑๐.๒) สิทธิบัตร (Patent) 
  (๑๐.๓) เครื่องหมายการคา (Trademark) 
  (๑๐.๔) แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Designs of Integrated Circuit) 
  (๑๐.๕) ความลับทางการคา (Trade Secrets) 
  (๑๐.๖) สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) 

 (๑๑) สินทรัพย หมายถึง สิ่งของที่จําเปนทั้งมวลสําหรับกองทัพอากาศ ทั้งที่มีไวเพื่อการ
ดํารงอยู และการปฏิบัติของหนวยภายในกองทัพอากาศ 

    (๑๒) สิทธิของผูใชงาน (user access right) หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ 
และสิทธิอื่นใด ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ หรือ เพื่อการเขาถึงเขาใชสารสนเทศและ
ทรัพยสินสารสนเทศของกองทัพอากาศ 

 (๑๓) การเขาถึง (access) หมายถึง ความสามารถในการเขาไป อันอาจทําใหสามารถจะ
อาน ทํา สราง แกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลวงรูดวยประการใดๆ หรือไดอาน ทํา สราง แกไข ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ลวงรูดวยประการใดๆ สําหรับขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ทั้งโดยการเขาถึงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและวิธีการทางกายภาพ  

 (๑๔) การควบคุมการเขาถึงหรอืควบคุมการใชงานสารสนเทศ (access control) หมายถึง 
การอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ 
ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวาน้ันสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจ
กําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

(๑๕) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด หมายถึง 
เหตุบกพรองหรือเหตุละเมิดดานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจทําใหระบบของกองทัพอากาศสูญเสียการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการใหบริการตางๆ แตเพียงบางสวนหรือทั้งหมด จากการถูกบุกรุกหรือโจมตีทางชองโหว 
และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคามจากภัยคุกคามรูปแบบตางๆ 

(๑๖) ภัยคุกคาม (threats) หมายถึง เหตุการณตางๆ ที่เปนไปไดหรือเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค ซึ่งอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 

(๑๗) ชองโหว (vulnerabilities) หมายถึง จุดออนของทรัพยสินหรือมาตรการ ที่เปน
ชองทางเกิดปจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอทรัพยสินหรือตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 

 ขอ ๖  ให เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เปนผูรักษาการให
เปนไปตามแนวปฏิบัติน้ี และใหกําหนดการทบทวนแนวปฏิบัติน้ี ใหมีความทันสมัย อยางตอเน่ือง โดยมีวงรอบ
ปงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 ขอ ๗  แนวปฏิบัติน้ีแบงออกเปน  ๒๓  หมวด  ดังน้ี 
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หมวด  ๑ 
กลาวท่ัวไป 

 
 ขอ ๘  ความมุงหมายของแนวปฏิบัติน้ี 

 (๑) เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นและมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใชงานในระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 (๒) เพื่อเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของไดแก 
ผูบังคับบัญชา กําลังพลของหนวย ผูดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกับกองทัพอากาศ เปนไป
อยางเครงครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ 

 (๓) เพื่อเปนกรอบและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปสูสากล 

 (๔) เพื่อเปนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
สําหรับการพิทักษรักษาและปองกัน มิใหขอมูลและสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ  รั่วไหลหรือรูไปถึง หรือ
ตกไปอยูในมือของฝายตรงขามหรือบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ ปองกันการจารกรรมทั้งจากบุคคลภายในและ
ภายนอกสวนราชการ พิทักษรักษาและปองกันการกอวินาศกรรมแกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศ 
เครื่องใชสํานักงาน อาคาร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ เปนตน 

 ขอ ๙  หัวหนาสวนราชการสามารถกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหระบบ
สารสนเทศของสวนราชการ  และแตงต้ังผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของสวนราชการเพิ่มเติมไดโดยให
สอดคลองและไมขัดแยงกับแนวปฏิบัติน้ี 

 ขอ ๑๐  เหตุผลในการประกาศใชแนวปฏิบัติน้ี คือ วางแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของ
กองทัพอากาศ ในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
ระบบสื่อสารสารสนเทศ ระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ พนักงาน
ขาราชการ และลูกจาง ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่เขามาดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของกองทัพอากาศ 

 ขอ ๑๑  ในการกําหนดช้ันความลบัของสารสนเทศใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของ   
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ หรือขอกําหนด
อื่น ๆ ที่ไดประกาศใชทดแทน 

หมวด  ๒ 

การจัดทําโครงการและการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร 
(Application, Computer and Device Project Development and Acquisition) 

 
 ขอ ๑๒ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ตองควบคุมการ
จัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขายและคอมพิวเตอรดังน้ี 

 (๑) ตองเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการดานระบบสารสนเทศของหนวยงาน
ภายในตางๆ ของกองทัพอากาศเพื่อใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทัพอากาศ 

 (๒) ตองเปนผูใหความเห็นชอบสําหรับการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย 
หรืออุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในของกองทัพอากาศ 
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 (๓) ไมอนุญาตใหหนวยงานภายในตางๆ ของกองทัพอากาศดําเนินการดวยตนเองโดยไม
ผานความเห็นชอบจากหนวยรับผิดชอบตามสายงานหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

หมวด  ๓ 

การควบคุมการเขาถึงหรือการใชงานระบบสารสนเทศ 

(Access Control) 

 
 ขอ ๑๓  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ตองจัดการ
ควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน โดยกําหนดเปนมาตรการทั้ง ๔ ดาน ดังน้ี 

 (๑) ดานการเขาถึงระบบสารสนเทศทั่วไป  
  (๑.๑) ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบขอมูลและ/หรือผูรับผิดชอบ
ระบบงาน ตามความจําเปนตอการใชงานระบบสารสนเทศ 

  (๑.๒) ผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธ์ิในการผาน
เขาสูระบบ ไดแกผูใชในการขออนุญาตเขาระบบงานน้ัน จะตองมีการทําเปนบันทึกและกรอกแบบเอกสารที่
กองทัพอากาศ กําหนดเพื่อขอสิทธ์ิในการเขาสูระบบเฉพาะในสวนที่จําเปน โดยคํานึงถึงประเภทขอมูลและช้ัน
ความลับ และกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกลาวโดยผูบังคับบัญชาหรือผูรับมอบอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 

  (๑.๓) ผูรับผิดชอบขอมูลและผูรับผิดชอบระบบงานจะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบ
เฉพาะในสวนที่จําเปนตองรูตามหนาที่งานเทาน้ัน เน่ืองจากการใหสิทธ์ิเกินความจําเปนในการใชงาน จะนําไปสู
ความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาที่ ดังน้ันการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงระบบงานตองกําหนดตามความ
จําเปนข้ันตํ่าเทาน้ัน 

 (๒) ดานการเขาถึงระบบเครือขายสารสนเทศ 
  (๒.๑)  ผู ใช งานจะตองได รับอนุญาตจากผู รับผิดชอบระบบเครือขายของ
กองทัพอากาศ ตามสิทธิและความจําเปนในการเขาถึงเครือขายกอนที่จะเขาใชงาน 
  (๒.๒)  ผูดูแลเครือขายสารสนเทศของกองทัพอากาศ มีหนาที่ตรวจสอบการอนุมัติ
และกําหนดการอนุญาตในการผานเขาสูเครือขายสารสนเทศของกองทัพอากาศ ตามสิทธ์ิและความจําเปนใน
การปฏิบัติงานเทาน้ัน 
  (๒.๓)  ผูดูแลเครือขายสารสนเทศของกองทัพอากาศ จะตองจัดใหมีการบันทึกการใช
งานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการใชงาน ไมใหผูใชงานลวงละเมิดความปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการ
ใชงาน ลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่นๆ อีกดวย 
 (๓) ดานการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control) 
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต ตองปฏิบัติดังน้ี 
  (๓.๑) ผูดูแลระบบตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย
สําหรับการเขาถึงระบบปฏิบัติการซึ่งจะตองควบคุมดวยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย โดยใชวิธีการ
ยืนยันตัวตนดวยการใสช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) 
  (๓.๒) ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตน
ของผูใชงานโดยกําหนดใหใชช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เปนการระบุตัวตน และตอง
เลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง  
ซึ่งในการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (user identification and authentication) น้ัน ช่ือที่ใชในการ
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ยืนยันตัวตน จะมีรูปแบบซึ่ งประกอบไปดวย  ๒ สวน คือ ช่ือผู ใช งาน และช่ือโดเมน ดังตัวอยาง 
user@rtaf.mi.th หรือ rtaf\user 
  (๓.๓) ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการรหัสผาน (password management system)
ของระบบปฏิบัติการ โดยตองปรับแตงคาการรักษาความปลอดภัยของระบบฏิบัติการใหสามารถจัดการ
รหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนด
รหัสผานที่มีคุณภาพ และตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผานตามขอ ๑๙(๑) 
  (๓.๔) ผูใชงานตองไมอนุญาตใหผูอื่นใชช่ือผูใชงาน(Username) และรหัสผาน 
(Password) ของตนในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน 
   (๓.๕) ผูใชงานตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบระบบปฏิบัติการ ซึ่งเปนทรัพยสิน
ของกองทัพอากาศ จึงจะสามารถเขาถึงการใชงานได และผูใชงานตองใชงานเฉพาะระบบปฏิบัติการที่
กองทัพอากาศจัดหามาอยางถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน 
  (๓.๖) ผูรับผิดชอบระบบปฏิบัติการ มีหนาที่ตรวจสอบสิทธ์ิอนุญาตใหเขาใชงาน
ระบบปฏิบัติการของผูใชงาน และควบคุมการใชงานใหเปนไปตามสิทธ์ิและตามความจําเปนในการใชงาน 
รวมถึงการบันทึกการใชงานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการใชงาน ไมใหผูใชงานลวงละเมิดความ
ปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการใชงาน รวมถึงลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่นๆ อีกดวย 
  (๓.๗) ผูใชงานตองต้ังคาการใชโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen Saver) เพื่อทําการ
ล็อคหนาจอภาพเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากน้ันเมื่อตองใชงานผูใชงานตองใสรหัสผานเพื่อเขาใชงาน 
  (๓.๘) ผูใชงานตองทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่
หนาจอเปนเวลานาน 

 (๔) ดานการเขาถึงโปรแกรมประยุกต (application)  
  (๔.๑) ผูใชงานตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบโปรแกรมประยุกต ซึ่งเปนทรัพยสิน
ของกองทัพอากาศ จึงจะสามารถเขาถึงการใชงานได และผูใชงานตองใชงานเฉพาะโปรแกรมประยุกตที่
กองทัพอากาศจัดหามาอยางถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน 
  (๔.๒) ผูรับผิดชอบโปรแกรมประยุกต มีหนาหนาที่ตรวจสอบสิทธ์ิอนุญาตใหเขาใช
งานโปรแกรมประยุกตของผูใชงาน และควบคุมการใชงานใหเปนไปตามสิทธ์ิและตามความจําเปนในการใชงาน 
รวมถึงการบันทึกการใชงานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการใชงาน ไมใหผูใชงานลวงละเมิดความ
ปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการใชงาน รวมถึงลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่นๆ อีกดวย 
 ขอ ๑๔  ผูดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองบริหารจัดการ
สิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (User Right Access Management) ดังน้ี 

 (๑)  การลงทะเบียนเจาหนาที่ใหม กําหนดใหมีข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียน 
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหมเพื่อใหมีสิทธ์ิตาง ๆ ในการใชงานตามความจําเปนรวมทั้งข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการ
ยกเลิกสิทธ์ิการใชงาน เชน เมื่อลาออกไป หรือเมื่อเปลี่ยนตําแหนงงานภายในกองทัพอากาศ เปนตน 

  (๑.๑) ข้ันตอนการลงทะเบียนเจาหนาที่ (User Registration) 
    (๑.๑.๑) หนวยตนสังกัดของเจาหนาที่ใหม แจงขอมูลการขอลงทะเบียน
เจาหนาที่ใหมเปนลายลักษณอักษรตามสายการบังคับบัญชา ใหผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ  
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    (๑.๑.๒) ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศพิจารณาขอมูล
การขอลงทะเบียนของเจาหนาที่ใหม โดยตรวจสอบใหถูกตองวาเปนเจาหนาที่ของกองทัพอากาศอยางแทจริง 
และไดรับสิทธ์ิในการใชงานตามคํารองขอลงทะเบียนอยางถูกตอง  
    (๑.๑.๓) ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศพิจารณาอนุมัติให
ลงทะเบียนเจาหนาที่ใหม และแจงผลการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาใหผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ใหม
ทราบตอไป 
  (๑.๒) ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธ์ิการใชงาน 
    (๑.๒.๑) หนวยตนสังกัดของเจาหนาที่ แจงขอมูลการขอยกเลิกสิทธ์ิการใช
งานเปนลายลักษณอักษรตามสายการบังคับบัญชา ใหผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ  
    (๑.๒.๒) ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศพิจารณาขอมูล
การขอยกเลิกสิทธ์ิการใชงานของเจาหนาที่ โดยตรวจสอบใหถูกตองวาเปนเจาหนาที่ของกองทัพอากาศอยาง
แทจริง และไดรับการยกเลิกสิทธ์ิในการใชงานตามคํารองอยางถูกตอง  
    (๑.๒.๓) ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศพิจารณาอนุมัติให
ยกเลิกสิทธ์ิการใชงานของเจาหนาที่ และแจงผลการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาใหผูบังคับบัญชาและ
เจาหนาที่น้ันทราบตอไป 
 (๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) ระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศที่สําคัญ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ดังน้ี 
  (๒.๑) ผูดูแลระบบตองกําหนดประเภทของสิทธิกับผูใชงานระบบสารสนเทศ ดังน้ีคือ 
อานอยางเดียว, เพิ่มขอมูลได, สรางขอมูลได, แกไขขอมูลได, ลบขอมูลได, อนุมัติขอมูลได, โดยจําแนกประเภท
สิทธิตามหนาที่และความรับผิดชอบ แลผูดูแลระบบตองจัดเก็บใหมั่นคงปลอดภัย และมีหนาที่มอบหมายสิทธิ
ใหแกผูใชงานระบบสารสนเทศ 
  (๒.๒) ตองใหสิทธิเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะของผูใชงาน และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
  (๒.๓) ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานเพื่อใหมีสิทธิสูงสุด ผูใชงาน
น้ันจะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับ
การใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษที่ไดรับวาเขาถึงได
ถึงระดับใดไดบาง และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ  
 (๓) กําหนดบัญชีช่ือผูใชงานแยกกันเปนรายบุคคล กลาวคือ ไมกําหนดบัญชีช่ือผูใชงานที่
ซ้ําซอนกัน และถือวาบัญชีผูใชงานเปนการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานตอไป 

 (๔) จํากัดการใชงานบัญชีช่ือผูใชงานแบบกลุมซึ่งมีการใชงานรวมกัน กลาวคือ อนุญาตให
ใชงานไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลความจําเปนในการใชงานเทาน้ันและผูใชงานบัญชีแบบกลุมตองรับผิดชอบการใชงาน
รวมกัน 

 (๕) ไมอนุญาตใหผูรองขอใชระบบงานสารสนเทศเขาใชระบบจนกวาจะไดรับอนุมัติแลว
เทาน้ัน 

 (๖) จัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนของผูที่รองขอเขาใชระบบงานสารสนเทศเพื่อเอาไวใช
อางอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง 

 (๗) ผูดูแลระบบตองทบทวนบัญชีผูใชงานทั้งหมดอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ ๑ ครั้งเพือ่
ปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 
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  (๗.๑) พิมพรายช่ือของผูที่ยังมีสิทธิในระบบงานสารสนเทศแยกตามหนวยงานภายใน
ของกองทัพอากาศ 

  (๗.๒) จัดสงรายช่ือน้ันใหกับผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวย
เพื่อดําเนินการทบทวนวามีรายช่ือที่ออกสิทธิเขาถึงระบบสารสนเทศไปแลวหรือมีการเปลี่ยนแปลงแตยังไมไดมี
การแกไขสิทธิการเขาถึงใหถูกตองหรือไม 
  (๗.๓) ผูบังคับบัญชาของหนวยแจงหรืออนุมัติรายช่ือของผูมีสิทธิในระบบงาน
สารสนเทศที่ไดรับการแกไขใหถูกตองแลว 

