
ต าราเรียนลูกเสือไซเบอรแ(Cyber Scout) 75 
 

 
โครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเตอรแเน็ต (Cyber Scout) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 

บทท่ี 4 ภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 

ภัยคุกคามทางอินเทอรแเน็ตถือไดวาเป็นภัยอันตรายตอสังคมในปใจจุบันเป็นอยางมาก เพราะนอกจาก
ภัยนี้จะเป็นการรบกวนการท างานของผูท่ีใชงานคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตแลว ยังสงผลเสียตอขอมูล
ส าคัญๆ ท่ีมีอยู ชนิดของภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นบนอินเทอรแเน็ต จ าแนกไดดังนี้ 

 1. มัลแวร์ (Malware) คือความไมปกติทางโปรแกรมท่ีสูญเสียความลับทางขอมูล 
(Confidentiality) ขอมูลถูกเปล่ียนแปลง (Integrity) สูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ (Availability) 
ซึ่งมัลแวรแแบงออกไดเป็นหลายประเภท ดังนี้ 

 1.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือ รหัสหรือโปรแกรมท่ีสามารถท า
ส าเนาตัวเองและแพรกระจายสูเครื่องอื่นได โดยเจาของเครื่องนั้นๆ ไมรูตัว ถือวาเป็นส่ิงไมพึงประสงคแซึ่งฝใง
ตัวเองในโปรแกรมหรือไฟลแ แลวแพรกระจายจากคอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ผานทางส่ือตางๆ ส่ิง
ส าคัญคือไวรัสไมสามารถแพรกระจายไดหากขาดคนกระท า เชน แบงปในไฟลแท่ีติดไวรัสหรือสงอีเมลแท่ีติดไวรัส 
เป็นตน 

 1.2 หนอนคอมพิวเตอร์ (Computer Worm) เรียกส้ันๆ วา เวิรแม เป็นหนวยยอย
ลงมาจากไวรัส มีคุณสมบัติตางๆ เหมือนไวรัสแตตางกันท่ีเวิรแมไมตองอาศัยผูใชงาน แตจะอาศัยไฟลแหรือ
คุณสมบัติในการสงตอขอมูลในคอมพิวเตอรแเพื่อกระจายตัวเอง บางทีเวิรแมสามารถติดต้ัง Backdoor ท่ีเริ่มติด
เวิรแมและสรางส าเนาตัวเองได ซึ่งผูสรางเวิรแมนั้นสามารถส่ังการไดจากระยะไกล ท่ีเรียกวา Botnet โดยมี
เปูาหมายเพื่อโจมตีคอมพิวเตอรแและเครือขาย สงท่ีอันตรายอยางยิ่งของเวิรแมคือ สามารถจ าลองตัวเองใน
คอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่งแลวแพรกระจายตัวเองออกไปไดจ านวนมาก ตัวอยางเชน สามารถดักจับ username 
และ password และใชขอมูลนี้เพื่อบุกรุกบัญชีผูใชนั้น ท าส าเนาตัวเองแลวสงตอไปยังทุกรายช่ือท่ีมีอยูในลิสตแ
อีเมล และเมื่อส าเนาตัวเองเป็นจ านวนมากจะท าใหการสงขอมูลผานเครือขายชาลง เป็นเหตุให Web Server 
และเครื่องคอมพิวเตอรแหยุดท างาน 

 1.3 ม้าโทรจัน (Trojan Horse) คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งท่ีดูเหมือนมีประโยชนแ แต
แทท่ีจริงกอใหเกิดความเสียหายเมื่อรันโปรแกรม หรือติดต้ังบนคอมพิวเตอรแ ผูท่ีไดรับไฟลแโทรจันมักถูก
หลอกลวงใหเปิดไฟลแดังกลาว โดยหลงคิดวาเป็นซอฟตแแวรแถูกกฎหมาย หรือไฟลแจากแหลงท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย เมื่อไฟลแถูกเปิดอาจสงผลลัพธแหลายรูปแบบ เชน สรางความร าคาญดวยการเปล่ียนหนาจอ สราง
ไอคอนท่ีไมจ าเป็น จนถึงขั้นลบไฟลแและท าลายขอมูล โทรจันตางจากไวรัสและเวิรแมคือโทรจันไมสามารถสราง
ส าเนาโดยแพรกระจายสูไฟลแอื่น และไมสามารถจ าลองตัวเองได 

