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    2.1 ภยัคุกคาม  Threat 

 ภยัคุกคาม  Threat  คือ   วตัถุ  ส่ิงของ ตวับุคคล  หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
เป็นตวัแทนของการะท าอนัตรายต่อทรัพยสิ์น  

 ภยัคุกคามมีหลายกลุ่ม เช่น 
     ภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนา หรือบางกลุ่มเป็นภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่ไดเ้จตนา เช่น ภยัคุกคามจากธรรมชาติ หรือจากผูใ้ชใ้นองคก์รเอง  
  ภยัคุกคามท่ีสามารถท าลายช่องโหว ่ไดเ้ท่านั้น จึงจะสามารถสร้างความ

เสียหายแก่ระบบได ้และจดัวา่ภยัคุกคามนั้นเป็นความเส่ียง Risk  ท่ี
อาจสร้างความเสียหายแก่สารสนเทศได ้



สรุปประเภทของภยัคุกคาม 
ประเภทของภัยคุกคาม ตัวอย่างภัยคุกคาม 

 ความผดิพลาดท่ีเกิดจากบุคคล 
Human Error/Failure 

ภยัร้ายต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา  
Compromises to 
Intellectual Property 

การจารกรรมหรือการรุกล ้า 
Espionage or Trespass 
การกรรโชกสารสนเทศ 
Information Extortion 

 อุบติัเหตุ  ความเขา้ใจผดิของพนกังาน 
การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 
 

การเขา้ถึงหรือการรวบรวมขอ้มูลโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

 การ Backmail การเผยแพร่
สารสนเทศท่ีเป็นความลบั 



ประเภทของภัยคุกคาม ตัวอย่างภัยคุกคาม 
การท าลายหรือท าใหเ้สียหาย 
Subotage or Vandalism 
การลกัขโมย Theft 

ซอฟตแ์วร์โจมตี Software 
Attack 
ภยัธรรมชาติ Force of Nature 
คุณธรรมของการบริการท่ีเบ่ียงเบนไป 
Deviation in Quality of 
Service 

การท าลายระบบหรือสารสนเทศ 
 

การลกัขโมยหรือการโจรกรรมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ 

ไวรัส, เวร์ิม, มาโคร,  Dos 

น ้าท่วม, ไฟไหม,้ แผน่ดินไห, ไฟดบั 
 

ISP, WAN, Service,  
Provider 
 

สรุปประเภทของภยัคุกคาม(ต่อ) 



สรุปประเภทของภยัคุกคาม(ต่อ) 
ประเภทของภัยคุกคาม ตัวอย่างภัยคุกคาม 

ความผิดพลาดทางดา้นเทคนิคฮาร์แวร์
Hardware 

ความผิดพลาดทางดา้นเทคนิค
ซอฟตแ์วร์ Technical 
Hardware Failures/Error 
ความลา้สมยัของเทคโนโลย ี
Technological 
Obsolescence 

อุปกรณ์ท างานผิดพลาด 
 

 Bugs, ปัญหาของโคด๊, ลปูไม่รู้จบ 
 
 เทคโนโลยท่ีีใชบ้างอยา่งลา้สมยัไปแลว้ 
 



1.ความผดิพลาดท่ีเกิดจากบุคคล  
Human Error/Failures 

 เป็นความผดิพลาดท่ีเกิดจากพนกังานหรือบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึง
สารสนเทศขององคก์รได ้

 อาจเกิดจากความไม่ไดต้ั้งใจ  เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ หรือขาดการ
ฝึกอบรม หรือคาดเดา เป็นตน้ 

 ป้องกนัภยัคุกคาม โดยการใหค้วามรู้ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของ
สารสนเทศ การฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ   

 มีมาตรการควบคุม 
 



2. ภยัร้ายต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา  
Comromises to Intellectual Property 

 ทรัพยสิ์นทางปัญญา Intellectual Property  คือทรัพยสิ์นท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดยบุคคลหรือองคก์รใด ๆ  หากตอ้งการ
น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปใช ้อาจตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และจะตอ้ง
ระบุแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ในทางกฎหมาย การใหสิ้ทธิในความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา มี 
4 ประเภทคือ  ลิขสิทธ์ิ (copyrights) ความลบัทางการคา้
(Trade Secrets)  เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Marks)  
สิทธิบตัร(Patents) 



การละเมดิความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทีม่ากทีสุ่ด
คอื การละเมดิลขิสิทธ์ิซอฟต์แวร์  

(Software Piracy) 
สามารถหาความรู้เพิม่เตมิ เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญาได้ที ่

www.ipthailand.org 



3. การจารกรรมหรือการรุกล ้า  
Espionage or Trespass 

 การจารกรรมหรือการรุกล ้า (Espionage or Trespass) 

   การจารกรรม Espionage  เป็นการท่ีกระท าซ่ึงใชอุ้ปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ หรือตวับุคคลในการจารกรรมสารสนเทศท่ีเป็นความลบั  

 ผูจ้ารกรรมจะใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อใหถึ้งซ่ึงสารสนเทศท่ีจดัเกบ็ไว ้และ
รวมรวมสารสนเทศนั้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 Industrial Espionage  วิธีน้ีเป็นการใชเ้ทคนิคท่ีถูกกฎหมาย
แต่ก ้าก่ึงความไม่ชอบธรรม เพื่อรวบรวมสารสนเทศท่ีส าคญัหรือ
ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งเพื่อน ามาหาผลประโยชน์  

 



 Shoulder Surfing คือการแอบดูขอ้มูลส่วนตวัของผูอ่ื้นขณะ
ท าธุรกรรมผา่นตู ้ATM  



 การรุกล ้า  Trespass   คือ การกระท าท่ีท าใหผู้อ่ื้นสามารถเขา้สู่
ระบบเพื่อรวมรวมสารสนเทศท่ีตอ้งการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   
 

การควบคุม สามารถท าไดโ้ดย การจ ากดัสิทธ์ิและพิสูจน์ตวัตนของผูเ้ขา้สู่
ระบบทุกคร้ังวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาติจริง  



ประเภทของ Espionage และ Trespass 
1. Hacker   บุคคลผูซ่ึ้งสร้างซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ข้ึนมา เพื่อใหต้น

สามารถเขา้ถึงสารสนเทศของผูอ่ื้นอยา่งผดิกฎหมาย  
 แบ่งออกไดเ้ป็น 2  ประเภท 
 1.1  Expert Hacker    เป็นแฮคเกอร์ท่ีมีทกัษะสูง  ท าการ

พฒันาโปรแกรมขนาดเลก็หรือซอฟตแ์วร์สคริปตท่ี์ใชใ้นการเขา้ถึง
สารสนเทศในระบบของผูอ่ื้น ใหพ้วก Unskilled Hacker 
ใช ้

     1.2 Unskill Hacker คือ พวกแฮคเกอร์ท่ีมีทกัษะนอ้ย ไม่
สามารถสร้างโปรแกรมเจาะระบบไดเ้อง จึงเป็นผูน้ าโปรแกรมไป
เจาะระบบ หรือเขา้ถึงสารสนเทศของผูอ่ื้น 



2. Script Kiddies  คือ แฮคเกอร์มือใหม่ ท่ีไม่มีความช านาญ  เป็น
ผูน้ า ซอฟตแ์วร์ของ Expert Hacker มาใชใ้นการโจมตีหรือ
ก่อกวนระบบของผูอ่ื้น 

3. Packet Monkeys  คือ script Kiddies  ท่ีใช้
โปรแกรมอตัโนมติัโจมตีระบบแบบปฏิเสธการใหบ้ริการ 
Distributed Denial of Service ท าใหร้ะบบไม่สามารถ
ใหบ้ริการท าตามค าร้องขอท่ีส่งมาได ้ ซ่ึงอาจท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจวา่ระบบ
ลม้เหลว  

4. Cracker  คือผูท่ี้ท าลายหรือท าซ ้ าซอฟตแ์วร์รักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบอ่ืน 



ความแตกต่างระหวา่ง Hacker / Cracker 

Hacker  มีเป้าหมายเพือ่ทดสอบความสามารถหรือต้องการท้าท้าย
  โดยการเจาะระบบให้ส าเร็จ  



 Cracker มีจุดประสงค์คอื ต้องการท าลายระบบความม่ันคง
    ปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์หรือระบบสารสนเทศ  
 