  (๗.๔) ผูดูแลระบบงานสารสนเทศของหนวยดําเนินการแกไขขอมูลผูมีสิทธ์ิใหถูกตอง
ตามที่ไดรับแจงหรือไดรับการอนุมัติ 

 ขอ ๑๕  ผูดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองบริหารจัดการ
บัญชีรายช่ือ (User account) และรหัสผานของเจาหนาที่ดังน้ี 

 (๑) ผูดูแลระบบ ที่รับผิดชอบระบบน้ัน ๆ ตองกําหนดสิทธ์ิของเจาหนาที่ในการเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตละระบบ รวมทั้งกําหนดสิทธ์ิแยกตามหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีแนวทางปฏิบัติโดย
ตองกําหนดไวเปนลายลักษอกัษรอยางชัดเจน เชน กําหนดเปนเอกสารการบริหารจัดการสิทธ์ิการใชงานระบบ
และรหัสผาน เปนตน 

           (๒) การกําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน ตองปฏิบัติตามเอกสารหรือตาม
แนวปฏิบัติที่ทางกองทัพอากาศกําหนดข้ึน 

           (๓) กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธ์ิพิเศษกับเจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ที่มีสิทธ์ิสูงสุด 
ตองมีการพิจารณาการควบคุมผูใชที่มีสิทธ์ิพิเศษน้ันอยางรัดกุมเพียงพอโดยใชปจจัยตอไปน้ีประกอบการ
พิจารณาตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

                  (๓.๑) ควบคุมการใชงานอยางเขมงวด เชน กําหนดใหมีการควบคุมการใชงานเฉพาะ
กรณีจําเปนเทาน้ัน 

                   (๓.๒) กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลา
ดังกลาว 

                   (๓.๓) มีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ทุกครั้งหลังหมดความจําเปนในการ
ใชงาน หรือ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานานก็ตองเปลี่ยนรหัสผานทุก ๓ เดือน เปนตน 

 ขอ ๑๖  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดวิธีการ
บริหารจัดการ การเขาถึงขอมูลตามระดับช้ันความลับ 

 (๑) ผูดูแลระบบ ตองกําหนดช้ันความลับของขอมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลและวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทช้ันความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทช้ันความลับ 

 (๒) ผูดูแลฐานขอมูลหรือเจาของขอมูล จะตองมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธ์ิใน
การเขาถึงขอมูลของผูใชงานเหลาน้ีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธ์ิตาง ๆ ที่ใหไวยังคงมีความ
เหมาะสม 

             (๓) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทช้ันความลับทั้งการเขาถึง
โดยตรงและการเขาถึงผานระบบงานผูดูแลระบบตองกําหนดรายช่ือผูใชงาน (User Account) และรหัสผาน 
(Password) เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละช้ันความลับขอมูล 
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 (๔) การรับสงขอมูลสําคัญผานเครือขายสาธารณะผูใชงานตองไดรับการเขารหัส 
(Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL, VPN เปนตน 

 (๕) มีการกําหนดใหเปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับความสําคัญของ
ขอมูล ตามที่ระบุไวในเอกสารหรือตามแนวปฏิบัติที่ทางกองทัพอากาศกําหนดข้ึน 

 (๖) มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเครื่องคอมพิวเตอรออก
นอกพื้นที่ของกองทัพอากาศ เชน สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ตองสํารองและลบขอมูลที่เก็บอยูในสื่อ
บันทึกกอน เปนตน     
 ขอ ๑๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการ
ควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก หนวยงานที่มีระบบสารสนเทศ ตองกําหนดใหมีการควบคุมการใช
งานระบบที่ผูดูแลระบบไดติดต้ังเอาไวภายในหนวยของตนเอง  เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบภายใน
จากการเขาถึงระบบจากภายนอกโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑) การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กองทัพอากาศ กอให เกิดชองทางที่มีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรของ
กองทัพอากาศ การควบคุมบุคคลที่เขาสูระบบของกองทัพอากาศจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่เพิ่มข้ึนจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 

 (๒) วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองไดรับ
การอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับการมอบอํานาจกอน และมีการควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใชและ
ผูใชงานตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด 

 (๓) กอนทําการใหสิทธ์ิในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐานระบุ
เหตุผลหรือความจําเปนในการดําเนินงานกับกองทัพอากาศอยางเพียงพอและตองไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา 

 (๔) มีการควบคุมพอรต (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม การเขาสูระบบโดยการ
โทรศัพทเขามาน้ัน ตองดูแลและจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุนเขาตองไดรับการอนุมัติอยางถูกตอง
และเหมาะสมแลวเทาน้ัน 

 (๕) การอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบจากระยะไกล ตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปน
เทาน้ัน และไมเปดชองทางติดตอ (Port) และอุปกรณเช่ือมตอระยะไกล (Modem) ที่ใชทิ้งเอาไวโดยไมจําเปน 
ชองทางดังกลาวมีการตัดการเช่ือมตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดตอเมื่อมีการรองขอที่จําเปน
เทาน้ัน 

 ขอ ๑๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการ
พิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกดังน้ี 

       ผูใชงานระบบทุกคนเมื่อจะเขาใชงานระบบของกองทัพอากาศ ตองผานการพิสูจนตัวตน
จากระบบของกองทัพอากาศโดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

  (๑) การแสดงตัวตน (Identification) ดวยช่ือผูใชงาน (Username) 
  (๒) การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) ดวยการใชรหัสผาน (Password) 
 (๓) การเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศจากอินเทอรเน็ตน้ัน จะมีการตรวจสอบ
ผูใชงานดวย 

 (๔) การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะตองมีการ
ตรวจสอบ เพื่อพิสูจนตัวตนของผูใชงาน เชน รหัสผาน หรือวิธีการเขารหัส เปนตน 
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หมวด  ๔ 

การบริหารจัดการรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน 
 
 ขอ ๑๙  ผูดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผาน (user password management) และแนวปฏิบัติการใชงานรหัสผาน 
(password use) ของผูใชงานใหมีความมั่นคงปลอดภัย   และตองมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน 
(review of user access rights) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผาน เปนหนาที่ของผูดูแลระบบสารสนเทศของ
หนวยในการกําหนดกระบวนการตางๆ เพื่อควบคุมการใชงาน โดยใหปฏิบัติดังน้ี 
  (๑.๑) ตองกําหนดใหผูใชบริการลงนามเพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลรหัสผานของตน 
โดยลงนามในเอกสารเพื่อแสดงสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานในการเขาถึงระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน 
  (๑.๒) ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการต้ังหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย 
  (๑.๓) ตองกําหนดรหัสผานช่ัวคราว โดยกําหนดรหัสผานใหมีความยากตอการเดา
โดยผูอื่นและตองกําหนดรหัสผานที่แตกตางกันใหกับผูใชงาน ในกรณีที่มอบบัญชีผูใชงานใหกับผูใชงานครั้งแรก 
  (๑.๔) การสงมอบรหัสผานใหกับผูใชงานตองเปนไปอยางปลอดภัยโดยใหใชวิธีการ 
ใสซองปดผนึก และประทับตรา “ลับ” จากน้ันจึงสงมอบใหกับผูใชงานโดยตรง และตองแนบเอกสารการไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา รวมทั้งตองแจงใหผูใชงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใชงานรหัสผานอยาง
ปลอดภัยโดยเครงครัด 

  (๑.๕)  ตองกําหนดใหผูใชงานตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน 

  (๑.๖) ตองแจงใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที ภายหลังจากที่ไดรับรหัสผาน
ช่ัวคราว และตองเปลี่ยนรหัสผานที่มีความยากตอการเดาโดยผูอื่น 

  (๑.๗)  เมื่อมีผูใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน ลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่
ความรบัผิดชอบในระบบที่ขอสิทธิในการใชงาน  ใหหนวยแจงผูดูแลระบบสารสนเทศทันที เพื่อเปลี่ยนสิทธ์ิหรือ
ถอดถอนสิทธิของผูที่ลาออกออกจากระบบทันทีที่ไดรับแจง 

  (๑.๘) ผูดูแลระบบตองกําหนดจํานวนครั้งที่ยอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิดพลาดไดไม
เกิน ๓ ครั้ง 

 (๒) แนวปฏิบัติในการใชงานรหัสผานอยางปลอดภัย เปนหนาที่ของผูใชงานที่ตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของผูดูแลระบบอยางเครงครัด รวมทั้งตองระวังการใชงานใหปลอดภัย โดยตองปฏิบัติดังน้ี 
  (๒.๑) ผูใชงานตองใชงานรหัสผานของตนเองหรือตามที่ไดรับอนุมัติเทาน้ัน 
  (๒.๒) ผูใชงานตองเก็บรักษารหัสผานที่ไดรับใหเปนความลับ                                
  (๒.๓) ผูใชงานตองกําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวาหรือเทากับ ๘ ตัวอักษร โดยตอง
มีการผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และอักขระพิเศษเขาดวยกัน 

  (๒.๔) ผูใชงานตองไมกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากวันเดือนปเกิด, จากช่ือ - 
นามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชใน
พจนานุกรม 
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  (๒.๕) ผูใชงานตองไมใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่น
ผานเครือขายคอมพิวเตอร 
  (๒.๖) ผูใชงานตองไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคล
อัตโนมัติ (Auto Save Password)   
  (๒.๗) ผูใชงานตองไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการ
สังเกตเห็นของบุคคลอื่น 

  (๒.๘) กรณีที่ผูใชงานมีความจําเปนตองบอกรหัสผานแกผูอื่นไมวากรณีใดก็ตามเพื่อ
การปฏิบัติงาน หลังจากดําเนินการเรียบรอย ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 
  (๒.๙) กรณีตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหแจงเปนลายลักษณอักษรตาม
สายการบังคับบัญชาใหผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป 
  (๒.๑๐) ผูใชงานตองไมใชงานรหัสผานซึ่งเคยใชมาแลว อยางนอย ๕ รหัสผาน 
  (๒.๑๑) ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุกๆ ๖๐ วันหรือทุกครั้งที่มีการ
แจงเตือนใหเปลี่ยนรหัสผาน 
  (๒.๑๒) ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ ที่เกิดจากบัญชีของผูใชงาน 
(Username)  ไมวา การกระทําน้ันจะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม 
  (๒.๑๓) ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนที่จะใชทรัพยสินหรือระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ และหากการพิสูจนตัวตนน้ันมีปญหา ไมวาจะเกิดจากรหัสผาน การโดนล็อคก็ดี 
หรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบทราบทันที โดย 
    (๒.๑๓.๑) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ตองทําการพิสูจนตัวตนใน
ระดับไบออส (BIOS) กอนการใชงาน 
    (๒.๑๓.๒) คอมพิวเตอรทุกประเภท กอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทํา
การพิสูจนตัวตนทุกครั้ง 
    (๒.๑๓.๓) การใชงานระบบคอมพิวเตอรอื่นในเครือขายจะตองทําการพิสูจน
ตัวตนทุกครั้ง 
    (๒.๑๓.๔) การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ตองทําการพิสูจนตัวตนและ
ตองมีการบันทึกขอมูลซึ่งสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได 
    (๒.๑๓.๕) เมื่อผูใชงานไมอยูที่เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรทุก
เครื่องตองทําการล็อคหนาจอทุกครั้ง และตองทําการพิสูจนตัวตนกอนการใชงานทุกครั้ง 
    (๒.๑๓.๖) เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการต้ังเวลาพักหนาจอ 
(screen saver) โดยต้ังเวลาอยางนอย ๕ นาที และมีการใชรหัสผานในการเขาถึงใหมอีกครั้ง 

 (๓) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ผูดูแล
ระบบ (System Administrator) ตองเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงของผูใชงานทั้งหมดอยาง
สม่ําเสมอเพื่อปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 
  (๓.๑) วงรอบการทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงของผูใชงานใหทบทวนทุกๆ ๑ ป หรือเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิของผูใชงาน ไดแก การลาออก การยายหนวย เปนตน อีกทั้งการทบทวนสิทธ์ิตอง
พิจารณาถึงพฤติกรรมการทํางานของผูใชงาน รวมทั้งถามีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม จะตองมีการทบทวน
สิทธ์ิการใชงานทุกครั้งอีกดวย 
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  (๓.๒) ใหพิมพรายช่ือของผูที่ยังมีสิทธิในระบบงานสารสนเทศแยกตามหนวยงาน
ภายในของกองทัพอากาศ และจัดสงรายช่ือน้ันใหกับผูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยเพื่อดําเนินการ
ทบทวนวามีรายช่ือที่มีสิทธิเขาถึงระบบสารสนเทศถูกตองหรือไม หรือมีการเปลี่ยนแปลงแตยังไมไดมีการแกไข
สิทธิการเขาถึงใหถูกตองหรือไม 
  (๓.๓) ใหผูบังคับบัญชาของหนวยตรวจสอบและอนุมัติรายช่ือของผูมีสิทธิใน
ระบบงานสารสนเทศที่ไดรับการทบทวนและแกไขจากผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยใหถูกตองแลว
แจงใหผูดูแลระบบทราบ 
  (๓.๔) ผูดูแลระบบงานสารสนเทศของหนวยดําเนินการแกไขขอมูลผูมีสิทธ์ิใหถูกตอง
ตามที่ไดรับแจงหรือไดรับการอนุมัติ 
  (๓.๓) การทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงของผูใชงาน ใหผูดูแลระบบแจงรายงานการทบทวน
สิทธ์ิ เปนลายลักษณอักษรใหผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศอนุมัติให
ดําเนินการตอไป 
 

หมวด  ๕ 

การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 

(Physical and Environmental Security) 
 
 ขอ ๒๐  ผูดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการรักษาความ
ปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Management) ดังน้ี 

 (๑) กําหนดระดับความสําคัญของพื้นที่หรือการจําแนกพื้นใชงาน 

 (๒) พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายในโดยเฉพาะศูนยสารสนเทศกลาง (Data 
Center) ใหติดต้ังสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจงเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดข้ึน 

 (๓) มีระบบปองกันการบุกรุกที่ติดต้ังใหครอบคลุมพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญ 

 (๔) ดําเนินการทดสอบระบบปองกันการบุกรุกทางกายภาพเพื่อตรวจสอบยังใชงานได
ตามปกติ 

 (๕) ผูดูแลระบบตองกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเขาถึงอุปกรณสารสนเทศ
ขณะไมมีผูใชบริการ เพื่อปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ  โดยตองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล ดังน้ี 

  (๕.๑) ถาตรวจพบอุปกรณสารสนเทศ ที่ถูกละทิ้งโดยไมมีผูใชงานอยูในบริเวณ
ใกลเคียงใหรีบแจงผูรับผิดชอบ ดําเนินการเก็บอุปกรณดังกลาวในสถานที่ปลอดภัย เพื่อปองกันการโจรกรรม 
หรือลักลอบขโมยขอมูลจากผูไมประสงคดีตอไป 
  (๕.๒) ผูใชงานตองปดประตูและหนาตางของพื้นที่ที่มีการติดต้ังระบบสารสนเทศให
ล็อคอยูเสมอเมื่อไมมีการใชงาน 
  (๕.๓) ผูใชงานตองปองกันผูอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณระบบ
สารสนเทศของตนโดยตองใสรหัสผานใหถูกตองกอนเขาใชงาน 
  (๕.๔) ผูใชงานตอง Logout ออกจากระบบสารสนเทศทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน 
หรือเมื่อไมอยูที่หนาเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ 
  (๕.๕) ผูใชงานตองลอคอุปกรณสารสนเทศที่สําคัญเมื่อไมไดใชงานหรือปลอยทิ้งไว
โดยไมมีผูใชงาน 
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  (๕.๖) ผูดูแลระบบตองสรางความตระหนักใหเกิดความเขาใจในมาตรการปองกันการ
เขาถึงอุปกรณในขณะไมมีผูใชงาน 