 1.4 Backdoor แปลเป็นไทยก็คือประตูหลัง ท่ีเปิดท้ิงไวใหบุคคลอื่นเดิน
เขานอกออกในบานไดโดยงาย ซึ่งเป็นชองทางลัดท่ีเกิดจากชองโหวของระบบ ท าใหผูไมมีสิทธิเขาถึงระบบหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อท าการใดๆ 
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 1.5 สปายแวร์ (Spyware) คือ มัลแวรแชนิดหนึ่งท่ีติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรแแลว
ท าใหลวงรูขอมูลของผูใชงานไดโดยเจาของเครื่องไมรูตัว สามารถเฝูาดูการใชงานและรวบรวมขอมูลสวนตัว
ของผูใชได เชน นิสัยการทองอินเทอรแเน็ต และเว็บไซตแ ท่ีเขาชม ท้ังยังสามารถเปล่ียนคาท่ีต้ังไวของ
คอมพิวเตอรแ สงผลใหความเร็วในการเช่ือมตออินเทอรแเน็ตชาลง เป็นตน สายแวรแท่ีมีช่ือคุนเคยกันดีคือ
โปรแกรม Keylogger ซึ่งตกเป็นขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแ เมื่อผูใชดาวนแโหลดไฟลแจากอินเทอรแเน็ตท่ีแฝง
โปรแกรมนี้ จะท าใหโปรแกรมเขาฝใงตัวในคอมพิวเตอรแสวนตัว เมื่อผูใชคอมพิวเตอรแท าธุรกรรมการเงินทาง
อินเทอรแเน็ต ขอมูล username และ password ของบัญชีผูใชจึงถูกสงตรงถึงมิจฉาชีพ และลักลอบโอนเงิน
ออกมาโดยเจาของตัวจริงไมรูตัว เป็นตน 

  2. การโจมตีแบบ DoS/DDos คือการพยายามโจมตีเพื่อท าใหเครื่องคอมพิวเตอรแปลายทาง
หยุดท างาน หรือสูญเสียเสถียรภาพ หากเครื่องตนทาง(ผูโจมตี) มีเครื่องเดียว เรียกวาการโจมตีแบบ Denial 
of Service (DoS) แตหากผูโจมตีมีมากและกระท าพรอมๆ กัน จะเรียกกวาการโจมตีแบบ Distributed 
Denial of Service (DDoS) ซึ่งในปใจจุบันการโจมตีสวนใหญมักเป็นการโจมตีแบบ DDoS 

  3. BOTNET หรือ “Robot network” คือเครือขายหุนรบท่ีถือเป็นสะพานเช่ือมภัยคุกคาม
ทางเครือขายคอมพิวเตอรแ ดวยมัลแวรแท้ังหลายท่ีกลาวในตอนตนตองการน าทางเพื่อตอยอดความเสียหาย 
และท าใหยากแตการควบคุมมากขึ้น 

  4. ข้อมูลขยะ (Spam) คือ ภัยคุกคามสวนใหญท่ีเกิดจากอีเมลหรือเรียกวา อีเมลขยะ เป็น
ขยะออนไลนแท่ีสงตรงถึงผูรับ โดยท่ีผูรับสารนั้นไมตองการ และสรางความเดือดรอน ร าคาญใหกับผูรับได  ใน
ลักษณะของการโฆษณาสินคาหรือบริการ  การชักชวนเขาไปยังเว็บไซตแตางๆ ซึ่งอาจมีภัยคุกคามชนิด 
phishing แฝงเขามาดวย ดวยเหตุนี้จึงควรติดต้ังระบบ anti-spam หรือใชบริการคัดกรองอีเมลของเว็บไซตแท่ี
ใหบริการอีเมล หลายคนอาจจะสงสัยวา spammer รูอีเมลเราไดอยางไร ค าตอบคือไดจากเว็บไซตแ หอง
สนทนา ลิสตแรายช่ือลูกคา รวมท้ังไวรัสชนิดตางๆ ท่ีเป็นแหลงรวบรวมอีเมลและถูกสงตอกันไปเป็นทอดๆ ซึ่ง
หากจ าเป็นตองเผยแพรอีเมลทางอินเทอรแเน็ตโดยปูองกันการถูกคนเจอจาก Botnet สามารถท าไดโดยเปล่ียน
วิธีการสะกดโดยเปล่ียนจาก “@” เป็น “at” แทน 