5. Phreaker  คือ ผูเ้จาะระบบเครือข่ายโทรศพัทส์าธารณ เพื่อให้
ตนเองใชโ้ทรศพัทโ์ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  หรือเพื่อรบกวนสัญญาน
โทรศพัท ์  



4. การกรรโชกสารสนเทศ 
Information Extortion 

 คือ  การท่ีมีผูข้โมยขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเป็นความลบัจากคอมพิวเตอร์ 
แลว้ตอ้งการเงินเป็นค่าตอบแทน เพื่อแลกกบัการคืนสารสนเทศนั้น  
หรือแลกกบัการไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เรียกวา่ Blackmail 



5. การท าลายหรือท าใหเ้สียหาย  
 

 เป็นการท าลายหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์
เวบ็ไซต ์ภาพลกัษณ์  ธุรกิจ และทรัพยสิ์นขององคก์ร ซ่ึงอาจเกิดจาก
ผูอ่ื้นท่ีไม่หวงัดี หรือแมก้ระทัง่จากพนกังานขององคก์รเอง 

 การท าลายเช่น  การขีดเขียนท าลายหนา้เวบ็ไซต ์  ดงัภาพ 
 





 ภยัคุกคามประเภทน้ีเรียกวา่ ปฏิบติัการ Hacktivist หรือ 
Cyberactivist  เป็นปฏิบติัการท่ีแซกแทรง หรือสร้างความ
สบัสนใหก้บัระบบการท างานบางอยา่งในองคก์ร  เพื่อคดัคา้นการ
ด าเนินงาน นโยบาย หรือกิจกรรมบางอยา่งขององคก์ร หรือหน่วยงาน
ของรัฐ 



 การก่อการร้ายบนโลกไซเบอร์  Cyberterrorism  เป็นภยั
คุกคามอีกรูปแบบหน่ึง เป็นการก่อการร้ายผา่นระบบเครือข่ายหรือระบบ
อินเตอร์เน็ต    

 FBI ไดใ้หนิ้ยามของ Cybertierriorsm วา่ เป็นการโจมตีแบบ
ไตร่ตรองไวก่้อนต่อสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และขอ้มูลซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรุนแรงหรือท าลาย
เป้าหมาย โดยกลุ่มบุคคล หรือตวัแทนท่ีไม่เปิดเผยนาม ท่ีมีเหตุจูงใจจาก
ประเดน็การเมือง  



6. การลกัขโมย Theif 

 คือการถือเอาของผูอ่ื้นโดยผดิกฎหมาย   
 เช่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบธรรมดา  
 และแบบอิเลค็ทรอนิค แลว้ ยงัรวมถึง 

สารสนเทศขององคก์ร  
 และทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ  



7. ซอฟตแ์วร์โจมตี Software Attack 
 เรียกวา่ การโจมตีโดยซอฟตแ์วร์   เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลออกแบบ

ซอฟตแ์วร์ใหท้ าหนา้ท่ีโจมตีระบบ เรียกวา่ Malicious Code 
หรือ  Malicious Software หรือ Malware  

 มลัแวร์ Malware  ถูกออกแบบเพื่อสร้างความเสียหาย ท าลาย หรือ
ระงบัการใหบ้ริการของระบบเป้าหมาย มีหลายชนิด เช่น virus 

worm, Zombie, Trojan Horse,  Logic Bomb, 
Back door  เป็นตน้ 
 



8. ภยัธรรมชาติ Force of Nature 
 ภยัธรรมชาติต่าง ๆ สามารถสร้างความเสียหายใหก้บัสารสนเทศของ

องคก์รได ้หากไม่มีการป้องกนัหรือวางแผนรับมือกบัภยัธรรมชาติ อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รไดอ้ยา่งมหาศาล  

 สามารถป้องกนัหรือจ ากดัความเสียหาย โดยการวางแผนรับสถานการณ์
ฉุกเฉินและภยัพิบติั Contingency Plan  

 ประกอบดว้ย 
   1. ขอ้ปฏิบติัในการฟ้ืนฟจูากภยัพิบติั 
   2. การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์คบัขนั 
   3. การรับมือกบัเหตุการไม่คาดคิด 
 



