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การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร ์
 ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์และข้อมูล 
โดยสาเหตุของภัยคุกคามอาจจะมาจากทางกายภาพ เช่น อัคคีภัย ปัญหาวงจรไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ความผิดพลาด
ของฮาร์ดแวร์ ความผิดพรากของซอฟต์แวร์ หรือภัยคุกคามที่เกิดจากคนหรือผู้ใช้ระบบ เช่น การบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาต หรือผู้ใช้ไม่เข้าใจระบบทำให้ระบบเกิดความเสียหาย ภัยคุกคามเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ข้อมูลในระบบ
เสียหาย สูญหาย ถูกขโมย หรือแก้ไขบิดเบือน 
 
โดยจำแนกภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1. ภัยคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware Security Threats) คือ ภัยที่มีต่อระบบการจ่ายไฟฟ้า 
ภัยที่เกิดจากการทำลายทางกายภาพโดยตรงต่อระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ และภัยจากการลักขโมย
โดยตรง 

2. ภัยคุกคามทางระบบซอฟต์แวร์ (Software Security Threats) คือ การลบซอฟต์แวร์ หรือการ
ลบเพียงบางส่วนของซอฟต์แวร์นั้นๆ การขโมยซอฟต์แวร์ (Software Theft) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ซอฟต์แวร ์(Software Modification) และการขโมยข้อมูล (Information Leaks) 

3.  ภัยคุกคามที่มีต่อระบบข้อมูล (Data Threats) คือ การที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 
การที่ข้อมูลอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ โดยมิได้มีการตรวจสอบแก้ไข การที่ข้อมูลนั้น
ถูกทำให้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ 

 
รูปแบบภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร ์

1. มัลแวร์ (Malware) คือ ความไม่ปกติทางโปรแกรม ที่สูญเสีย C (Confidentiality) I (Integrity) 
และ A ((Availability) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด สูญเสียความลับทางข้อมูล สูญเสียความไม่
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล สูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ 

2. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่มีเจตนาร้ายแฝงเข้ามาใน
ระบบคอมพิวเตอร์โดยจะตรวจพบได้ยาก 

3. หนอนคอมพิวเตอร์ (Computer Worm) คือ หนอนคอมพิวเตอร์จะแพร่กระจายโดยไม่ผ่านการใช้
งานของผู้ใช้ โดยมันจะคัดลอกและกระจายตัวมันเองข้ามเครือข่าย เช่น ระบบเครือข่าย หรือ
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น 

4. ม้าโทรจัน (Trojan Horse) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกบรรจุเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อลอบ
เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้น เช่น ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เลขที่บัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนบุคคล 
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อื่นๆ โดยส่วนใหญ่แฮกเกอร์จะส่งโปรแกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อดักจับข้อมูลดังกล่าว และ
นำไปใช้ในการเจาะระบบ 

5. สปายแวร์ (Spyware) คือ ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกการกระทำของผู้ใช้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และส่งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับทราบ โปรแกรมแอบดักข้อมูลนั้นสามารถ
รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้งานตากผู้ใช้ได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับการออกแบบของโปรแกรม 

6. ประตูหลัง (Backdoor) คือ รูรั่วของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ออกแบบหรือ
ผู้ดูแลระบบจงใจทิ้งไว้โดยเป็นกลไกลลับทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ข้ามผ่านการควบคุมความ
มั่นคงปลอดภัย แต่อาจเปิดทางให้ผู้ไม่ประงสงค์ดีเข้ามาในระบบและก่อยความเสียหายได้ 

7. Rootkit คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อซ่อนอ็อบเจ็กต์ต่างๆ เช่น กระบวนงาน ไฟล์ หรือข้อมูล แม้
จะเป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นอันตรายเสมอไป แต่ก็ถูกนำมาใช้ในการซ่อนกิจกรรมที่เป็นอันตรายมาก
ขึ้น 

8. การโจมตีแบบ DoS/DDoS คือ ความพยายามโจมตีเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหยุด
ทำงานหรือสูญเสียเสถียรภาพ หากเครื่องต้นทาง (โจมตี) มีเครื่องเดียว เรียกว่าการโจมตีแบบ Denial 
of Service (DoS) แต่หากผู้โจมตีมีมากและกระทำพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะ
เรียกว่าการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DoS) 

9. BOTNET คือ ภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยมัลแวร์ทั้งหลายที่กล่าวในตอนต้นต้องการ
ตัวนำทางเพื่อต่อยอดความเสียหาย และทำให้ยากแก่การควบคุมมากขึ้น ตัวนำทางที่ ว่านี ้ก็คือ 
botnet ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง เช่น Spam,DoS/DDoS และ Phishing 
เป็นต้น 