 ขอ ๒๑  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ตองจัดการ
ควบคุมการเขา-ออก (Physical entry controls) ดังน้ี 

 (๑) ใหมีการบันทึกวันและเวลาการเขา-ออกพื้นที่สําคัญของผูที่มาเยือน (Visitors) 
   (๒) ดูแลผูที่มาเยือนในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจและจาก
ไป เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยสินหรือปองกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไมไดรับอนุญาต 

 (๓)  มีกลไกการอนุญาตการเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญของบุคคลภายนอกและ
ตองมีเหตุผลที่เพียงพอในการเขาถึงบริเวณดังกลาว 

 (๔) สรางความตระหนักใหผูที่มาเยือนจากภายนอกเขาใจในกฎเกณฑหรือขอกําหนดตางๆ 
ที่ตองปฏิบัติระหวางที่อยูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญ 

 (๕) มีการควบคุมการเขาถึงพื้นที่ที่มีขอมูลสําคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู 
 (๖) ไมอนุญาตใหผูไมมีกิจเขาไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญเวนแตไดรับการ
อนุญาต 

 (๗) มีการพิสูจนตัวตน เชน การแสดงบัตรผาน การใชบัตรแถบแมเหล็ก การใชรหัสผาน 
เปนตน เพื่อควบคุมการเขา-ออกในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในศูนยสารสนเทศกลาง (Data 
Center) 
 (๘) จัดเก็บบันทึกการเขา-ออกสําหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญโดยเฉพาะศูนย
สารสนเทศกลาง (Data Center) เพื่อใชในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจําเปน 

 (๙) บุคคลภายนอก เชน เจาหนาที่บริษัท, นักศึกษาฝกงานหรือผูไดรับการวาจางอื่นๆตอง
ติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาการทํางาน 

       (๑๐) ผูมาเยือนตองติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาที่อยูภายในหนวยงาน 

 (๑๑) ตองจัดใหมีการดูแลและเฝาระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญ 

 (๑๒) จัดใหมีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสําคัญอยาง
สม่ําเสมอ 

 ขอ ๒๒  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดบริเวณ
สําหรับการเขาถึง หรือการสงมอบสิ่งอุปกรณโดยบุคคลภายนอก (Public access, delivery, and loading 
areas) ดังน้ี 

 (๑)  จํากัดการเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสงมอบหรือขนถายสิ่งอุปกรณเพื่อปองกัน
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

 (๒) จํากัดบุคลากรซึ่งสามารถเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณสงมอบน้ัน 

 (๓) จัดพื้นที่หรือบริเวณสงมอบไวในบริเวณตางหากเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาถึงพื้นที่อื่นๆ 
ภายในระบบสารสนเทศของหนวย 

 (๔) ใหตรวจสอบวัสดุหรือปจจัยการผลิตที่เปนอันตรายกอนที่จะโอนยายวัสดุน้ันไปยังพืน้ที่
ที่มีการใชงาน 
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 (๕) ตรวจนับและลงทะเบียนหรือข้ึนบัญชีคุมสิ่งอุปกรณที่สงมอบโดยผูถูกจาง ผูขายหรือผู
ใหบริการภายนอกใหสอดคลองกับระเบียบพัสดุ หรือข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณของ
กองทัพอากาศ 

 ขอ ๒๓  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
จัดวางและการปองกันอุปกรณ (Equipment Sitting and Protection) ดังน้ี 

 (๑) จัดวางอุปกรณในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาถึงพื้นที่ของ
ผูปฏิบัติงานในหองศูนยสารสนเทศกลาง (Data Center) ใหนอยที่สุด 

                         (๒) อุปกรณที่มีความสําคัญใหแยกเก็บไวอีกพื้นที่หน่ึง ที่ความมั่นคงปลอดภัย 

 (๓) ไมใหมีการนําอาหาร เครื่องด่ืม และสูบบุหรี่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายในศูนยสารสนเทศกลาง (Data Center) 
 (๔) ดําเนินการตรวจสอบ สอดสอง และดูแลสภาพแวดลอมภายในบริเวณหรือพื้นที่ที่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายในเพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณที่อยูในบริเวณดังกลาว เชน การ
ตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความช้ืน ใหอยูในระดับปกติหรือไม 
 ขอ ๒๔  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน (Supporting Utilities) ดังน้ี 

 (๑) มีระบบสนับสนุนการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยที่เพียงพอตอ
ความตองการใชงานโดยใหมีระบบดังตอไปน้ี 

  (๑.๑) ระบบสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 
  (๑.๒) เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสํารอง (Generator) 
        (๑.๓) ระบบระบายอากาศ 

   (๑.๔) ระบบปรับอากาศ และควบคุมความช้ืน 

 (๒) ใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหลาน้ันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจได
วาระบบทํางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการลมเหลวในการทํางานของระบบ 

 (๓)  ติดต้ังระบบแจงเตือน เพื่อแจงเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทํางานภายในหอง
เครื่องทํางานผิดปกติหรือหยุดการทํางาน 

 ขอ ๒๕  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
และควบคุมการเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security) ดังน้ี 

 (๑)  เครือขายของกองทัพอากาศในลักษณะที่ตองวางผานเขาไปในบริ เวณที่มี
บุคคลภายนอกเขาถึงไดน้ัน ตองใหมีการรอยทอสายสัญญาณตางๆ เพื่อปองกันการดักจับสัญญาณ การตัด
สายสัญญาณเพื่อทําใหเกิดความเสียหายและปองกันสัตวตางๆ กัดสาย เชน หนู เปนตน 

 (๒) ใหเดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟาแยกออกจากกัน เพื่อปองกันการ 

แทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน 

 (๓)  ทําปายช่ือสําหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณเพื่อปองกันการตัดตอสัญญาณผิดเสน 

 (๔)  จัดทําแผนผังสายสัญญาณสื่อสารตางๆ ใหครบถวนและถูกตอง 

 (๕)  ตู Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารตางๆ ปดใสสลักใหสนิท เพื่อปองกันการเขาถึงของ
บุคคลภายนอก 

 ขอ ๒๖ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
บํารุงรักษาอุปกรณ(Equipment Maintenance) ดังน้ี 

                  (๑) ใหมีกําหนดการบํารุงรักษาอุปกรณตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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            (๒) ปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาตามที่ผูผลิตแนะนํา 

  (๓) จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบํารุงรักษาอุปกรณสําหรับการใหบริการทุกครั้ง เพื่อใชใน
การตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง 

  (๔) จัดเก็บบันทึกปญหาและขอบกพรองของอุปกรณที่พบ เพื่อใชในการประเมินและ
ปรับปรุงอุปกรณดังกลาว 

  (๕) ควบคุมและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผูรับจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรที่มาทําการบํารุงรักษาอุปกรณภายในหนวย 

 (๖)  ควบคุมการสงอุปกรณออกไปซอมแซมนอกสถานที่เพื่อปองกันการสูญหายหรือการ
เขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

  (๗) จัดใหมีการอนุมัติสิทธิการเขาถึงอุปกรณที่มีขอมูลสําคัญของผูรับจางที่มาทําการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

 ขอ ๒๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองควบคุม
และกําหนดข้ันตอนการนําสิ่งอุปกรณของกองทัพอากาศออกนอกหนวยงาน (Removal of Property) ดังน้ี 

 (๑) ใหมีการขออนุญาตกอนนําสิ่งอุปกรณหรือทรัพยสินออกนอกหนวย 

  (๒) บันทึกขอมูลการนําสิ่งอุปกรณของกองทัพอากาศออกนอกหนวย เพื่อเอาไวเปน
หลักฐานปองกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเมื่อนําอุปกรณสงคืน 

 ขอ ๒๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการ
ปองกันอุปกรณที่ใชงานอยูนอกหนวยงาน (Security of equipment off-premises) 
 (๑)  กําหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการนําสิ่งอุปกรณหรือ
ทรัพยสินของกองทัพอากาศออกไปใชงานนอก 

 (๒) ไมทิ้งสิ่งอุปกรณหรือทรัพยสินของกองทัพอากาศไวโดยลําพังในที่สาธารณะ 

 (๓) ใหเจาหนาที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณหรือทรัพยสินเสมือนเปนทรัพยสินของ
ตนเอง 

 ขอ  ๒๙  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองควบคุม
การจําหนายสิ่งอุปกรณหรือการนําสิ่งอุปกรณกลับมาใชงานอีกครั้ง (Secure Disposal or Reuse of 
Equipment) ดังน้ี 

 (๑) ใหทําลายขอมูลสําคัญในสิ่งอุปกรณกอนที่จะดําเนินการจําหนายสิ่งอุปกรณดังกลาว
และดูแนวทางปฏิบัติในการทําลายสื่อบันทึกขอมูลในหมวด ๘ 

 (๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนขอมูลทับบนขอมูลที่มีความสําคัญใน
อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลกอนที่จะอนุญาตใหผูอื่นนําอุปกรณน้ันไปใชงานตอ เพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึง
ขอมูลสําคัญน้ันได 
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หมวด  ๖ 

การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือขายสารสนเทศ 

(Communications and Operations Management) 

  

 ขอ ๓๐  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร (Documented Operating Procedures) ดังน้ี 

 (๑) จัดทําข้ันตอนปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษรสําหรับภารกิจการปฏิบัติงานกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังตอไปน้ี 

  (๑.๑) การปฏิบัติงานในหองเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการหรือศูนยสารสนเทศกลาง 
(Data Center) 
  (๑.๒) การเปดและปดระบบงานเชน การเปด-ปดเครื่อง เปด-ปดระบบงาน เปด-ปด
ระบบใหบริการ เปนตน 

  (๑.๓) การสํารองขอมูล 

  (๑.๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ 
  (๑.๕) การจัดการกับสื่อบันทึกขอมูล เชน การทําปายช่ือบงช้ี การลบ ทั้งการปองกัน
การนําสื่อบันทึกขอมูลกลับมาใชงานอีกครั้ง เปนตน 

  (๑.๖) การสงงานเขาไปประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร และการจัดการ 

กับขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

  (๑.๗) การประมวลผลขอมูล เชน ข้ันตอนในการนําขอมูลเขาระบบงาน 

ประมวลผล และแสดงผล เปนตน 

  (๑.๘) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ (Utilities) 
  (๑.๙) การรายงานและการจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึน 

  (๑.๑๐) การจัดการกับการทํางานลมเหลวและความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร 
ระบบงาน และระบบเครือขาย 

  (๑.๑๑)  การกูคืนระบบงานและระบบเครือขาย 

 (๒)  กําหนดผูรับผิดชอบและผูมีอํานาจในการควบคุมการดําเนินการในการจัดทําเอกสาร
ข้ันตอนการปฏิบัติขางตน และใหมีการปรับปรุงเอกสารอยางสม่ําเสมอ 

 ขอ ๓๑ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแกไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังน้ี 

  (๑) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทัพอากาศ เชน ซอฟตแวร ฮารดแวรของระบบงาน ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ เปนตน 
ตองมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (๑.๑) ระบุและบันทึกระดับผลกระทบและความเรงดวนของการเปลี่ยนแปลงที่ขอ
อนุมัติ เชน มากหรือนอย เปนตน 

  (๑.๒) บันทึกรายละเอียดการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนหลักฐาน 

  (๑.๓) กําหนดใหมีการวางแผนการดําเนินการ 

  (๑.๔) กําหนดใหมีการทดสอบตามความจําเปน 

  (๑.๕) กําหนดใหมีการแจงผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
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  (๑.๖) กําหนดใหมีการวางแผนหรือข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการถอยหลังกลับสําหรับ
กรณีที่ทําแลวไมสําเร็จ 

  (๑.๗) กําหนดผูมีอํานาจในการอนุมัติใหดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขข้ันตอน
ปฏิบัติดังกลาว 

 ขอ ๓๒  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ดังน้ี 

 (๑) กําหนดใหการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญ แยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันและมี
ผูปฏิบัติงานมากกวาหน่ึงคน 

 (๒) ปองกันไมใหงานที่มีความสําคัญสามารถดําเนินการไดต้ังแตตนจนจบไดดวยบุคคล
เพียงคนเดียว 

 (๓) ใหผูบังคับบัญชามีการสอดสองดูแลอยางใกลชิดสําหรับงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
ความเสียหาย   
 (๔) ใหมีการจัดเก็บหลักฐานที่สามารถใชตรวจสอบไดในภายหลัง สําหรับงานที่มีความ
เสี่ยง 

 ขอ ๓๓  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการแยก
ระบบสําหรับการพัฒนา การทดสอบ และการใหบริการออกจากกัน (Separation of Development, Test, 
and Operational Facilities) ดังน้ี 

 (๑) ใหพิจารณาการแยกเครื่องคอมพิวเตอรของระบบงานและมาตรการเพื่อใชในการแยก
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนา การทดสอบและการใหบริการออกจากกันตามความจําเปน เพื่อปองกัน
ผลกระทบจากการทํางานที่มีตอกัน 

 (๒) กําหนดมาตรการควบคุมการถายโอนระบบงานจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการ
พัฒนาไปสูเครื่องที่ใชสําหรับการใหบริการ 

 (๓) ใหมีการปองกันการเขาถึงโปรแกรมอรรถประโยชน เชน ซอฟตแวรทูลและยูทิลิต้ี เปน
ตน ที่ใชสําหรับการพัฒนาระบบงานโดยไมไดรับอนุญาตในการเขาถึงโปรแกรมฯ ดังกลาวบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนา 

 (๔) กําหนดใหมีการแยกบัญชีผูใชงานออกจากกันสําหรับระบบงานที่ใชในการพัฒนา
ทดสอบและใหบริการจริง 

 ขอ ๓๔  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดให
มีการตรวจสอบและติดตามการใชทรัพยากรของระบบและเครือขายคอมพิวเตอร ดังน้ี 

 (๑) จัดทําแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรของระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

  (๑.๑) กําหนดประเภทของขอมูลที่ใชในการตรวจสอบและติดตามการใชทรัพยากร
ของระบบ เชน รอยละของการใชซีพียู รอยละของการใชหนวยความจํา รอยละของการใชพื้นที่ฮารดดิสก และ
รอยละของปริมาณการใชเครือขาย เปนตน 

  (๑.๒) กําหนดคาปริมาณการใชทรัพยากรสูงสุดบนระบบที่ยอมรับได คาตางๆ เหลาน้ี
ใชสําหรับเปนจุดในการแจงเตือนวาระบบสารสนเทศไดมีการใชทรัพยากรมาจนถึงคาสูงสุดที่ยอมรับไดแลว
หรือไม เชน กําหนดไวที่รอยละ ๘๐ ของการใชซีพียู เปนตน 

  (๑.๓) กําหนดความถ่ีในการเขาตรวจสอบปริมาณการใชทรัพยากรของระบบ
สารสนเทศ สําหรับระบบที่มีความสําคัญจากมากไปนอย ใหกําหนดแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากร
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ของระบบดวยความถ่ีในการตรวจสอบจากสูงไปตํ่า เชน ระบบที่มีความสําคัญมากตองมีความถ่ีในการ
ตรวจสอบสูงกวาระบบที่มีความสําคัญปานกลางและนอย เปนตน 

 (๒) ติดตามและตรวจสอบทรัพยากรของระบบตามแผนการตรวจสอบและติดตาม
ทรัพยากรของระบบฯ ที่ไดกําหนดไวเพื่อดูวายังมีทรัพยากรเพียงพอตอการใหบริการหรือไม 
 (๓) รายงานขอมูลผลการติดตามการใชทรัพยากรของระบบสารสนเทศ เชน สถิติปริมาณ
การใชซีพียู หนวยความจํา ฮารดดิสก และปริมาณเครือขายคอมพิวเตอร ใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ 

 (๔) ประเมินความตองการทรัพยากรของระบบสารสนเทศที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบตอไป 