9.คุณภาพของการบริการท่ีเบ่ียงเบนไป  
Deviations in Quality of Service 

 เกิดข้ึนจากการท่ีองคก์รรับมาเพื่อการท างานของระบบสารสนเทศไม่
เป็นไปตามความคาดหวงั  

 ซ่ึงอาจเกิดจากความผดิพลาดของการใหบ้ริการ ท่ีอาจจะเก่ียวเน่ืองจาก
อุปกรณ์ในระบบใหบ้ริการผดิพลาด  

 อาจกล่าวไดว้า่ เป้นภยัคุกคามต่อความพร้อมใช ้Availability 
Disruption 



10. ความผดิพลาดทางเทคนิคฮาร์แวร์ (Technical 
Hardware Failure / Error 

 เกิดข้ึนเม่ือผูผ้ลิตปล่อยฮาร์ดแวร์ท่ีมีขอ้บกพร่องออกสู่ตลาด 
 ท าใหอ้งคก์รไดฮ้าร์ดแวร์ดงักล่าวมา ไดรั้บผลกระทบจากการท างานท่ี

บกพร่องของฮาร์ดแวร์  อาจท าใหร้ะบบงานหยดุชะงกั ไม่สามารถ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ได ้

 องคก์รอาจสูญเสียยอดการสัง่ซ้ือ และท่ีส าคญัความน่าเช่ือถือในท่ีสุด 
 



11. ความผดิพลาดทางเทคนิคดา้นซอฟตแ์วร์ Technical 
Software Failures/Error 

 เกิดจากองคซ้ื์อ ซอฟตแ์วร์ โดยไม่รู้วา่ ซอฟตแ์วร์นั้นมีความผดิพลาด ซ่ึง
กส็ามารถสร้างความเสียหายแก่องคก์ร เช่นเดียวกนักบัความผดิพลาด
ทางเทคนิคดา้นฮาร์ดแวร์  เช่นความผดิพลาดท่ีพบส่วนใหญ่ คือ Bug 
ในซอฟตแ์วร์  



ความลา้สมยัของเทคโนโลย ี 
Technical Obsolescence 

 เทคโนโลยพีื้นฐานของคอมพิวเตอร์  หรือระบบสารสนเทศ ลา้สมยัะจะ
ส่งผลใหร้ะบบไม่น่าไวใ้จ และอาจเกิดความเส่ียงต่อการรักษาความ
มัน่คงของสารสนเทศ เน่ืองจากอาจถูกโจมตีไดโ้ดยง่ายดว้ยเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยักวา่  



      2.2 ช่องโหว่ 

 ช่องโหว ่ Vulnerabilities หรือ ความล่อแหลม ซ่ึงหมายถึง  
ความอ่อนแอของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายท่ีเปิดโอกาสให้
ส่ิงท่ีเป็นภยัคุกคามสามารถเขา้ถึงสารสนเทศในระบบได ้

 ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายแก่สารสนเทศ หรือแมแ้ต่การท างานของ
ระบบ 



ตวัอยา่งช่องโหวท่ี่เกิดข้ึนในระบบ  

1.  การจดัการบญัชีรายช่ือผูใ้ช ้ User Acount 
 Manangement Process ไม่มีประสิทธิภาพ 

   ทุกองคก์รจ าเป็นตอ้งมี การจดัท าบญัชีรายช่ือผูใ้ช ้User 
 Account  เพื่อท าการลอ็กอินเขา้สู่ระบบ ซ่ึงตอ้งมี user 
 Id , Password  รวมถึงการควบคุมการเขา้ถึง 
 (Access Control ) และการใหสิ้ทธ์ิ 
 (Authorization) เป็นตน้ 



ปัจจยัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ของสารสนเทศใหป้ระสบผลส าเร็จ 

1. บุคคลในองคก์ร 
2. และกระบวนการจดัการ  
 โดยเฉพาะ การจดัการบญัชีรายช่ือผูใ้ชร้ะบบในองคก์ร  ซ่ึงหากขาด

ระบบการจดัการท่ีดี ระบบและองคก์รจะไม่สามารถทราบไดเ้ลยวา่
พนกังานคนใดมีสิทธ์ิเขา้ใชส้ารสนเทศส่วนใดบา้ง จึงเส่ียงต่อการบุก
รุกจากภยัคุกคามได ้   