  5. Phishing เป็นค าพองเสียงกับ “fishing” หรือการตกปลาเพื่อใหเหยื่อมาติดเบ็ด คือ กล
ลวงชนิดหนึ่งในโลกไซเบอรแดวยการสงขอมูลผานอีเมลหรือเมสเซนเจอรแ หลอกใหเหยื่อหลงเช่ือวาเป็นสถาบัน
การ เงิ นหรื อ องคแ กรน า เ ช่ื อถื อ  แล วท า ลิ ง คแ ล อ ให เ หยื่ อ ค ลิก  เพื่ อหวั ง จะ ได ข อมู ลส า คัญ  เช น 
username/password, เลขท่ีบัญชีธนาคาร, เลขท่ีบัตรเครดิต เป็นตน แตลิงคแดังกลาวถูกน าไปสูหนาเว็บ
เลียนแบบ หากเหยื่อเผลอกรอกขอมูลสวนตัวลงไป มิจฉาชีพสามารถน าขอมูลไปหาประโยชนแในทางมิชอบได 

 6. Sniffing เป็นการดักขอมูลท่ีสงจากคอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งบน
เครือขายในองคแกร (LAN) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีนักโจมตีระบบนิยมใชดักขอมูลเพื่อแกะรหัสผานบนเครือขายไร
สาย (Wirdless LAN) และดักขอมูล User/Password ของผูอื่นท่ีไมไดผานการเขารหัส [1] 
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4.1 วิธีสังเกตภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต 

ปใจจุบันการขยายตัวของเครือขายออนไลนแเป็นไปอยางรวดเร็วและเติบโตอยางกวางขวางจนเรียกได
วากลายเป็นศูนยแรวมสินคาขนาดมหึมา ส าหรับกลุมนักลาออนไลนแท่ีมุงจะลวงละเมิดทางเพศตอเยาว ชน เว็บ
ไซดแประเภทตางๆ ไมวาจะเป็นไดอารี่ออนไลนแ เว็บหาเพื่อนรวมโรงเรียนหรือตางโรงเรียน เว็บหาคู  ท่ีเรียก วา
ชุมชนออนไลนแ หรือการเลนแชทไลนแ 1900 กลายเป็นส่ือรายท่ีผูกระท าผิดคิดมิชอบตอเยาวชน ผูออนดอยตอ
โลก เขาไปคนหาขอมูลแลวกระท าการลอลวง เยาวชนของเราใหกลายเป็นเหยื่อช้ันดีอยางงายดาย ตามขาว
เศราท่ีไดพบ เห็นจากส่ือตางๆ ท้ัง TV และ หนังสือพิมพแ เหตุเพราะเยาวชนของเราหลงไปติดกับดัก โพสตแ
ขอมูลสวนตัว วิธีการติดตอผาน mail และโปรแกรมรูปแบบตางๆ  

  4.1.1 แนวทางการรับมือกับภัยออนไลน์  

  1) เมื่อตัวเราเอง หรือบุคคลใกลชิด ใชเวลาเลน Net มากเกินจ าเป็น โดยเฉพาะชวงเย็นถึง
ดึก และมักมีพิรุธปิดหนาจอหรือเปล่ียนหนาจอทันทีท่ีทานเดินผาน  

 2) เมื่อพบวาไดมีการ down load ภาพลามกไวใน computer ซึ่งไดรับจากนักลาออนไลนแ
สงมากระตุนเราความรูสึก และสรางความคุนเคยทางเพศใหผูรับภาพ  

 3) เมื่อพบวาตัวเอง หรือบุคคลใกลชิด ไดรับโทรศัพทแ จากบุคคลท่ีไม เคยรูจักมากอนหรือมี
การใชโทรศัพทแทางไกลไปยังหมายเลขท่ีไมรูจัก  

 4) เมื่อมีพัสดุ ของขวัญ จดหมายลึกลับมาใหตัวเรา หรือบุคคลใกลชิดของทาน  

 5) เมื่อตัวเรา หรือบุคคลใกลชิด มีอาการหางเหินกับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวแยกตัว
จากกลุม หรือเก็บตัวอยูคนเดียว [2] 

 4.1.2 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 

 1) การตั้งสติกอนเปิดเครื่อง ตองรูตัวกอนเสมอวาเราอยูท่ีไหน ท่ีนั่นปลอดภัยเพียงใด 

 2) กอน login เขาใชงานคอมพิวเตอรแตองมั่นใจวาไมมีใครแอบดูรหัสผานของเรา 

 3) เมื่อไมไดอยูหนาจอคอมพิวเตอรแ ควรล็อกหนาจอใหอยูในสถานะท่ีตองใสคา login 
  4) ตระหนักอยูเสมอวาขอมูลความลับและความเป็นสวนตัวอาจถูกเปิดเผยไดเสมอในโลก
ออนไลนแ 