 
หมวด  ๗ 

การปองกันชุดคําสั่งไมพึงประสงค 
(Protection  Against  Malicious Code) 

 
 ขอ ๓๕  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
มาตรการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันชุดคําสั่งไมพึ่งประสงคดังน้ี 

               (๑) หามการติดต้ังซอฟตแวรอื่นๆ หรือซอฟตแวรที่ไดมาจากแหลงภายนอก รวมทั้งการใช
แฟมขอมูล (File) อื่นที่กองทัพอากาศไมอนุญาตใหใชงาน 

   (๒) ใหมีการตรวจสอบซอฟตแวรหรือขอมูลในระบบงานสําคัญอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อปองกันการติดต้ังซอฟตแวรหรือขอมูลในระบบงานน้ันโดยไมไดรับอนุญาต 

 (๓) ใหติดต้ังซอฟตแวรเพื่อปองกันชุดคําสั่งไมพึงประสงคใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองทัพอากาศ 

 (๔) ใหผูดูแลระบบดําเนินการตรวจสอบชุดคําสั่งไมพึงประสงคในเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในบริเวณจุดทางเขา-ออกเครือขายอยางสม่ําเสมอเพื่อดักจับ
ชุดคําสั่งไมพึ่งประสงคที่จะเขาสูระบบ 

 (๕) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการจัดการกับ 

ชุดคําสั่งไมพึงประสงคไดแกการรายงานการเกิดข้ึนของชุดคําสั่งไมพึงประสงค การวิเคราะห การจัดการ การกู
คืนระบบจากความเสียหายที่ตรวจพบ เปนตน 

 (๖) มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชุดคําสั่งไมพึงประสงคอยางสม่ําเสมอ 

 (๗) ใหมีการสรางความตระหนักเกี่ยวกับชุดคําสั่งไมพึงประสงคเพื่อใหเจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจและสามารถปองกันตนเองไดและใหรับทราบข้ันตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุชุดคําสั่งไมพึงประสงควา
ตองดําเนินการอยางไร รวมทั้งใหหนวยมีการจัดการฝกอบรมสรางความตระหนักอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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หมวด  ๘ 

การจัดการเขาถึงขอมลูสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต 
 
 ขอ ๓๖ ผูดูแลระบบสารสนเทศ (System Administrator) ของหนวยงานภายใน
กองทัพอากาศตองกําหนดและควบคุมการจัดการเขาถึงขอมูล ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดการจัดแบงประเภทของขอมูลออกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี 
  (๑.๑) ขอมูลสารสนเทศดานยุทธการ ไดแก ขอมูลนโยบายและแผนงาน แผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลใชภายในกองทัพอากาศ ขอมูลลับ และขอมูลที่อยูใน
ระบบทางยุทธการ 
  (๑.๒) ขอมูลสารสนเทศดานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลที่อยู
ในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ  
 (๒) กําหนดแนวทางในการจัดหมวดหมูขอมูลเปนช้ันความลับที่เหมาะสมซึ่งตองพิจารณา
จัดหมวดหมูจาก 

  (๒.๑) แหลงที่มาของขอมูล เชน หากขอมูลน้ันมาจากภายนอกและเปนขอมูลลับ ช้ัน
ความลับก็จะตองคงไวเชนเดิม หรือหากขอมูลน้ันมาจากอินเทอรเน็ต ช้ันความลับก็จะเปนประเภทเปดเผยได 
เปนตน 

  (๒.๒) วิธีการนําไปใชประโยชน เชน หากขอมูลน้ันสามารถนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยได หากถูกเปดเผยจะสงผลกระทบดานระบบงบประมาณของหนวย ดังน้ันขอมูลน้ีจะอยูในประเภทลับ 
เปนตน 

  (๒.๓) จํานวนบุคคลที่ตองรับทราบ เชน หากขอมูลน้ันสามารถเปดเผยตอผูใชงาน
ขอมูลเปนจํานวนมาก ช้ันความลับจะเปนขอมูลเปดเผยได เปนตน 

  (๒.๔) ผลกระทบหากมีการเปดเผย เชน หากขอมูลน้ันถูกเปดเผย จะมีผลกระทบ
ดานช่ือเสียงและภาพลักษณ ดานการงบประมาณ ดานการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่หนวยกําหนด
ตองปฏิบัติตาม หรือดานการมีสวนไดสวนเสียของผูที่เกี่ยวของ ดังน้ันขอมูลจะสามารถจัดอยูในประเภทใช
ภายในเทาน้ัน หรือประเภทช้ันความลับ เปนตน 
 (๓) กําหนดลําดับความสําคัญของขอมูลออกเปน ๓ ลําดับ โดยใหคํานึงถึงความสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  (๓.๑) ขอมูลที่มีลําดับความสําคัญมากที่สุด 
  (๓.๒) ขอมูลที่มีลําดับความสําคัญปานกลาง 
  (๓.๓) ขอมูลที่มีลําดับความสําคัญนอย 
 (๔) กําหนดลําดับช้ันความลับของขอมูลออกเปน ๔ ลําดับ คือ 
  (๔.๑) ขอมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรงที่สุด 
  (๔.๒) ขอมูลลับมาก หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรง 
  (๔.๓) ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ
เสียหาย 
  (๔.๔) ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยหรือเผยแพรทั่วไปได 
 (๕) กําหนดระดับช้ันการเขาถึงออกเปน ๓ ลําดับ คือ 
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  (๕.๑) ระดับช้ันสําหรับผูบริหาร 
  (๕.๒) ระดับช้ันสําหรับผูใชงานทั่วไป 
  (๕.๓) ระดับช้ันสําหรับผูดูแลระบบ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 (๔) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับขอมูลตามระดับช้ันความลับ ข้ันตอนฯ ตอง
ประกอบดวย การควบคุมการประมวลผล การควบคุมการเขาถึง การจัดเก็บ การจัดการกับสื่อบันทึกขอมูล 
การทําปายบงช้ี และการสื่อสารขอมูลอยางมั่นคงปลอดภัย  

 (๕) กําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงขอมูลสําคัญเพือ่ปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

 (๖) กําหนดมาตรการทําลายสื่อบันทึกขอมูลเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลสําคัญที่ยังคงคาง
อยูบนสื่อบันทึกขอมูลน้ัน โดยตองปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 

 
ประเภทสื่อบันทึกขอมูล วิธีการทําลาย 

Flash Drive ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย 

กระดาษ ใชการตัดดวยเครื่องทําลายเอกสาร 

แผน CD/DVD ใชการตัดดวยเครื่องทําลายเอกสาร 

เทป ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย หรือเผาทําลาย 

ฮารดดิสก ใชการทําลายขอมูลบนฮารดดิสกดวยวิธีทําลาย

ขอมูลตาม มาตรฐานการทําลายขอมูลบน

ฮารดดิสกของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 

DOD 5220.33-M (ซึ่งมีการฟอรแม็ตเปนจํานวน

หลายรอบ) 

แฟมขอมูลลับ ใชการลบแฟมขอมูลลับอยางถาวร หรือทําลาย

ขอมูลที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรเมื่อหมดความจําเปนในการใชงาน

ดวยวิธีการตามมาตรฐานของกระทรวงกลาโหม 

สหรัฐอเมริกา DOD 5220.22-M (ลบแลวไม

สามารถกูไฟลกลับคืนมาได) 

 
 (๗) กําหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่นําออกจากระบบงานมีความถูกตองและ
สมบูรณกอนที่จะนําไปใชงานตอไป 

 (๘) กําหนดมาตรการปองกันขอมูลสําคัญที่มีการสั่งพิมพออกมาทางเครื่องพิมพเพื่อ
ปองกันการเขาถึงโดยผูอื่น 
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 (๙) จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลสําคัญ และมีการทบทวน
บัญชีรายช่ืออยางสม่ําเสมอ 

 (๑๐) มาตรการในการนําวิธีการเขารหัสมาใชกับขอมูลช้ันความลับ ใหปฏิบัติตาม ระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒   

 ขอ ๓๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดการ
สรางความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเอกสารระบบ (Security of System Documentation) ดังน้ี 

 (๑) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย 

 (๒) ใหมีการควบคุมการเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผูเปน
เจาของระบบน้ัน 

 (๓) ควบคุมการเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดเก็บหรือ
เผยแพรอยูบนเครือขายสาธารณะ เชน อินเทอรเน็ต เปนตน เพื่อปองกันการเขาถึงหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
เอกสารน้ัน 

 ขอ ๓๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
นโยบายและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information Exchange Policies and 
Procedures) ดังน้ี 

      (๑) จัดทํานโยบายหรือแนวทางการใชอยางเหมาะสมสําหรับการใชงานระบบหรืออุปกรณ
ที่ใชในการสื่อสารขอมูลระหวางกองทัพอากาศ เชน หามใชเพื่อกอความรําคาญแกผูอื่น ทําใหผูอื่นสูญเสีย
ช่ือเสียง ปลอมเปนบุคคลอื่น เปนตน 

      (๒) มีวิธีการทางเทคนิคปองกันขอมูลสําคัญจากการถูกเขาถึง ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ถูก
สวมรอยโดยผูอื่น ถูกเปดเผยความลับ โดยไมไดรับอนุญาต 

      (๓) จัดทําแนวทางสําหรับการจัดเก็บ การทําลาย และระยะเวลาการจัดเก็บสําหรับขอมูล
หรือเอกสารโตตอบ และแนวทางตองสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นๆ ที่หนวย
ตองปฏิบัติตาม 

 ขอ ๓๙ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
ขอตกลงในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Exchange Agreements) ดังน้ี 

 ตองจัดทําแนวทางขอตกลงสําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางหนวยงานภายในกบั
หนวยงานภายนอกดังตอไปน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายข้ันตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อปองกันขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลที่
จะมีการขนยายหรือสงไปยังอีกสถานที่หน่ึง 

 (๒) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของและข้ันตอนปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล เชน วิธีการสง วิธีการรับ เปนตน 

  (๓) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันขอมูล 

 (๔) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับตรวจสอบวาใครเปนผูสงขอมูลและใครเปนผูรับขอมูล
เพื่อเปนการปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ 

  (๕) กําหนดความรับผิดชอบสําหรับกรณีที่ขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันเกิดการสูญหายหรือเกิด
เหตุการณความเสียหายอื่นๆ กบัขอมูลน้ัน 

       (๖) กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล 
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     (๗) กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใชในการเขาถึงขอมูลหรือซอฟตแวร 
      (๘) กําหนดมาตรการพิเศษสําหรับปองกันเอกสาร ขอมูล ซอฟตแวร หรืออื่นๆ ที่มี
ความสําคัญ เชน กุญแจที่ใชในการเขารหัส เปนตน   

 ขอ ๔๐  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
ระบบงานสารสนเทศทางตามภารกิจที่ไดรับมอบที่มีการเช่ือมโยงถึงกัน พิจารณาประเด็นตางๆ ทางดานความ
มั่นคงปลอดภัย และจุดออนตางๆ  กอนตัดสินใจใชขอมูลรวมกันในระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะเช่ือมโยงเขาดวยกัน เชน ระหวางหนวยภายในกองทัพอากาศ หรือหนวยงานอื่นๆที่จะมาขอเช่ือมโยงกับ
กองทัพอากาศ เปนตนดังน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ปองกัน และบริหารจัดการการใชขอมูล
รวมกัน 

 (๒) พิจารณาจํากัดหรือไมอนุญาตการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

 (๓) พิจารณาวามีกําลังพลใดบางที่มีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหเขาใชงาน 

 (๔) พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผูใชงาน 

 (๕) ไมอนุญาตใหมีการใชงานขอมูลสําคัญหรือขอมูลที่กําหนดช้ันความลับรวมกันในกรณีที่
ระบบไมมีมาตรการปองกันเพียงพอ 

 ขอ ๔๑  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตอง
กําหนดเวลาที่ไดเขาถึง และการหมดเวลาหรือหมดอายุการใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out) ดังน้ี 

 (๑) กําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบงาน อุปกรณเครือขาย เปนตน มี
การตัดการติดตอและหมดเวลาการใชงาน รวมทั้งปดการใชงานดวย หลังจากที่ไมมีกิจกรรมการใชงานชวง
ระยะเวลาหน่ึงที่กําหนดไว 
     (๒) กําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดการติดตอและหมดเวลาการใชงานทีส่ัน้
ข้ึนสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง เชน ระบบงานที่มีขอมูลสําคัญ ระบบงานที่กําหนดช้ัน
ความลับ เปนตน เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

 (๓) แนวทางปฏิบัติเมื่อผูใชงานไมไดใชงานหรือวางเวนจากการใชงาน ใหปฏิบัติดังน้ี 
  (๓.๑) เมื่อผูใชงานไมไดใชงานหรือวางเวนจากการใชงานในระยะเวลา ๕ นาทีหรือ
ตามที่ผูรับผิดชอบกําหนด ใหมีการตัดการเช่ือมตอการใชงานออกจากระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ  
  (๓.๒) ถามีความพยายามเขาสูระบบใหม ให ยืนยันการใชงานโดยใส ช่ือผูใช 
(username) และรหัสผาน (password)  หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุกๆ ครั้ง 

 ขอ ๔๒  ผู ดูแลระบบสารสนเทศ (System Administrator) ของหนวยงานภายใน
กองทัพอากาศตองกําหนดจํานวนชองทางที่สามารถเขาถึง และการจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of connection time) ดังน้ี 
  (๑) กําหนดจํานวนชองทางที่สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ดังน้ี 
   (๑.๑) ผานทางระบบเครือขายของกองทัพอากาศ โดยตองมีการพิสูจนตัวตนผูใชงาน

ที่ปลอดภัย โดยใชบัญชีผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) 
   (๑.๒) ผานทางระบบเครือขายสาธารณะ โดยใหใชชองทางของเครือขายสวนบุคคล
เสมือน (Virtual Private Network : VPN) และตองตองมีการพิสูจนตัวตนผูใชงานที่ปลอดภัย โดยใชบัญชี

ผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) 
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 (๒) กําหนดใหระบบงานสารสนเทศมีการจํากัดชวงระยะเวลาการเช่ือมตอสําหรับการใช
งานเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานที่สุดภายในระยะเวลาที่กําหนดเทาน้ัน 
 (๓) กําหนดใหระบบงานสารสนเทศ เชน ระบบงานที่มีความสําคัญสูง ระบบงานที่มีการใช
งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกหนวย) ระบบงานที่กําหนดช้ันความลับ เปนตน 
มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเช่ือมตอเพื่อปองกันบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาถึงขอมูลไดโดยงาย 

 (๔) แนวทางปฏิบัติการเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติดังน้ี 
  (๔.๑) การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ กําหนดใหใชงานได ๒ 
ช่ัวโมงตอการเช่ือมตอหน่ึงครั้ง หรือตามที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 
  (๔.๒) การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ กําหนดใหใชงานได
เฉพาะในชวงเวลาการทํางานตามปกติเทาน้ัน  
  (๔.๓) การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ถากระทําในชวงนอก
เวลาทํางานตามปกติ ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 

 ขอ ๔๓ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
คุณสมบัติของการล็อกอิน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบงานสารสนเทศ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรใหบริการหรืออุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรที่หนวยรับผิดชอบ ดังน้ี 

 (๑) ไมมีหรือไมแสดงฟงกช่ัน (Function) ใหการชวยเหลือในระหวางที่ทําการล็อกอิน 
(Login) 
 (๒) บันทึกความพยายามในการล็อกอินทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จและแสดงประวัติการ
ล็อกอิน ๓ ครั้งลาสุด 

 (๓) ตัดการเช่ือมตอหลังจากที่ทําการล็อกอินไมสําเร็จเกินกวา ๓ ครั้ง 

 (๔) เมื่อมีการใสขอมูลบัญชีช่ือผูใชงานและรหัสผานที่ไมถูกตอง ใหแสดงขอความรวมๆ 
เชน “ขอมูลการล็อกอิน ไมถูกตอง” 