ตวัอยา่งการจดัการบญัชีรายช่ือผูใ้ชท่ี้ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ความหละหลวมในการจดัการบญัชีรายช่ือผูใ้ชท่ี้ลาออกจากองคก์รไป
แลว้ 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ 
 ขาดเคร่ืองมือคน้หาหรือสอบถามสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบท่ีง่ายและ

สะดวก  



2. Software Bugs 

 Buffer Overun  เป็น Software bug ท่ีเกิดข้ึนบ่อย  
 Boundary Condition ขอบเขตค่าของตวัแปร หาก

โปรแกรมเมอร์ ไม่ตรวจสอบขอบเขตค่าของตวัแปร อาจส่งผลลพัธ์ท่ี
ผดิพลาดได ้ 

 Calculation Error คือ การท่ีซอฟตแ์วร์ท างานผดิพลาดใน
ฟังกช์ัน่การค านวณ  



3. ระบบปฏิบติัการไม่ไดรั้บการซ่อมเสริมอยา่งสม ่าเสมอ 

 หากองคก์รละเลยติดตามข่าวสารจากบริษทัผูพ้ฒันาระบบปฏิบติัการ 
หรือ แอลพลิเคชัน่ และไม่ท าการ download Patch มา
ซ่อมแซมระบบอยา่งเป็นระยะ  อาจท าใหร้ะบบปฏิบติัการมีช่องโหว ่
และขอ้ผดิพลาดสะสมเร่ือยไป จนกลายเป็นจุดอ่อนท่ีเส่ียงต่อการบุกรุก 
โจมตีไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะระบบปฏิบติัการแบบเคร่ือข่าย 



4. ไม่มีการอพัเดทโปรแกรม Anti Virus อยา่งสม ่าเสมอ 

 5. การปรับแต่งค่าคุณสมบติั ระบบผดิพลาด   
  การท่ีผูดู้แลระบบตอ้งปรับแต่งคุณสมบติัต่างของระบบดว้ย

ตนเอง  Manually  จะเส่ียงต่อการก าหนดค่าผดิพลาดได้
สูงกวา่ระบบ ท าการก าหนดใหเ้องอตัโนมติั 



     2.3 การถูกโจมต ี 

 การโจมต ีAttack   คอืการกระท าบางอย่างที่อาศัยความ
ได้เปรียบจากช่องโหว่ของระบบ เพือ่เข้าควบคุมการท างานของ
ระบบ เพือ่ให้ระบบเกดิความเสียหาย หรือเพือ่โจรกรรม
สารสนเทศ  

 



1. Malicious Code  หรือ Malware  คือโคด๊มุ่งร้ายหรือเป็น
อนัตราย  อนัไดแ้ก่ Virus, Worm, Trojan Horse ยงั
รวมถึง Web scripts   

  



 รูปแบบการโจมตีของ Malicious Code 

 1. สแกนหมายเลข IP Adress เพื่อหาหมายเลขช่องโหว ่แลว้ท า
การติดตั้ง Back door 

   2. ท่องเวบ็ไซต ์ระบบท่ีมี Malicious ฝังตวัอยู ่จะสร้างเวบ็เพจ
ชนิดต่าง ๆ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้ไปเยีย่มชมเวบ็เพจท่ีมีอนัตรายดงักล่าว กจ็ะไดรั้บ 
Malicious Code ไปได ้

   3. Virus  คดัลอกตวัเองไปอยูก่บัโปรแกรม ท่ีผูใ้ชรั้นโปรแกรมนั้นๆ  
   4. Email ส่งอีเมลท่ี์มี Malicious Code ซ่ีงทนัทีท่ีเปิด 
 เมลอ่าน Malicious Code กจ็ะท างานทนัที 



2. Hoaxes  คือ การปล่อยข่าวหลอกลวง เช่นปล่อยข่ายการแพร่
ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ทางเมล ์ยงัไดแ้นบโปรแกรมไวรัสไปดว้ย
เป็นตน้ 