 5) การก าหนด password ท่ียากแกการคาดเดา ควรมีความยาวไมต่ ากวา 8 ตัวอักษร และ
ใชอักขระพิเศษไมตรงกับความหมายในพจนานุกรม เพื่อใหเดาไดยากมากข้ึนและการใชงานอินเทอรแเน็ตท่ัวไป 
เชนการ Login ระบบ e-mail, ระบบสนทนาออนไลนแ (chat), ระบบเว็บไซตแท่ีเป็นสมาชิกอยู ทางท่ีดีควรใช 
password ท่ีตางกันบางพอใหจ าได 

 6) การสังเกตขณะเปิดเครื่องวามีโปรแกรมไมพึงประสงคแถูกเรียกใชขึ้นมาพรอมๆ กับการเปิด
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เครื่องหรือไม ถาสังเกตไมทันใหสังเกตระยะเวลาบูธเครื่อง หากนานผิดปกติอาจเป็นไปไดวาเครื่องคอมพิวเตอรแ
ติดปใญหาจากไวรัส หรือภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ได 

 7) การหมั่นตรวจสอบและอัพเดท OS หรือซอฟตแแวรแท่ีใชใหเป็นปใจจุบัน โดยเฉพาะ
โปรแกรมปูองกันภัยในเครื่องคอมพิวเตอรแ เชน โปรแกรมปูองกันไวรัส , โปรแกรมไฟรแวอลลแ และควรใช
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแแวรแท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ควรอัพเดทอินเทอรแเน็ตเบราเซอรแให
ทันสมัยอยูเสมอ 

 8) ไมลงซอฟตแแวรแมากเกินความจ าเป็น  

  ซอฟตแแวรแท่ีจ าเป็นตองลงในเครื่องคอมพิวเตอรแ ไดแก 
- อินเทอรแเน็ตเบราเซอรแ เพื่อใหเปิดเว็บไซตแตางๆ 
- อีเมลเพื่อใชรับสงขอมูลและติดตอส่ือสาร 
- โปรแกรมส าหรับงานดานเอกสาร, โปรแกรมตกแตงภาพ เสียง วีดีโอ 
- โปรแกรมปูองกันไวรัสคอมพิวเตอรแและโปรแกรมไฟรแวอลลแ 

   ซอฟตแแวรแท่ีไมควรมีบนเครื่องคอมพิวเตอรแท่ีใชงาน ไดแก 
- ซอฟตแแวรแท่ีใชในการ Crack โปรแกรม 
- ซอฟตแแวรแส าเร็จรูปท่ีใชในการโจมตีระบบ, เจาะระบบ (Hacking Tools) 
- โปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการสแกนขอมูล การดักรับขอมูล (Sniffer) และอื่นๆ ท่ีอยูใน

รูปซอฟตแแวรแส าเร็จรูปท่ีไมเป็นท่ีรูจัก 
- ซอฟตแแวรแท่ีใชหลบหลีกการปูองกัน เชน โปรแกรมซอน IP Address 

 9)  ไมควรเขาเว็บไซตแเส่ียงภัยเว็บไซตแประเภทนี้ ไดแก 
- เว็บไซตแลามก อนาจาร 
- เว็บไซตแการพนัน 
- เว็บไซตแท่ีมีหัวเรื่อง “Free” แมกระท่ัง Free Wi-Fi 
- เว็บไซตแ ท่ีใหดาวนแโหลดโปรแกรมท่ีมีการแนบไฟลแพรอมท างานในเครื่อง

คอมพิวเตอรแ 
- เว็บไซตแท่ีแจก Serial Number เพื่อใช Crack โปรแกรม 
- เว็บไซตแท่ีใหดาวนแโหลดเครื่องมือในการเจาะระบบ 

 10) สังเกตความปลอดภัยของเว็บไซตแท่ีใหบริการธุรกรรมออนไลนแ เว็บไซตแ E-Commerce 
ท่ีปลอดภัยควรมีการท า HTTPS มีใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกสแ และมีมาตรฐานรองรับ 

 11) ไมเปิดเผยขอมูลสวนตัวลงบนเว็บ Social Network ช่ือท่ีใชควรเป็นช่ือเลนหรือฉายาท่ี
กลุมเพื่อนรูจัก และไมควรเปิดเผยขอมูลดังตอไปนี้ เลขท่ีบัตรประชาชน เบอรแโทรศัพทแ หมายเลขบัตรเครดิต 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ขอมูลทางการแพทยแ ประวัติการท างาน 