 (๕) ใหแสดงขอความเตือนที่หนาจอภายหลังจากการล็อกอินเสร็จสิ้น ขอความเตือน
ดังกลาว ไดแก “ระบบน้ีเปนระบบที่เปนทรัพยสินของกองทัพอากาศ การใชงานจะตองไดรับการอนุมัติกอน
เทาน้ันจึงจะสามารถใชงานได ผูทีไ่มไดรับสิทธิและเขามาใชระบบงาน หากมีการตรวจพบ อาจมีการลงโทษทาง
วินัย หรือดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม กองทัพอากาศมีสิทธิในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช
งานในระหวางที่ผูใชงานใชระบบงานน้ีโดยไมถือวาเปนการละเมิดความเปนสวนตัว” 

 (๖) ไมแสดงรายละเอียดของระบบใดๆ จนกวาจะล็อกอินสําเร็จ 

 ขอ ๔๔  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับการใชงานสารสนเทศ (Audit Logging) ของระบบงานภายในกองทัพอากาศ
ดังน้ี   
  จัดใหมีการบันทึกขอมูลพฤติกรรมการใชงานขอมูลโดยการจัดเก็บ Audit Log เปน Log 
File ที่ใชเก็บขอมูลการเขาถึงระบบของผูใชงาน เพื่อตรวจสอบวาใครเขามาใชงานระบบ การตรวจสอบการบุก
รุก รวมไปถึงการตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน โดยจัดทํารายงานเบื้องตนสรุปขอมูลวา ใคร (Who) ทําอะไร 
(What) เมื่อไหร (When) ที่ไหน (Where) และอยางไร (How) ดังน้ันขอมูลที่ตองจัดเก็บมีดังน้ี 

 (๑) ขอมูลช่ือบัญชีผูใชระบบงาน 

 (๒) ขอมูลวันเวลาที่เขาถึงระบบงาน 

 (๓) ขอมูลวันเวลาที่ออกจากระบบงาน 
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 (๔) ขอมูลเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึน 

 (๕) ขอมูลช่ือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน 

 (๖) ขอมลูการเขาถึงระบบ (Log in) ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ 

 (๗) ขอมูลความพยายามในการเขาถึงทรัพยากร เชน ขอมูลบัญชีผูใชฐานขอมูลสําคัญของ
ระบบงาน เปนตน ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ 

 (๘) ขอมูลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือการกําหนดคา (Configuration) ของ
ระบบงาน 

 (๙) ขอมูลแสดงการใชสิทธิ เชน สิทธิของผูดูแลระบบ เปนตน 

 (๑๐) ขอมูลแสดงการใชงานโปรแกรมประยุกต (Application Program) 
 (๑๑) ขอมูลแสดงการเขาถึงแฟมขอมูล (File) และการกระทํากับแฟมขอมูล (File) เชน 
เปด ปด เขียน อานแฟมขอมูล เปนตน 

 (๑๒) ขอมูลไอพีแอดเดรสที่เขาถึง 

 (๑๓) ขอมูลโพรโตคอลของเครือขายที่ใชงาน 

 (๑๔) ขอมูลการแจงเตือนเกี่ยวกับการเขาถึงระบบจากการบุกรุก 

 (๑๕) ขอมูลแสดงการหยุดการทํางานของระบบปองกันการบุกรุก 

 (๑๖) ขอมูลแสดงการหยุดการทํางานของระบบงานสําคัญๆ 

 (๑๗) ขอมูลแสดงการสํารองขอมูลไมสําเร็จ 
 

หมวด  ๙ 
การบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขายสื่อสารขอมลู 

 
 ขอ ๔๕  ผูดูแลระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดมาตรการ
การควบคุมการเช่ือมตอทางเครือขายสื่อสารขอมูล (Network Connection Control) โดยตองควบคุมการ
เขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเช่ือมตอระหวางหนวยงานเพื่อปองกันขอมูลในเครือขาย 
ระบบงาน หรือบริการตางๆ จากการถูกเขาถึงหรือถูกทําลายโดยไมไดรับอนุญาต ดังตอไปน้ี 

 (๑) ตองกําหนดบุคลากรผูมีหนาที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และข้ันตอนปฏิบัติสําหรับ
การบริหารจัดการอุปกรณเครือขายที่ใชในการเขาถึงจากระยะไกล 

 (๒) ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการบัญชีผูใชงานและอุปกรณที่
อนุญาตใหสามารถเขาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระยะไกล 

 (๓) ตองกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อปองกันความลับและความถูกตองของขอมูลสําคัญเมื่อ
ตองสงผานขอมูลน้ันทางเครือขายสาธารณะ เชน เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายไรสาย เปนตน 

 (๔) ตองกําหนดมาตรการเพื่อปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเช่ือมโยงกับ
เครือขายสาธารณะ 

 (๕) ตองกําหนดมาตรการเพื่อเฝาระวังสภาพความพรอมใชของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 

 (๖) ตองมีการบันทึกขอมูลพฤติกรรมการใชงานเก็บ Log ของอุปกรณเครือขายเพื่อใชใน
การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

 (๗) ตองมีการใชฮารดแวรหรือซอฟตแวร สําหรับการบริหารจัดการเครือขาย เพื่อระบุ เฝา
ตรวจ ติดตามสถานะ อุปกรณในระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
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 ขอ ๔๖  ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายโดยตองทําการแบงแยกเครือขาย 
(segregation in networks) ดังน้ี 

 (๑) ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายโดยตองทําการแบงแยกเครือขายตาม
กลุมของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใชงาน, ตามกลุมของผูใชงาน และกลุมของ
ระบบสารสนเทศ โดยตองแบงออกเปนเขตภายใน (Internal Zone) เขตภายนอก (External Zone) และเขต
สําหรับการใหบริการ (Demilitarized Zone: DMZ) เพื่อเปนการควบคุม และปองกันการบุกรุกไดอยางเปน
ระบบ 

 (๒) ผูดูแลระบบ ตองดําเนินการแยกและติดต้ัง เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการไวในวง
เครือขายที่แยกตางหากจากวงเครือขายของผูใชงาน และใช Firewall หรืออุปกรณเครือขายอื่นๆ เพื่อจํากัดให
เฉพาะกลุมผูใชงานที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน จึงจะสามารถเช่ือมตอเขาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการน้ันได 
และสําหรับแนวทางปฏิบัติการใชงานของไฟรวอลล (Firewall) ของกองทัพอากาศ มีดังน้ี 
  (๒.๑) ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดต้ัง และกําหนดคาของไฟร
วอลลทั้งหมด 
  (๒.๒) การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด  
  (๒.๓) ทุกเสนทางเช่ือมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตาม
นโยบาย จะตองถูกบล็อก (Block) โดยไฟรวอลล 
  (๒.๔) ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะตองมีการ Login account กอนการใชงานทุกครั้ง 
  (๒.๕) คาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคาใช
บริการ และการเช่ือมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 
  (๒.๖) การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลล จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลจัดการเทาน้ัน 
  (๒.๗) ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลล จะตองสงคาไป
จัดเก็บที่อุปกรณจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน 
  (๒.๘) การกําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูก
ขายจะเปดพอรตการเช่ือมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางกองทัพอากาศอนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความ
จําเปนที่จะใชงานพอรตการเช่ือมตอนอกเหนือที่กําหนด จะตองไดรับความยินยอมจากกองทัพอากาศกอน 
  (๒.๙) การกําหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของ
เครือขาย จะตองกําหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเช่ือมตอทีจ่ําเปนตอการใหบริการเทาน้ัน โดยขอนโยบาย
จะตองถูกระบุใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง  
  (๒.๑๐) จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปน
ประจําทุกสัปดาห หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคา 
  (๒.๑๑) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆ จะตองไม
อนุญาตใหมีการเช่ือมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปน โดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป 
  (๒.๑๒) ผูดูแลระบบมีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อก (Block) การใชงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่มีพฤติกรรมการใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มี   ความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัย จนกวาจะไดรับการแกไข 
  (๒.๑๓) การเช่ือมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่อง
แมขาย หรืออุปกรณเครือขายภายใน จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการขออนุญาต
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ดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ระบบกอน 
  (๒.๑๔) ผูละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของไฟรวอลล จะถูกระงับการใชงาน
อินเทอรเน็ตหรือเช่ือมตอเครือขายภายในโดยทันที 
 (๓) การเขาสูระบบเครือขายภายในของกองทัพอากาศ โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตอง
ไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคัญบัญชากอนที่จะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

 (๔) ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดสิทธ์ิการใชงานเพื่อควบคุมผูใชงานใหสามารถใชงาน
เฉพาะเครือขายที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

 (๕) ผูดูแลระบบตองกําหนดการควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing 
Control) เพื่อใหการเช่ือมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศ
สอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ ตามแนวปฏิบัติดังน้ี 
  (๕.๑) ผูดูแลระบบตองกําหนดตารางของการใชเสนทางบนเครือขาย (Network 
Routing Table) บนอุปกรณจัดเสนทาง (Router) หรืออุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch Layer 3) เพื่อ
ควบคุมผูใชงานใหสามารถใชงานเฉพาะเสนทางที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน  
  (๕.๒) ผูดูแลระบบตองจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรของ
ผูใชงานไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการตางๆ (Server) โดยกําหนดใหใชเสนทางที่ตองผานโซน 
DMZ (Demilitarized Zone) เทาน้ัน  
  (๕.๓) ผูดูแลระบบตองจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรใช
งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทีใ่หบริการตางๆ (Server) โดยในการเช่ือมตอเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายที่ใหบริการเพื่อบริหารจัดการระบบ ใหกําหนดเฉพาะชุดไอพีแอดเดรส (IP Address) ของผูดูแลระบบ
เทาน้ันที่สามารถเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการน้ันได 
 (๖) ผูดูแลระบบ ตรวจสอบและปดพอรต (Port) ของอุปกรณเครือขายที่ไมมีความจําเปน
ในการใชงาน 

 (๗) กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร 
(Parameter) ตาง ๆ ของระบบเครือขายและอุปกรณตาง ๆ ที่เช่ือมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจน และมี
การทบทวนการกําหนดคาตัวแปร (Parameter) ตาง ๆ อยางนอยปละครั้ง นอกจากน้ี การกําหนดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงคาตัวแปร (Parameter) ตองแจงบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง 

 (๘) ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยที่มีการเช่ือมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ ภายนอก
หนวย ตองเช่ือมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทํา Packet filtering เชน การใช 
Firewall หรือ Hardware อื่น ๆ เปนตน 

  (๙) มีการติดต้ังระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุก   (IDS/IPS) เพื่อตรวจสอบการใชงาน
ของบุคคลที่เขาใชงานระบบเครือขายของหนวยในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการตรวจสอบ
การบุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานในลักษณะที่ผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายโดย
บุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ  และสําหรับแนวทางปฏิบัติการใชงานของอุปกรณปองกันการบุกรุก 
(IDS/IPS) ดังน้ี 
  (๙.๑)  เปนการติดต้ังระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายในของกองทัพอากาศ ใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย พรอมกับบทบาทและความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวของ 
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  (๙.๒) ใหครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของกองทัพอากาศและเครือขาย
ขอมูลทั้งหมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ทั้งที่เช่ือมตอสูเครือขายภายนอก และเครือขายภายในทุก
เสนทาง 
  (๙.๓) ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากเครือขายภายนอกหรือเครือขาย
สาธารณะตางๆ จะตองผานการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS 
  (๙.๔) ระบบทั้งหมดใน DMZ จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการกอน
การติดต้ังและเปดใหบริการ 
  (๙.๕) โฮสตและเครือขายทั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการ
บันทึกผลการตรวจสอบ  
  (๙.๖) มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เปนประจํา 
  (๙.๗) มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และ
บันทึกปริมาณขอมูลเขาใชงานเครือขายเปนประจําทุกวันโดยผูดูแลระบบ 
  (๙.๘) IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลล ที่ใชในการเขาถึง
เครือขายของระบบสารสนเทศตามปกติ 
  (๙.๙) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการที่มีการติดต้ัง host-based IDS จะตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลประจําวัน 
  (๙.๑๐) พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงตอการ
บุกรุก การโจมตีระบบ พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบ
ความสําเร็จ จะตองมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ 
  (๙.๑๑) พฤติกรรม กิจกรรมที่นาสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผิดปกติ ที่ถูกคนพบ 
จะตองมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ช่ัวโมงที่ตรวจพบ 
  (๙.๑๒) การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา ๙๐ 
วัน 
  (๙.๑๓) มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดข้ึน ไดแก รายงานผลการตรวจ
พบของเหตุการณตางๆ ดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่ตรวจพบ ปองกัน
เหตุการณที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่เกิดข้ึน 
  (๙.๑๔) ผูดูแลระบบมีสิทธิในการยุติการเช่ือมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา 
  (๙.๑๕) ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิดแนวปฏิบัติของ
กองทัพอากาศ การพยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทํางานของ
ระบบสารสนเทศ จะถูกระงับการใชเครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลอง
กับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเปนการกระทําที่สงผลใหเกิดความ
เสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของกองทัพอากาศ จะตองถูกดําเนินคดีตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 
 (๑๐) การเขาสูระบบงานเครือขายภายในหนวย ผานทางอินเทอรเน็ตตองมีการ Login 
และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

 (๑๑) ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร (IP Address) ภายใน (Local) ของ
ระบบงานเครือขายภายในของหนวย จําเปนตองมีการปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เช่ือมตอสามารถ
มองเห็นได เพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอกสามารถรูขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเครือขายและ
สวนประกอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยไดโดยงาย                                     
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 (๑๒) จัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ 

 (๑๓) การใชเครื่องมือตาง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือผูรับมอบอํานาจ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 

 (๑๔) การติดต้ังและการเช่ือมตออุปกรณเครือขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวย และจะตองจัดทําเปนบัญชีไวสําหรับระบุอุปกรณบนเครือขายได 
 (๑๕) การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ  กําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของ
ระบบปองกันการบุกรุก เชน บันทึกการเขาออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน 
Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไว
อยางนอยกวา ๓ เดือน หรือไมตํ่ากวา ๙๐ วัน 

 (๑๖) มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยางสม่ําเสมอ 

 
 

หมวด  ๑๐ 

การควบคุมการพัฒนา จัดหาระบบงาน และการจางพัฒนา 

(Control of Application Development, Acquisition and Outsource ) 
 
 ขอ ๔๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองควบคุมการ
พัฒนา จัดหาระบบงาน และการจางพัฒนา (outsource) เพื่อใหระบบงานที่ไดรับมีความมั่นคงปลอดภัย
เพียงพอ ดังน้ี 

 (๑) ใหประเมินความเสี่ยงและระบุขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Security 
Requirements) ของระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาอยางเปนลายลักษณอักษร ขอกําหนดดังกลาวอยางนอย
ตองมี 
  (๑.๑) คุณสมบัติของการล็อกอินเขาสูระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามหมวด ๘ 

  (๑.๒) การกําหนดหรือต้ังรหัสผานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเขาถึงระบบงาน
สารสนเทศตามหมวด ๔ 

  (๑.๓) การเขารหัสขอมูลสําคัญที่มีการรับ-สงขอมูลระหวางเครื่องผูใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรใหบริการ 

  (๑.๔) การเขารหัสขอมูลสําคัญ เชน ขอมูลลับ ที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล 

  (๑.๕) การตัดและหมดเวลาการใชงานหลังจากที่ไมไดใชระบบงานเกินกวาระยะเวลา
ตามที่กําหนดไว เชน ๑๕ - ๓๐ นาที เปนตน 

  (๑.๖) การบันทึกบัญชีช่ือผูใชงานที่ล็อกอินเขาระบบ หมายเลขไอพีแอดเดรส วัน
เวลาที่เขาใชระบบ ความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการล็อกอินของผูใชงาน 