3. Back door  หรือ Trap Door  คือเสน้ทางลบัท่ีจะช่วยผู ้
โจมตีหรือผูบุ้กรุกเขา้สู่ระบบไดโ้ดยไม่ผา่นกระบวนการตรวจสอบ  

4. Passwork Cracking  คือ การบุกรุกเขา้ไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ชใ้ดๆ โดยใชว้ิธีการเจาะรหสัผา่น  เร่ิมตน้ดว้ยการ
คดัลอกไฟล ์SAM(security Acount Manager) แลว้
ท าการถอดรหสั ดว้ยอลักอริท่ึมถอดรหสัชนิดต่างๆ จนกวา่จะได้
รหสัผา่นท่ีถูกตอ้ง 

 



หมายเหตุ 
 

ระบบปฏิบติัการ windows XP ไฟล ์SAM จะอยูใ่นไดเรกทอร่ี 
windows/System32/Config/SAM  

ส่วนระบบปฏิบติัการ windows รุ่นอ่ืนๆ จะคลา้ย ๆ กนั 



5. Brute Force Attack  เป็นการพยายามคาดเดารหสัผา่น โดย
การน าคียท่ี์เป็นไปไดท้ั้งหมดมาจดัหมู่ Combination  

6. Dictionary Attack เป็นการคาดเดาท่ีแคบลง คือการคาดเดา
จากตวัเลขในพจนานุกรม  

7. Denial Of Service  คือ การปฏิเสธการใหบ้ริการของระบบ 
เป็นการโจมตีโดยใชว้ิธีส่งขอ้มูลจ านวนมากไปยงัเป้าหมาย ท าใหแ้บ
รนดว์ิดธ์เตม็จนไม่สามารถใหบ้ริการได ้



จุดประสงค์ของการโจมตแีบบนี ้

 

คอื การพยายามให้เป้าหมาย หรือระบบเครือข่ายทีถู่กโจมตไีม่
สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ มี 3 รูปแบบคอื 

 
 



     รูปแบบการโจมต ี

 

 เคร่ืองมือท่ีใชโ้จมตี แบบ Distributed Denial of Service 
(DDoS)  DDoS มีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมานานหลายปีแลว้
ยอ้นหลงัเป็น 10 ปี มาแลว้ (แต่บรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างก็
มีวิธีป้องกันการโจมตีเช่นเดียวกัน)  

 รูปแบบการโจมตีท่ีนิยมใชก้นักมี็อยา่ง SYN flood, UDP 
flood, ICMP flood, Smurf, Fraggle เป็นตน้ 



1. การโจมตีแบบ SYN Flood 
 เป็นการโจมตีโดยการส่ง แพค็เกต็ TCP ท่ีตั้งค่า SYN บิตไวไ้ปยงั

เป้าหมาย เสมือนกบัการเร่ิมตน้ร้องขอการติดต่อแบบ TCP ตามปกติ 
(ผูโ้จมตีสามารถปลอมไอพีของ source address ได)้ เคร่ืองท่ี
เป็นเป้าหมายกจ็ะตอบสนองโดยการส่ง SYN-ACK กลบัมายงั 
source IP address ท่ีระบุไว ้ซ่ึงผูโ้จมตีจะควบคุมเคร่ืองท่ีถูก
ระบุใน source IP address ไม่ใหส่้งขอ้มูลตอบกลบั ท าให้
เกิดสภาวะ half-open ข้ึนท่ีเคร่ืองเป้าหมาย หากมีการส่ง SYN 
flood จ านวนมาก กจ็ะท าใหคิ้วของการใหบ้ริการของเคร่ืองเป้าหมาย
เตม็ ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการตามปกติได ้นอกจากน้ี SYN flood 
ท่ีส่งไปจ านวนมาก ยงัอาจจะท าใหเ้กิดการใชแ้บนดว์ิดธ์อยา่งเตม็ท่ีอีก
ดว้ย  ดงัรูป 



การโจมตีแบบ SYN Flood 



 2. การโจมตีแบบ ICMP Flood 
 เป็นการส่งแพค็เกต็ ICMP ขนาดใหญ่จ านวนมากไปยงัเป้าหมาย ท า

ใหเ้กิดการใชง้านแบนดว์ิดธเ์ตม็ท่ี 



 3. การโจมตีแบบ UDP Flood 
 เป็นการส่งแพค็เกต็ UDP จ านวนมากไปยงัเป้าหมาย ซ่ึงท าใหเ้กิดการ