ต าราเรียนลูกเสือไซเบอรแ(Cyber Scout) 79 
 

 
โครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเตอรแเน็ต (Cyber Scout) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 12) ศึกษาถึงขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชส่ืออินเทอรแเน็ต ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550 โดยมีหลักการงายๆ ท่ีจะชวยใหสังคมออนไลนแสงบสุข คือให
ค านึงถึงใจเขาใจเรา 

 13) ไมหลงเช่ือโดยงาย อยาเช่ือในส่ิงท่ีเห็น และงมงายกับขอมูลบนอินเทอรแเน็ต ควรหมั่น
ศึกษาหาความรูจากเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ต และศึกษาขอมูลใหรอบดาน กอนปใกใจเช่ือในส่ิงท่ีไดรับรู 

4.2 กรณีศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 

แฮกเว็บกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

รูปท่ี 3-35 ตัวอยางเว็บไซตแท่ีถูกแอกระบบขอมูล 

 เว็บไซตแของกระทรวงวัฒนธรรม (www.m-culture.go.th) ถูกแฮกระบบขอมูล มีการน าลิงคแเว็บไซตแ
พนันบอลมาโพสตแไว มีแฮกเกอรแ ใชช่ือวา THE BAD PIGGIES TEAM โดยโพสตแภาพละครเหนือเมฆ 2 โดยมี
ขอความระบุวา “เอาเหนือเมฆ 2 กูคืนมา”  

 จากการระงับการถายทอดละครหลังขาวทางโทรทัศนแ เขาใจวาอาจเป็นการแสดงใหเห็นถึง การจ ากัด
สิทธิในการแสดงออกทางความคิด และสงผลใหเกิดกลุมบุคคลท่ีไมพึงพอใจกับการกระท านี้ ถึงแมวาการแฮก
เขาเว็บของกระทรวงวัฒนธรรม กระท าเพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด แตก็กอใหเกิด
ความเสียหายตอขอมูล และช่ือเสียงของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีเป็นหนวยงานระดับประเทศนั้น เป็นการ
กระท าท่ีผิด ไมสมควรท่ีจะกระท า เพราะยังมีวิธีการแสดงความคิดในแบบอื่นๆอีกหลายวิธี โดยท่ีจะไม
กอใหเกิดความเสียหายในดานอื่นๆ และการกระท านี้จะสงผลในทางเสียหายอื่นๆอีกมาก เชน การถูกมองวา
เป็นหนวยงานระดับประเทศแตมีการปูองกันระบบสารสนเทศท่ีไมมีความปลอดภัย ขอมูลใดๆท่ีส าคัญหรือเป็น
ความลับก็มีความเส่ียง และไมปลอดภัยมาก ขาดความนาเช่ือถือ เป็นตน อีกท้ังการกระท าในลักษณะนี้ยังเป็น
การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ ในการกอความเสียหายใหกับเว็บไซตแ โดยการเขาระบบท่ีผูอื่นมี
การปูองกันและกอความเสียหายทางขอมูล ซึ่งการแสดงออกทางความคิดอาจไมผิดในแงจริยธรรม แตการ
คุกคามระบบท่ีมีการปูองกันก็ไมใชการกระท าท่ีมีความประสงคแท่ีดีแนนอน 

http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2013/01/kW.png
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      สาเหตุของปใญหาเกิดจากความไมพอใจในเรื่องสวนบุคคล ท่ีเกิดจากการระงับการถายทอดละครหลัง
ขาวทางโทรทัศนแ ของกลุมบุคคลท่ีไมประสงคแดี 

 ผูมีสวนรับผิดชอบ ไดแก เจาหนาท่ีผูดูแลเว็บไซตแของกระทรวงวัฒนธรรม , กลุมบุคคลท่ีท าการแฮก
เว็บไซตแใหเกิดความเสียหาย, ผูบริการดานสารสนเทศ และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม 

      วิธีการแกปใญหา ไดแก เพิ่มนโยบาย มาตรการตางๆใหระบบสารสนเทศมีความแข็งแรง เชน การ
ก าหนดระยะเวลาในการเปล่ียนพาสเวิรแดของการเขาถึงขอมูลส าคัญ หาขอบกพรอง ชองโหวจากความเสียหาย
ครั้งนี้และพัฒนาระบบเพื่ออุดชองโหว และปูองกันเว็บไซตแ เชน การน าระบบสมาชิก เพื่อท าการยืนยันบุคคล  

มีการตรวจสอบ และเก็บขอมูลการเขาถึง เพื่อสังเกตกลุมบุคคลท่ีเขาขายเส่ียง หรือมีพฤติกรรมท่ีนาสงสัยใน
การเขาเว็บไซตแ [3] 
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