 (๒) พัฒนาหรือจัดหาระบบงานใหไดตามขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัยที่ระบุไว 
 (๓) พัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อใหมีหนาจอสําหรับผูดูแลระบบเพื่อทําการบันทึกและ
ปรับปรุงสิทธิของผูใชงานได รวมทั้งตองสามารถบันทึกสิทธิดังกลาวลงเก็บไวในฐานขอมูลไดดวย 

 (๔) กําหนดใหมีการจัดทําแผนการทดสอบโดยผูพัฒนาระบบ นําเสนอแผนดังกลาวเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโดยผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับการมอบอํานาจ ดําเนินการทดสอบตามแผนฯ  บันทึกผลการ
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ทดสอบ และรายงานผลการทดสอบใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบเพื่อใหคําแนะนําในการปรับปรุงตางๆ ทีจ่าํเปน 
แผนการทดสอบที่จัดทําอยางนอยประกอบดวย 

  (๔.๑) แผนการทดสอบ UAT (User Acceptance Test) 
  (๔.๒) แผนการทดสอบ System Integration Test 
  (๔.๓) แผนการทดสอบขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Test) 
 (๕) ไมอนุญาตการนําขอมูลสําคัญของกองทัพอากาศไปใชในการทดสอบกับระบบงานเพื่อ
ปองกันการรั่วไหลของขอมูล เวนเสียแตไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับสูงกอน และหากเปนไปได ให
ตัดขอมูลสวนที่สําคัญทิ้งไป ใหเหลือเฉพาะสวนที่เพียงพอตอการนําไปใชในการทดสอบ 

 
หมวด  ๑๑ 

การบริหารจัดการการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ (Server) 
 
 ขอ ๔๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
ควบคุมการติดต้ังซอฟตแวรลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ (Control of operational 
software) 
 (๑) ใหมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอระบบงานของหนวยเพื่อปองกันความเสียหายหรอื
การหยุดชะงักที่มีตอระบบงานน้ัน 

 (๒) ใหผูดูแลระบบที่ไดรับการอบรมแลว หรือมีความชํานาญเทาน้ัน ที่จะเปนผูทําหนาที่
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตอระบบงานของหนวย 

 (๓) การติดต้ังหรือปรับปรุงซอฟตแวรของระบบงานตองมีการขออนุมัติใหติดต้ังกอน
ดําเนินการ 

 (๔) กําหนดใหมีการจัดเก็บซอรสโคดและไลบรารี่สําหรับซอฟตแวรของระบบงานไวใน
สถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

 (๕) กําหนดใหผูใชงาน หรือผูที่เกี่ยวของตองทําการทดสอบระบบงานตามจุดประสงคที่
กําหนดไวอยางครบถวน เพียงพอ กอนดําเนินการติดต้ังบนเครื่องใหบริการระบบงาน เชน ซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรที่เปนตัวระบบงาน เปนตน 

 (๖) ใหผูที่เกี่ยวของตองทําการทดสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอยาง
ครบถวน กอนดําเนินการติดต้ังบนเครื่องใหบริการระบบงาน 

 (๗) ทําการปรับปรุงไลบรารี่สําหรับซอฟตแวรของระบบงานใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับทั้งหมดที่การติดต้ัง 

(๘) ในกรณีที่เปนการติดต้ังระบบเพื่อทดแทนระบบงานเดิม ใหทําการสํารองขอมูลที่จําเปน เชน ฐานขอมูล 
ซอฟตแวร คาคอนฟกกูเรชัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานน้ัน หากการติดต้ังทําไมสําเร็จ จะไดสามารถ
ถอยหลังกลับไปใชระบบงานเดิมได 
 (๙) ในกรณีที่มีความจําเปนตองแปลงขอมูลในระบบงานเดิมไปสูขอมูลในระบบงานทีจ่ะทาํ
การติดต้ัง ใหกําหนดแผนการถายโอนหรือแปลงขอมูลจากระบบงานเดิมไปสูระบบงานใหม ถายโอนขอมูลตาม
แผนฯ และรวมกับผูใชงานเพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่มีการถายโอนไปน้ันมีความถูกตองและครบถวนหรือไม 
 (๑๐) ใหกําหนดแผนการติดต้ังสําหรับระบบงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
รวมทั้งแจงใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบกอนลวงหนา เชน แผนการติดต้ังฮารดแวร ซอฟตแวร และอื่นๆ 
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 (๑๑) สําหรับซอฟตแวรที่จะทําการติดต้ัง ใหตรวจสอบกอนวาจะไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของผูผลิตซอฟตแวรน้ัน 

 (๑๒) ใหอานและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงการใชงานซอฟตแวรที่จะทําการติดต้ัง
อยางเครงครัด 

 (๑๓) สําหรับการติดต้ังซอฟตแวรยูทิลิต้ี (Utility Software) ตองตรวจสอบกอนวาเปน
ซอฟตแวรที่มีการทํางานที่ถูกตองและเช่ือถือได 
 (๑๔) ติดต้ังโปรแกรมแกไขชองโหวตางๆ (Patch) ที่เกี่ยวของกับระบบงานตามความ
จําเปน เชน โปรแกรมแกไขชองโหวสําหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแกไขชองโหวสําหรับระบบบริหารจดัการ
ฐานขอมูล เปนตน 

 (๑๕) ตรวจสอบและปดพอรต (Port) บนระบบงานที่ไมมีความจําเปนในการใชงานกอน
เปดระบบใหบริการ 

 (๑๖) จัดใหมีการปองกันไวรัสคอมพิวเตอรบนระบบงานที่ทําการติดต้ัง 

 (๑๗) จํากัดการเช่ือมตอทางเครือขายเพื่ออนุญาตใหเฉพาะกลุมผูใชงานที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
จึงจะสามารถเช่ือมตอเพื่อเขาสูระบบงานที่ทําการติดต้ังน้ัน 

 ขอ  ๔๙ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดให
มีการทบทวนการทํางานของระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical review of 
applications after operating system changes) ดังน้ี 

 (๑) แจงใหผูที่เกี่ยวของกับระบบงานไดรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการทดสอบและทบทวนกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ 

 (๒) พิจารณาวางแผนดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้ง
วางแผนดาน งบประมาณที่จําเปนตองใช ในกรณีที่กองทัพอากาศตองเปลี่ยนไปใชระบบปฏิบัติการใหม 

หมวด  ๑๒ 

การจางงานหนวยงานภายนอกใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Service Delivery) 
 
 ขอ ๕๐ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดแนว
ทางการควบคุมการจางงานสําหรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก ดังน้ี 

 (๑) จัดใหมีการควบคุมโครงการที่มีการจัดจางดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก 

 (๒) กําหนดใหมีการประเมินและจัดทําแผนการลด ความเสี่ยงสําหรับกรณีการเขาถึง
ระบบงานหรือสารสนเทศโดยหนวยงานภายนอก โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินตามหมวด ๒๑ 

 (๓) กําหนดใหมีการอางอิงขอปฏิบัติที่เกี่ยวของในแนวปฏิบัติของกองทัพอากาศฉบับน้ีไว
ในสัญญาจางเพื่อใหผูรับจางปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 (๔) กําหนดใหมีการทําสัญญาการไมเปดเผยขอมูลสําคัญที่ไดรับจากกองทัพอากาศใหแก
ผูอื่น 

 (๕) สําหรับบริการตางๆ ที่เปนงานใหบริการตามวงรอบระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามคํา
รองขอจากหนวยงานผูวาจาง เชน บริการบํารุงรักษาฮารดแวร บริการแกไขปญหาฮารดแวร บริการแกไข
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ปญหาระบบงาน บริการจางในลักษณะ Help Desk ใหกําหนดรายละเอียดการบริการหรือตามที่
กองทัพอากาศกําหนด ลงไวในสัญญาจางดังน้ี 

  (๕.๑) รายละเอียดของบริการ 

  (๕.๒) ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) 
  (๕.๓) ผูรับผิดชอบในการเฝาระวังหรือติดตามการใหบริการ 

  (๕.๔) วิธีการติดตามการใหบริการ 

  (๕.๕) วงรอบระยะที่ชัดเจนของการทบทวนการปฏิบัติงาน ทุกๆ ๓ เดือน 

  (๕.๖) รูปแบบของรายงานที่ตองการและความถ่ีในการจัดสงรายงาน 

 (๖) กําหนดใหมีการติดตามการใหบริการตามขอ (๕) อยางสม่ําเสมอ และบันทึกผลการติด
ตามน้ันไวดวย 

 (๗) ทบทวนการใหบริการตามขอ (๕) จากผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมาหรือผลที่
ไดบันทึกไว รองขอใหผูใหบริการปรับปรุงการใหบริการเพิ่มเติมตามที่ตองการ และ/หรือ แกไขสัญญาจางตาม
ความเหมาะสมและจําเปน 

 (๘) กรณีการจางพัฒนาซอฟตแวรหรือระบบงานโดยหนวยงานภายนอก (Outsourced 
software development) ใหปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 

  (๘.๑) กําหนดใหมีการระบุขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของซอฟตแวรหรือ
ระบบงานที่จะทําการพัฒนา ข้ึนมาอยางเปนลายลักษณอักษร 

  (๘.๒) ตองพิจารณาระบุวาใครจะเปนผูมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสําหรับชุดคําสั่ง 
(Source Code) ในการพัฒนาซอฟตแวรที่มีการจัดจางดําเนินการจากผูรับจางภายนอก 

   (๘.๓) ตองพิจารณากําหนดเรื่องการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบดานคุณภาพและความ
ถูกตองของซอฟตแวรที่จะมีการพัฒนาโดยผูรับจางภายนอกโดยระบุไวในสัญญาจางที่ทํากับผูรับจางภาย
นอกน้ัน 

  (๘.๔) ใหมีการตรวจสอบชุดคําสั่งที่ไมพึ่งประสงคในซอฟตแวรตางๆ ที่ถูกพัฒนาข้ึน
กอนดําเนินการติดต้ังหรือทดสอบการใชงานจริง 

หมวด  ๑๓ 

การตรวจสอบการใชงานระบบ 

(Monitoring System Use) 
 
 ขอ ๕๑  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
ประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานเพื่อกําหนดแนวทางในการเฝาระวังและดูแล
ระบบเหลาน้ัน   และกําหนดใหมีการเฝาระวังและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นๆ ที่หนวยตองปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ โดยการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

 (๑) ช่ือบัญชีผูใชงาน 

 (๒) กิจกรรมการใชงานและประเภทของกิจกรรม 

 (๓) วัน/เวลาที่เขาถึง 

 (๔) แฟมขอมูลหรือขอมูลที่ถูกเขาถึง 

 (๕) โปรแกรมทั่วไปและอรรถประโยชนตางๆ (Utilities) ที่ถูกเรียกใชงาน 

 (๖) การใชบัญชีผูใชงานในระดับสูง เชน Supervisor, Root, Administrator เปนตน 
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 (๗) การเปด-ปดการทํางานของระบบ 

 (๘) การถอดถอนหรือติดต้ังอุปกรณสําหรับนําเขาและสงออกขอมูล (I/O)  เชน ฮารดดิสก 
เปนตน 

 (๙) การใชคําสั่งของผูใชงานที่ไดรับการปฏิเสธโดยระบบ เชน พยายามใชคําสั่งทั้งที่ไมมี
สิทธิ การพยายามเขาถึงระบบอยางไมถูกตอง เปนตน 

 (๑๐) ความพยายามในการเขาถึงขอมูลหรือทรัพยากรของระบบที่ไดรับการปฏิเสธโดย
ระบบ 

 (๑๑) การแจงเตือนจากไฟรวอลลหรือระบบปองกันการบุกรุก 

 (๑๒) การแจงเตือนจากอุปกรณแจงเตือน (Console) ของผูดูแลระบ 

 (๑๓) การแจงเตือนเมื่อระบบทํางานผิดปกติ เชน ฮารดดิสกเต็ม เปนตน 

 (๑๔) การแจงเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือขาย 

 (๑๕) การแจงเตือนการทํางานของระบบลมเหลวหรือหยุดชะงัก 

 (๑๖) ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงคาการติดต้ังระบบ(Configuration) ดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวด  ๑๔ 

การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณคอมพิวเตอร 
(Use of Personal Computers and Computer Devices) 

 
  ขอ ๕๒ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตอง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชงานทั่วไป 

 (๑) เครื่องคอมพิวเตอรที่หนวยอนุญาตใหผูใชงาน ใชงานเปนสิ่งอุปกรณหรือทรัพยสินของ
กองทัพอากาศ ดังน้ันผูใชงานจึงตองใชงานเครื่องคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานของกองทัพอากาศ
เทาน้ัน 

 (๒) โปรแกรมที่ไดถูกติดต้ังลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของหนวย ตองเปนโปรแกรมที่
กองทัพอากาศไดซื้อลิขสิทธ์ิมาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ันหามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และนําไป
ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

 (๓) ไมอนุญาตใหผู ใชงานทําการติดต้ังและแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลของหนวยงาน 

 (๔) ไมอนุญาตใหผูใชงานทําการติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรใดๆ เขาไปในระบบและ
เครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศ 

 (๕) การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดําเนินการโดย
เจาหนาที่ของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูรับจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
ไดทําสัญญากับกองทัพอากาศเทาน้ัน 

 ๖) กอนการใชงานสื่อบันทึกพกพาตาง ๆ ตองมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรม
ปองกันไวรัส 

 (๗) ผูใชงานมีหนาที่และรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่อง 

 ขอ ๕๓  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน ดังน้ี 
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 (๑) ใหผูใชงานปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผานที่ระบุไวในเอกสารที่หนวยที่
รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ ๕๔ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
ปองกันจากโปรแกรมหรือชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware) ดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานตองตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อตาง ๆ เชน  Floppy Disk, Thumb Drive และ 
Data Storage อื่น ๆ เปนตน กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศ 

 (๒) ผูใชงานตองตรวจสอบแฟม (File) ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส    (E-mail) 
หรือแฟม (File) ที่ไดรับ (Download) มาจากอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนใชงาน 

 (๓) ผูใชงานตองตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรที่มีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย ซึ่งมี
ผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นๆ เกิดความเสียหาย ถูกทําลาย แกไข
เปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว 
 ขอ ๕๕ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
สํารองขอมูลและการกูคืนดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานคอมพิวเตอรตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบน
สื่อบันทึกอื่นๆ เชน CD, DVD, External Hard Disk เปนตน 

 (๒) ผูใชงานคอมพิวเตอรมีหนาที่เก็บรักษาสื่อขอมูลสํารอง(Backup Media) ไวในสถานที่
ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลที่สํารองไวอยางสม่ําเสมอ 

 
 

หมวด  ๑๕ 

การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Use of Notebook Computer) 
 
 ขอ ๕๖  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติการใชงานทั่วไป ดังน้ี 

 (๑) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่กองทัพอากาศอนุญาตใหผูใชงาน ใชเปนสิ่งอุปกรณ
หรือทรัพยสินของกองทัพอากาศ ดังน้ันผูใชงานจึงตองใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่องานของกองทัพอากาศเทาน้ัน 

 (๒) โปรแกรมที่ไดถูกติดต้ังลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาของกองทัพอากาศตองเปน
โปรแกรมที่กองทัพอากาศไดซื้อลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ันหามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และ
นําไปติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือแกไขหรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

 (๓) ผูใชงานตองศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียดเพื่อการใชงานอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 (๔) ไมดัดแปลงแกไขสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรและรักษาสภาพของ
คอมพิวเตอรใหมีสภาพเดิม 

 (๕) ในกรณีที่ตองการเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ตองใสกระเปาสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เชน การตกจากโตะทํางาน 
หรือหลุดมือ เปนตน 
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 (๖) หลีกเลี่ยงการใชน้ิวหรือของแข็ง เชน ปลายปากกา ปลายดินสอ เปนตน กดสัมผัส
หนาจอแสดงผลใหเปนรอยขีดขวนหรือทําใหจอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได 
 (๗) ไมวางของที่มีนํ้าหนักมากทับบนหนาจอแสดงผลและแปนพิมพ 
 (๘) การเช็ดทําความสะอาดหนาจอแสดงผลตองเช็ดอยางเบามือที่สุด และตองเช็ดไปใน
แนวทางเดียวกันหามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทําใหหนาจอแสดงผลมีรอยขีดขวนได 
 ขอ ๕๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
ความปลอดภัยทางดานกายภาพ ดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันการสูญหาย ตองเก็บเครื่องไวในสถานที่ที่มี
อุปกรณปองกันขณะที่ไมไดใชงาน ไมวางเครื่องทิ้งไวในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสูญหาย 
เปนตน 

 (๒) ผูใชงานตองไมเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานที่ที่มีความรอนความช้ืน
ฝุนละอองสูงและตองระวังปองกันการตกกระทบ 

 ขอ ๕๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
ควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ ดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานตองกําหนดช่ือผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ในการเขา
ใชงานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 (๒) ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีอยางนอยตามที่ระบุไวในเอกสารของหนวย
ที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศเปนผูกําหนดข้ึน 

  (๓) ผูใชงานตองต้ังการใชงานโปรแกรมรักษาหนาจอแสดงผล (Screen Saver) โดยต้ัง
เวลาในกรณีไมไดใชงานในหวงระยะเวลาขณะหน่ึง เชน ต้ังไว ๑๐ นาที เปนตน ใหทําการปดกั้นการใชงาน 
(Lock) สําหรับหนาจอแสดงผล หลังจากน้ันเมื่อตองการใชงานผูใชงานตองใสรหัสผาน 

 (๔) ผูใชงานตองทําการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอ
แสดงผลเปนเวลานาน 

 (๕) หามบันทึกช่ือผูใชงานและรหัสผานไวบนสถานที่ที่พบเห็นไดงาย เชน บันทึกไวบน
อุปกรณคอมพิวเตอร บันทึกไวบนโตะทํางาน เปนตน 

 ขอ ๕๙  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน ดังน้ี 

 (๑) ใหผูใชงานปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผานที่ระบุไวในเอกสารของหนวย
ที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศเปนผูกําหนดข้ึน     
 ขอ ๖๐  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนดการ
สํารองขอมูลและการกูคืน ดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานตองทําการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธีการและสื่อ
ตาง ๆ เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

 (๒) ผูใชงานตองจะเก็บรักษาสื่อสํารองขอมูล (Backup media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม 
ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล 

 (๓) แผนสื่อสํารองขอมูลตาง ๆ ที่เก็บขอมูลไวจะตองทําการทดสอบการกูคืนอยาง
สม่ําเสมอ 

 (๔) แผนสื่อสํารองขอมูลที่ไมใชงานแลว ตองทําลายไมใหสามารถนําไปใชงานไดอีก ให
ปฏิบัติตามแนวทางการทําลายสื่อบันทึกขอมูลในหมวด ๘ 
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หมวด  ๑๖ 

การใชงานอินเทอรเน็ต 

(Use of the Internet) 
 
 ขอ ๖๑ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ตดังน้ี 

 (๑) ใหผูดูแลระบบกําหนดเสนทางการเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขา 

ใชงานอินเทอรเน็ต ที่ตองเช่ือมตอผานระบบรักษาความปลอดภัย เชน Proxy, Firewall, IPS/IDS เปนตน 

 (๒) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพากอนทํา การเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อใชงานโปรแกรมเขาชมเว็บไซต (Web Browser) ตองมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส และ
ทําการอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมเขาชมเว็บไซตติดต้ังอยูกอนการใชงาน 

 (๓) ผูใชงานตองไมใชเครือขายอินเทอรเน็ตของกองทัพอากาศ เพื่อหาประโยชนในเชิง 

ธุรกิจ สวนตัวและการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเน้ือหาที่ขัดตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม เปนตน 

 (๔) ผูใชงานจะถูกกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

เพื่อประสิทธิภาพของเครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลของกองทัพอากาศ โดยผานความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา 

 (๕) หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับทางราชการและที่เกี่ยวของกับ
กองทัพอากาศโดยไมไดรับอนุญาตอยางเปนทางการผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน เอกสารที่กําหนดช้ัน
ความลับ รางหนังสือ ประกาศหรือคําสั่งตางๆ เอกสารการบรรยายสรุปที่เกี่ยวของกับความมั่นคงฯ  เอกสารที่
เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆที่เกี่ยวของกับความมั่นคงฯ เปนตน 
 (๖) ผูใชงานมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลคอมพิวเตอรที่
อยูบนอินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน  

                  (๗) การใชงานกระดานสนทนา (Web Board) ของหนวย ผูใชงานตองไมเปดเผยขอมูลที่
สําคัญ ขอมูลสวนบุคคล และเปนความลับของทางราชการ โดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งตองไมบันทึกขอมูลที่
เปนการใสราย ใหรายบุคคลอื่น และการบันทึกขอมูลที่ผิดกฎหมายตางๆ 

 (๘) หลังจากใชงานอินเทอรเน็ตเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการออกจากระบบ (Logout) 
เพื่อปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอื่นๆ 

 (๙) ผูใชงานตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
๒๕๕๐ อยางเครงครัด 

 ขอ ๖๒  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัยจากการเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังน้ี 

 (๑) การขอเปดใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ผานโทรศัพทเลขหมายเอกชน 
หนวยผูขอใชจะตองเสนอขออนุมัติกองทัพอากาศผานกรมการทหารสื่อสารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความจําเปนในการใชงานตอไป 

 (๒) การเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จะตองไมเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาง
ราชการที่เช่ือมตอกับเครือขายภายในกองทัพอากาศ (Intranet) หรือเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวที่มีขอมูล
ขาวสารของกองทัพอากาศ ที่เปนช้ันความลับ และ/หรือขอมูลที่อาจสงผลกระทบดานความมั่นคงของประเทศ
โดยเด็ดขาด 
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 ขอ ๖๓ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองจัดเก็บ
ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร กรณีที่มีการใหบริการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตจากภายในหนวยงาน โดยการ
จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ
การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
หมวด  ๑๗ 

การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(Use of Electronic Mail) 

 
 ขอ ๖๔ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 

 (๑) ผู ดูแลระบบตองกํ าหนดสิทธ์ิการ เขา ถึงระบบจดหมายอิ เล็กทรอนิกสของ
กองทัพอากาศใหเหมาะสมกับการเขาใชบริการของผูใชงานระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน 
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธ์ิการเขาใชงานอยางสม่ําเสมอเชน การเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนตนสังกัด การลาออก
จากราชการ การเกษียณอายุ เปนตน 

 (๒) ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธ์ิบัญชีรายช่ือผูใชงานรายใหมและรหัสผาน สําหรับการใช
งานครั้งแรก เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกองทัพอากาศ 
 (๓) การกําหนดรหัสผานที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสาร
ของหนวยที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศเปนผูกําหนดข้ึน 

 (๔) รหัสผานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส เวลาใสรหัสผานตองไมปรากฎหรือแสดง
รหัสผานออกมา แตตองแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณแทนตัวอักษรน้ัน เชน “X” หรือ “O” ในการพิมพแต
ละตัวอักษร 

 (๕) ผู ใชงานตองใชจดหมายอิ เล็กทรอนิกสของกองทัพอากาศ หรือ  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของภาครัฐเพื่อใชในการติดตองานราชการ 

 (๖) ผูใชงานตองไมต้ังคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save 
Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 (๗) ผูใชงานตองมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด โดยตองเปลี่ยนรหัสผานทุก ๓-๖ 
เดือน เปนตน 

 (๘) ผูใชงานตองระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอ
กองทัพอากาศหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ สรางความนารําคาญตอผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม
แสวงหาประโยชน หรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายของกองทัพอากาศ 

 (๙) หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ผูใชงานตองทําการ ออกจาก
ระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 (๑๐) ผูใชงานตองทําการตรวจสอบเอกสารที่แนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการ
เปด เพื่อทําการตรวจสอบแฟมขอมูลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการปองกันในการเปดแฟมขอมูลที่เปน 
Executable File เชน .exe, .com เปนตน 

 (๑๑) ผูใชงานไมเปดหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก 
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 (๑๒) ผูใชงานตองตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวันและตองจัดเก็บ
แฟมขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยที่สุด 

 (๑๓) ผูใชงานตองลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณ
การใชเน้ือที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

หมวด  ๑๘ 

การใชงานทรัพยสินทางปญญา 

(Use of Intellectual Property) 
 
 ขอ ๖๕  ผูใชงานระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชงาน
และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ดังน้ี 

 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชงานหรือที่กําหนดไวของซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญา
อื่นๆ ที่กองทัพอากาศ หรือผูใชงานมีใชงานหรือครอบครอง 

 (๒) หามทําซ้ํา เปลี่ยนแปลง หรือแกไขทรัพยสินทางปญญาไปสูรูปแบบอื่นที่เปนการ
ละเมิดเงื่อนไขหรือขอตกลงการใชงาน 

 (๓) หามสําเนาทั้งหมดหรือบางสวนของหนังสือ บทความ เพลง ภาพยนตร รายงาน หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เปนการละเมิดเงื่อนไขของเจาของทรัพยสินทางปญญา 

 
หมวด  ๑๙ 

การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 

(Wireless LAN Access Control) 
 
 ขอ ๖๖ ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสายดังน้ี 

 (๑) ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายภายในกองทัพอากาศจะตองทําการ
ลงทะเบียนกับผูดูแลระบบและตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนการใชงาน 

 (๒) ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธ์ิผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายไร
สายใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขายไรสาย รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงอยางสม่ําเสมอ 

 (๓) ผูดูแลระบบตองใชซอฟทแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายไรสายอยางสม่ําเสมอ 

     (๔) การระบุอุปกรณที่จะเขาใชงานในเครือขายไรสายของกองทัพอากาศ นอกจากการ
ลงทะเบียนการใชงานแลว จะตองแจงคา MAC address ของเครื่อง หรืออุปกรณที่จะเขามาใชงาน เพื่อให
ผูรับผิดชอบเครือขายไรสายของกองทัพอากาศ บันทึกเปนหลักฐานการเขาใชงานตอไป 
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หมวด  ๒๐ 

ระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน 

(Backup System and Contingency Plan) 
 
 ขอ ๖๗  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองและกูคืนระบบ ดังน้ี 
 (๑) กําหนดระบบงานที่มีความจําเปนตองสํารองขอมูลไว 
 (๒) กําหนดผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูล 

 (๓) กําหนดชนิดของขอมูลที่มีความจําเปนตองสํารองขอมูลเก็บไว อยางนอยตอง
ประกอบดวย ขอมูลในฐานขอมูลของระบบ ขอมูลสําหรับตัวระบบ เชน ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 

 (๔) กําหนดความถ่ีในการสํารองขอมูลของระบบงาน เชน ระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
บอย ตองมีความถ่ีในการสํารองขอมูลมากข้ึน เปนตน  
 (๕) ทําการสํารองขอมูลตามความถ่ีที่กําหนดไว และตองนําขอมูลที่สํารองไปเก็บไวนอก
สถานที่อยางนอย ๑ ชุด 

 (๖) ทําการตรวจสอบวาการสํารองที่เกิดข้ึนน้ัน สําเร็จครบถวน หรือไม 
 (๗) ทําการทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไวอยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งดําเนินการทดสอบ
วาระบบงานทั้งหมดสามารถใชงานได หรือไม  
 (๘) แนวทางปฏิบัติสําหรับการสํารองขอมูล ดังน้ี 
  (๘.๑) ผูดูแลระบบตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยาง
สม่ําเสมอและใหเปนไปตามแนวทางการสํารองขอมูลของกองทัพอากาศ 
  (๘.๒) การจัดทําบันทึกการสํารองขอมูล (Operator logs) ผูดูแลระบบตองทําบันทึก
รายละเอียดการสํารองขอมูล ไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ช่ือผูสํารอง ชนิดของขอมูลที่บันทึก เปนตน 
   (๘.๓) การรายงานขอผิดพลาด (Fault logging) ผูดูแลระบบตองทํารายงาน
ขอผิดพลาดจากการสําราองขอมูลที่เกิดข้ึน รวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย 
  (๘.๔) ใหผูดูแลระบบมอบหมายหนาที่การสํารองขอมูลแกเจาหนาที่คนอื่นไวสํารอง
ในกรณีที่ผูดูแลระบบและ/หรือผูดูแลเครือขายไมสามารถปฏิบัติงานได 
  (๘.๕) ในกรณีพบปญหาในการสํารองขอมูลจนเปนเหตุไมสามารถดําเนินการอยาง
สมบูรณได ใหดําเนินการแกไขปญหาและสรุปผลการแกไขปญหาและรายงานตอผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของหนวยทราบ 
  (๘.๖) ใหผูดูแลระบบและผูดูแลเครือขายกําหนดชนิดและชวงเวลาการสํารองขอมูล
ตามความเหมาะสมพรอมทั้งกําหนดสื่อที่ใชเก็บขอมูล โดยรูปแบบการสํารองขอมูลมีสองชนิดคือการสํารอง
ขอมูลแบบเต็ม (Full Backup) และการสํารองขอมูลแบบสวนตาง (Incremental Backup) 
  (๘.๗) การเขารหัสขอมูลสําคัญในการสํารองขอมูล (Encrypted backup) ผูดูแล
ระบบตองจัดใหมีการเขารหัสขอมูลสํารองที่สําคัญ โดยการใชเทคโนโลยีการเขารหัสที่เหมาะสมเพือ่ปองกนัมใิห
ขอมูลสํารองเหลาน้ันถูกเปดเผย 
  (๘.๘) แนวทางที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของกับการสํารองขอมูล (Backup Policy) ผูดูแล
ระบบตองปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเครงครัด 
  (๘.๙) สําหรับความถ่ีในการสํารองขอมูลมีดังน้ี 
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รายการ ขอมูลท่ีตองสํารอง ความถ่ีในการสํารอง 
ระบบ E-mail คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ขอมูลในสวน Mailbox ๑ ครั้งตอเดือน 
Web Server คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ขอมูลตางๆ ที่เผยแพรบนเว็บไซต ๑ ครั้งตอเดือน 
Database Server คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ฐานขอมูลที่มีความสําคัญ ๑ ครั้งตอสัปดาห 
อุปกรณ Firewall คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ขอมูล Rule ของอุปกรณน้ัน ๑ ครั้งตอเดือน 
อุปกรณ IDS/IPS คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ขอมูล Rule ของอุปกรณน้ัน ๑ ครั้งตอเดือน 
อุปกรณ Server อื่นๆ  คาติดต้ังของระบบ (Configure) ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 

ข อ มู ล ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ระบบงานที่ถูกเก็บในอุปกรณตางๆ
เหลาน้ัน 

๑ ครั้งตอเดือน 

  (๘.๑๐) ผูดูแลระบบและผูดูแลเครือขายสารสนเทศ รับผิดชอบความถูกตองและ
ความสมบรูณของขอมูล ตามความถ่ีในขอ (๘.๙) 
 (๙) แนวทางปฏิบัติสําหรับการกูคืนระบบ ดังน้ี 
  (๙.๑) ในกรณีพบปญหาที่อาจสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและ/หรือ
ระบบเครือขายจนเปนเหตุทําใหตองดําเนินการกูคืนระบบใหผูดูแลระบบและ/หรือผูดูแลเครือขายดําเนินการ
แกไขรายงานผลการแกไขพรอมทั้งบันทึกและใหรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของหนวย หรือผูที่ไดรับมอบหมายทราบ 
  (๙.๒) ใหใชขอมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ไดสํารองไวหรือตามความ
เหมาะสมเพื่อกูคืนระบบ 
  (๙.๓) หากความเสียหายที่เกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายกระทบ
ตอการใหบริการหรือการใชงานของผูใชงานระบบใหแจงผูใชงานทราบทันที พรองทั้งรายงานความคืบหนาการ
กูคืนระบบเปนระยะ จนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ 
 ขอ ๖๘  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศตองกําหนด
แนวทางเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี 