10. Spam Mail หรือ e-mail ขยะ เป็นขยะออนไลน์ที่ส่งตรงถึงผู้รับ โดยที่ผู้รับสารนั้นไม่ต้องการ และ
สร้างความเดือดร้อน รำคาญ ให้กับผู้รับได้ในลักษณะของการโฆษณาสินค้าหรือบริการ การชักชวน
เข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งอาจมีภัยคุกคามชนิด phishing แฝงเข้ามาด้วย ด้วยเหตุนี้จึงควรติดตั้ง
ระบบ anti-spam หรือหากใช้ free e-mail เช่น Hotmail , Yahoo , Gmail ก็จะมีโปรแกรมคัด
กรอง e-mail ขยะในชั้นหน่ึงแล้ว 

11. Phishing คือ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอข้อมูลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตร
เครดิตโดยการส่งข้อความผ่านทาง e-mail หรือ massager ตัวอย่างของการฟิชชิง เช่น การบอกแก่
ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ และแจ้งว่ามีสาเหตุทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและ
ใสข่้อมูลที่สำคัญใหม่ โดยเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปนั้นจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึง Phishing 

12. Sniffing เป็นการดักข้อมูลที่ส่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือจากเครือข่าย
หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง เป็นวิธีการหนึ่งที่นักโจมตีระบบนิยมใช้ 
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13. ข้อมูลขยะ (Spam) ภัยคุกคามส่วนใหญ่ที ่เกิดจาก e-mail หรือเรียกว่า e-mail ขยะ เป็นขยะ
ออนไลน์ที่ส่งตรงถึงรับโดยที่ผู้รับสารนั้นไม่ต้องการ และสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้รับ 

14. Hacking เป็นการเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะกระทำด้วยมนุษย์ หรือ อาศัย Program 
hack หลากหลายรูปแบบ ที่หาได้ง่ายในโลก Internet แถมยังใช้งานได้ง่ายไม่ต้องเป็นผู้เชียวชาญใน
คอมพิวเตอร์ก็สามารถเจาะระบบได ้

15. ผู้บุกรุก (Hacker) คือ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานระบบ แต่พยายามลักลอบเข้ามาใช้งานด้วย
วัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อโจรกรรมข้อมูล ผลกำไร หรือความพอใจส่วนบุคคลก็ตาม ความ
เสียหายจากผู้บุกรุกเป็นภัยคุกคามที่หนัก 
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แนวทางการปอ้งกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการรักษาความมัน่คงปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน 
1. ตรวจสอบและยืนยันสิทธิก์ารเข้าระบบที่สำคัญของบัญชีผู้ใช้ให้สอดคล้องกับความจำเป็นเข้าถึงระบบ

และข้อมูล 

2. เพิ่มมาตรการป้องกันเว็บไซต์สำคัญด้วยระบบการป้องกันการโจมตี เช่น Web , Application , Firewall 

หรือ DDoS 

3. แจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการเข้า
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันก่อนหรือไม่ได้รับ e-mail แนบจาก
คนที่ไม่รู ้จัก ระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมแชทต่างๆ หรือช่องทาง Social 

Network ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร ์

4. หากพบพิรุธว่าระบบถูกโจมตี เช่น ไม่สารถเข้าใช้งานระบบ/เว็บไซต์ได้ หรือมีความล่าช้ากว่าปกติ 
ควรตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงระบบที่สำคัญ เช่น ข้อมูล Log ย้อนหลัง 30 วัน เพื่อตรวจสอบหาความ
ผิดปกติในการเข้าถึงข้อมูล 

5. ตั้งค่าระบบงานที่สำคัญให้บันทึกเหตุการณ์ (Log) การเข้าใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 90 วัน หรือตามที่
กฎหมายกำหนด 

 

แนวทางการปอ้งกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการรักษาความมัน่คงปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา 
1. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บผิด

กฎหมาย ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกัน หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ระมัดระวังความเสี่ยง
จากการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมแชทต่างๆ หรือช่องทาง Social Media เพื่อหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร์ซึ่ง
นับวันมัลแวร์มาจากพวกไฟล์แนบ ทาง Social Network เพิ่มมากขึ้น 

2. การใช้บริการอินเทอร์เน็ต อย่าตั้งรหัสผ่านเหมือนกันทุกระบบ เพราะหากโดนแฮกเกอร์เจาะระบบ
สำเร็จแล้ว ระบบอ่ืนๆก็อาจจะถูกเจาะระบบด้วย 

3. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย และอ่านพิจารณาข้อมูลก่อนการแชร์ต่อ ตลอดจน
ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง 