 (๑) กําหนดระบบงานที่มีความสําคัญทั้งหมดของกองทัพอากาศ และจัดทําเปนบัญชี
รายช่ือของระบบงาน ดังกลาวรวมทั้งปรับปรุงบัญชีรายช่ือน้ีใหมีความทันสมัยอยูเสมอตามระบบงานที่มี
ความสําคัญที่เกิดข้ึนใหม 
 (๒) ประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงานที่มีความสําคัญเหลาน้ัน และกําหนดมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงที่พบ โดยใหปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 (๓) กําหนดชนิดของขอมูล เชน ซอฟตแวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงาน และขอมูลใน
ฐานขอมูล เปนตน รวมถึงกําหนดความถ่ีในการสํารองขอมูล วิธีการสํารองขอมูล เชน แบบ Full Backup หรือ
แบบ Incremental Backup เปนตน สําหรับระบบงานที่มีความสําคัญเหลาน้ัน 
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 (๔) จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติ ที่อาจเกิดข้ึนได  ทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และทางกายภาพ  อีกทั้งใหกําหนดหวงในการทดสอบ
แผนดังกลาวในหวงวงรอบ ๖ เดือน ของทุกๆ ป โดยแผนฯ ตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 

  (๔.๑) การกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบตอผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 

  (๔.๒) การประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงานที่มีความสําคัญเหลาน้ัน และกําหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหลาน้ัน เชน ไฟดับเปนระยะเวลานาน ไฟไหม แผนดินไหว การชุมนุมประทวงทํา
ใหไมสามารถเขามาใชระบบงานได เปนตน 

  (๔.๓) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบงาน 

  (๔.๔) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูลและทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารอง
ไว 
  (๔.๕) การกําหนดชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูใหบริการภายนอกเชน ผู
ใหบริการเครือขาย ฮารดแวร ซอฟตแวร เปนตน เมื่อเกิดเหตุจําเปนที่จะตองติดตอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 
เชน เกิดอัคคีภัย การกอวินาศกรรม เปนตน 

  (๔.๖) การสรางความตระหนักหรือใหความรูแกเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติหรือสิ่งที่ตองทําเมื่อเกิดเหตุเรงดวน 

 (๕) ใหทําการปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

โดยมุงเนนไปที่ระบบที่มีความสําคัญสูง 

 (๖) ใหทําการสํารองขอมูลตามชนิด ความถ่ี และ วิธีการสํารองที่ไดกําหนดไว และให
ตรวจสอบอยาง สม่ําเสมอวาขอมูลที่สํารองไปน้ันมีความครบถวน 

 (๗) ใหทําการทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไวน้ันวาสามารถกูคืนไดอยางครบถวนหรือไม
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ถาพบวามีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบกูคืน ใหดําเนินการแกไข และ บันทึก
ขอมูลปญหาน้ันไว พรอมทั้งวิธีการแกไขอยางเปนลายลักษณอักษร 

 (๘) ใหจัดประชุมและแจงใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบรายละเอียดของแผนเตรียม
ความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหมจะตอง
จัดประชุมใหมและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบเชนเดียวกัน 

 
หมวด  ๒๑ 

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

ดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ขอ ๖๙  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ตองจัดใหมี
การตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรที่ตนเอง
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 

 (๑) ตรวจสอบและประเมินดานการบริหารทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๒) ตรวจสอบและประเมินดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 (๓) ตรวจสอบและประเมินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและการ
ปฏิบัติการ 

 (๔) ตรวจสอบและประเมินการควบคุมการเขาถึง 
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 (๕) ตรวจสอบและประเมินดานการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เชน ดานการจัดซื้อจัดจาง
พัฒนาระบบฯ รวมทั้งดานการดูแลระบบงานสารสนเทศ เปนตน 

 (๖) ตรวจสอบและประเมินดานความพรอมการรับมือกับเหตุการณเฉพาะหนา 

 (๗) ตรวจสอบความสอดคลองกับแนวปฏิบัติฉบับน้ีและทางเทคนิคกับแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

 ขอ ๗๐  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ ตองจัดใหมี
การประเมินความเสี่ยงตอทรัพยสินสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยทรัพยสิน ๕ หมวด ไดแก บุคลากร ฮารดแวร 
ซอฟตแวร ขอมูล และระบบงาน ที่หนวยรับผิดชอบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
ดังน้ี 

 (๑) กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีทรัพยสินสารสนเทศ 

 (๒) ระบุและประเมินความเสี่ยงตอทรัพยสินสารสนเทศ 

 (๓) จัดลําดับความเสี่ยงจากสูงมาตํ่า 

 (๔) จัดทําแผนการลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงการจัดการกับความเสี่ยงสูงกอน 

 (๕) กําหนดใหมีการปฏิบัติตามแผนการลดความเสี่ยงที่กําหนดไวและติดตามจนกระทั่ง
แลวเสร็จ 

 (๖) ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง  
  (๖.๑) กรณีการตรวจสอบภายในหนวยงานของกองทัพอากาศ (internal auditor) 
    (๖.๑.๑) ใหผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในกองทัพอากาศ แตงต้ัง
หนวยงาน หรือคณะกรรมการสําหรับการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศของกองทพัอากาศ 
    (๖.๑.๒) วงรอบการตรวจสอบปละ ๑ ครั้ง 
    (๖.๑.๓) ภายหลังการตรวจสอบ ใหรายงานผลการตรวจสอบใหหนวยที่
ไดรับการตรวจสอบ และผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบตอไป 
  (๖.๒) กรณีผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (external 
auditor)   
    (๖.๒.๑) ใหผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในกองทัพอากาศ พิจารณา
จัดทําโครงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ  
    (๖.๒.๒) โดยใหมีการจัดจางดําเนินการในวงรอบรอบ ๑ ปงบประมาณ 
    (๖.๒.๓) ภายหลังการตรวจสอบ ใหรายงานผลการตรวจสอบใหหนวยที่
ไดรับการตรวจสอบ และผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบตอไป  
 

หมวด  ๒๒ 

การบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย 
 
 ขอ ๗๑  ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในกองทัพอากาศ เมื่อไดรับแจง
จากผูใชงานเกี่ยวกับเหตุการณทางดานความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดข้ึนหรือที่ตรวจพบใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 

 (๑) ประเมินผลกระทบของเหตุการณที่เกิดข้ึนวามีผลกระทบในระดับใด ไดแก ระดับสูง 
ระดับกลาง หรือระดับตํ่า 

 (๒) แจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันไดรับทราบตามระดับของผลกระทบ กลาวคือ 
รายงานไปสูระดับช้ันของผูบังคับบัญชาที่สูงข้ึนตามลําดับสําหรับเหตุการณที่มีผลกระทบสูงกวา 
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 (๓) วิเคราะหและแกไขสถานการณตามความจําเปน กรณีการบุกรุก การโจมตีระบบ หรือ
ระบบไดรับความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถวิเคราะหและแกไขโดยหนวยงานเองได ใหประสานงานขอความ
ชวยเหลือจากผูที่มีความรูและความเช่ียวชาญ เชน ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร
ประเทศไทย (Thai CERT) หรือหนวยงานภายนอกอื่นๆ เปนตน 

 (๔) กรณีมีความจําเปนตองเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร ใหผูที่ผานการอบรมหรือฝกฝน
เปนผูดําเนินการเพื่อปองกันไมใหหลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไวในสถานที่ที่ปลอดภัย และจํากดั
การเขาถึงหลักฐานน้ัน 

 (๕) จัดทํารายงานสรุปเหตุการณนับต้ังแตไดรับแจงเฉพาะเหตุการณที่มีผลกระทบต้ังแต
ระดับปานกลาง ข้ึนไปและแจงเวียนใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยมีขอมูลอยางนอยในรายงานดังน้ี 

  (๕.๑) รายละเอียดเหตุการณ 
  (๕.๒) วันเวลาที่เกิดข้ึน 

  (๕.๓) ช่ือผูแจง/หนวยงานผูแจง 

  (๕.๔) สถานะของเหตุการณในแตละชวงเวลา 

  (๕.๕) ความคืบหนาในการดําเนินการในแตละชวงเวลา 

  (๕.๖) สาเหตุและวิธีการแกไข 

  (๕.๗) ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการเกิดซํา 

 
 

หมวด  ๒๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๗๒  ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี 
โดยเฉพาะในกรณีระบบสารสนเทศหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ อันเน่ืองมาจาก
ความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศของกองทัพอากาศพ.ศ.๒๕๕๒ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่และรับผิดชอบระบบสารสนเทศของ
หนวย เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดข้ึน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 (๑) ใหแจงรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาใหหนวยเหนือและหนวยที่
เกี่ยวของทราบ 

 (๒) สั่งการสอบสวนหาตัวผูกระทําผิดและผูรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด 

 (๓) พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนน้ีอุบัติซ้ําอีก  

 (๔) ใหพิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยตามแบบธรรมเนียมทหารหรือดําเนินคดีตาม
กฎหมายตอผูละเมิด ผูเกี่ยวของกับการละเมิด และผูรับผิดชอบเมื่อมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี
จะโดยเจตนาหรือไมเจตนาและการละเมิดน้ันจะเกิดความเสียหายหรือยังไมเกิดความเสียหายตอทางราชการก็
ตาม 

 ขอ ๗๓  ความรับผิดชอบของหนวยงานที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศ 

 เมื่อไดรับแจงวาไดเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ใหสวนราชการเจาของระบบ
สารสนเทศดําเนินการดังน้ี 

 (๑) พิจารณาวาขอมูลสารสนเทศ เอกสารกรรมวิธีขอมูลตางๆ ประมวลลับ หรือรหัสผานที่
จําเปนในการใช เครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศมีผลกระทบกระเทือนหรือเกิดเสียหายอยางใดหรือไม 



-  ๔๓  - 
 

 (๒) ขจัดความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึนจากการละเมิดโดยทันทีในการน้ี
อาจจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพรอมทั้งปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ 
เห็นสมควร 

 ขอ ๗๔  ความรับผิดชอบของผูใชงานตอแนวปฏิบัติฉบับน้ีมีดังน้ี 

 (๑) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัดและตองไมละเลยตอหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

 (๒) ไมเขาถึง เปดเผย เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําลายโดยไมไดรับอนุญาต หรือทําให
เสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกองทัพอากาศ 

 (๓) ไมรบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารขอมูลในเครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศ 

 (๔) รายงานเหตุการณความเสี่ยง จุดออน หรือเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่พบไป
ยังผูบังคับบัญชาและผูรับผิดชอบระบบงานสารสนเทศโดยเร็วที่สุด 

 ขอ ๗๕  ในกรณีที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหาย
อยางรายแรงใหอยูในดุลพินิจของของผูบังคับบัญชาสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติหาก
จําเปนใหรายงานหนวยเหนือไดตามความเหมาะสม 

 ขอ ๗๖  ใหสวนราชการที่มีแผนกกรรมวิธีขอมูลหรือฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในสังกัด 
สามารถออกแนวปฏิบัติปลีกยอยไดโดยไมขัดตอแนวปฏิบัติน้ี 

 
 ประกาศ   ณ   วันที่       ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                      (ลงช่ือ)  พลอากาศตร ี  
                                           (โสภณ  สรรพนุเคราะห) 

                              เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทหารอากาศ/ 
                            ผูรักษาการตามระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัย 

                          ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ ๒๕๕๒ / Chief Security Officer 



แบบรายการประเมนิหน่วยงานด้านความมนัคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

 
ชื่อหนวยงาน 

 
............................................................................................................................... 

ตรวจสอบเมื่อ 
วันที.่......./.............../......... 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยคอมพวิเตอร 

๑. มีการใชงาน Username และ Password สําหรบัการเขาใชงานคอมพวิเตอรหรือไม       มี         ไมมี 

๒. มีการกําหนดรหัสผาน (password) ที่เหมาะสมสาํหรบัผูใชทุกระดับตามขอกาํหนด       มีการกําหนดครบ               

      มีการกําหนดบางสวน   

                   มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอักษร 

                   ประกอบดวยตัวอักษรพิมพเลก็ พิมพใหญ ตัวเลขและอักขระพิเศษ 

                   ตองไมมีขอมูลเก่ียวกับผูใช เชน วันเกิด ชื่อเลน หมายเลขโทรศัพท เปนตน 

                   เปลี่ยนรหสัผานตามชวงเวลาที่กําหนด 

                   ไมเปดเผยรหัสผานใหแกผูอ่ืน  หรอืยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานของตน 

                   รหัสผานสาํหรบัระบบสารสนเทศที่มีความสาํคัญ ไมควรเปนรหัสเดียวกับระบบสารสนเทศทั่วๆไป 

                   ไมใชรหสัผานรวมกับผูอ่ืนโดยเด็ดขาด 

๓. มีโปรแกรมปองกันไวรัสติดต้ังใชงานหรือไม       มี           ไมม ี

       และมกีารปรับปรุง Virus Definition ใหทันสมัยอยูเสมอหรือไม       มี           ไมม ี

๔. มีโปรแกรมปองกัน Spyware ติดต้ังใชงานหรอืไม       มี           ไมม ี

       และมกีารปรับปรุงฐานขอมูลของโปรแกรม ใหทันสมัยอยูเสมอหรือไม       มี           ไมม ี

๕. มีการเปดใชงานโปรแกรม Firewall หรือไม (กรณีที่ใช OS ต้ังแต Windows XP SP2 ขึ้นไป)       มี           ไมม ี

๖. มีการปรับปรงุระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เกี่ยวของใหทันสมัยอยูเสมอหรือไม       มี           ไมม ี

๗. มีโปรแกรมสาํหรบั ลบไฟลแบบถาวร (Files Shredder) ติดต้ังใชงานหรือไม       มี           ไมม ี

๘. มีการสํารองขอมูล (Backup Data) เปนประจาํหรอืไม       มี           ไมม ี

๙. มีการใชงานการ Share File แบบ Simple File Sharing หรือไม       มี           ไมม ี

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยการใหบริการเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 

๑๐. การใชงานเครือขายไรสายทั้งในดานยุทธการ และธรุการ จะตองมีการปองกันทัง้การพิสจูนทราบและการเขารหัส โดยมีการขึ้น
ทะเบียนอุปกรณ (WiFi) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยจาก ทสส.ทอ.        
        มีกระบวนการปองกัน         ยังไมไดดําเนินการ 

๑๑. หนวยงานของทานใชการเขารหัสการใหบริการเครือขายไรสายแบบใด       WEP          WPA Version 2 With AES 



๑๒. มีการเปลี่ยนรหัสผาน (Default Password) ที่มากบัอุปกรณ Wi-Fi หรือไม      มี         ไมมี 

๑๓. มีการกาํหนดระดับความแรงของสญัญาณใหเหมาะสมหรือไม      มี         ไมมี 

การตรวจสอบการบริหารจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๔. มีการจัดทาํบญัชรีายการอุปกรณคอมพิวเตอรและอปุกรณเครือขาย      มี         ไมมี 

๑๕. มีการจัดทาํแผนผังรายการอุปกรณคอมพิวเตอรและอปุกรณเครอืขาย 
(Computer Network Diagram) 

     มี         ไมมี 

๑๖. มีการจัดทาํแผนประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสีย่งทางดานระบบสารสนเทศ      มี         ไมมี 

๑๗. มีการจัดทาํแผนการสาํรองขอมลูของระบบสารสนเทศ      มี         ไมมี 

๑๘. มีการจัดทาํแผนเผชิญเหตุฉกุเฉินของระบบสารสนเทศ      มี         ไมมี 

๑๙. มีการประชุมของ คณก.รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยเปนประจาํ
(อยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้) 

     มี         ไมมี 

๒๐. มีการอบรมสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการใชงานทรัพยสิน
สารสนเทศ (Information Security Awareness Training) อยางสมํ่าเสมอ 
(อยางนอยปละ ๑ ครั้ง) 

     มี         ไมมี 

 
 
       ตรวจสอบแลวถูกตอง 
 
       (ลงชื่อ)……………………………………………………...........      
             (……………………………………………………………….) 
       (ตําแหนง)................................................................  
            ........../………./………. 

 

 