ใชแ้บนดว์ิดธ์อยา่งเตม็ท่ี และหรือท าใหท้รัพยากรของเป้าหมายถูกใชไ้ป
จนหมด โดยจะส่ง UDP packet ไปยงั port ท่ีก าหนดไว ้เช่น 
53 (DNS) 



 4. การโจมตีแบบ Teardrop 
 โดยปกติ เราเตอร์จะไม่ยอม ใหแ้พก็เกต็ขนาดใหญ่ผา่นได ้จะตอ้งท า 

Fragment เสียก่อนจึงจะยอมใหผ้า่นได ้และเม่ือผา่นไปแลว้เคร่ือง
ของผูรั้บปลายทางจะน าแพก็เกต็ท่ีถูกแบ่งออกเป็น ช้ินส่วนต่าง ๆ ดว้ย
วิธีการ Fragment มารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นแพก็เกต็ท่ีสมบูรณ์ การท่ี
สามารถน ามารวมกนัไดน้ี้จะตอ้งอาศยัค่า Offset ท่ีปรากฏอยูใ่นแพก็
เกต็แรกและแพก็เกต็ต่อๆ ไป 

 ส าหรับการโจมตีแบบ Teardrop น้ี ผูโ้จมตีจะส่งค่า Offset ใน
แพก็เกต็ท่ีสองและต่อ ๆ ไปท่ีจะท าใหเ้คร่ืองรับปลายทางเกิดความ
สบัสน หากระบบปฏิบติัการไม่สามารถรับมือกบัปัญหาน้ีกจ็ะท าให้
ระบบหยดุการท างานใน ทนัที 



5. การโจมตีแบบ Land Attack 

 

5.1  ลกัษณะการโจมตีประเภทน้ี เป็นการส่ง SYN ไปท่ีเคร่ืองเป้าหมาย
 เพื่อขอการเช่ือมต่อ ซ่ึงเคร่ืองท่ีเป็นเป้าหมายจะตอ้งตอบรับค าขอการ
 เช่ือมต่อดว้ย SYN ACK ไปท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตน้ทางเสมอ  



5.2  แต่เน่ืองจากวา่ IP Address ของเคร่ืองตน้ทางกบัเคร่ืองท่ี
 เป็น เป้าหมายน้ีมี IP Address เดียวกนั โดยการใช ้ วิธีการ
 สร้าง IP Address ลวง (โดยขอ้เทจ็จริงแลว้ เคร่ืองของ 
 Hacker จะมี IP Address ท่ีต่างกบั เคร่ืองเป้าหมาย
 อยูแ่ลว้ แต่จะใชว้ิธีการทางซอฟตแ์วร์ใน การส่งแพก็เกต็ท่ี
 ประกอบดว้ยค าขอการเช่ือมต่อ พร้อมดว้ย IP Address 
 ปลอม) ซ่ึงโปรโตคอลของเคร่ืองเป้าหมายไม่ สามารถ
 แยกแยะได ้ วา่ IP Address ท่ีเขา้มาเป็นเคร่ือง
 ปัจจุบนัหรือไม่ กจ็ะท า การตอบสนองดว้ย SYN ACK 
 ออกไป 



 

5.3  หากแอดเดรสท่ีขอเช่ือมต่อเขา้มาเป็นแอดเดรสเดียวกบัเคร่ือง
 เป้าหมาย ผลกคื็อ SYN ACK น้ีจะยอ้นเขา้หาตนเอง และ
 เช่นกนัท่ีการปล่อย SYN ACK แต่ละคร้ังจะตอ้งมีการปันส่วน
 ของหน่วยความจ าเพื่อการน้ีจ านวนหน่ึง ซ่ึงหากผูโ้จมตีส่งค าขอ
 เช่ือมต่อออกมาอยา่งต่อเน่ืองกจ็ะเกิดปัญหาการจดัสรร 
 หน่วยความจ า 
 



การโจมตีแบบ Land Attack 



 6. การโจมตี แบบ  Smurf 

 ผูโ้จมตีจะส่ง ICMP Echo Request ไปยงั broadcast 
address ในเครือข่ายท่ีเป็นตวักลาง (ปกติจะเรียกวา่ amplifier) 
โดยปลอม source IP address เป็น IP address ของ
ระบบท่ีตอ้งการโจมตี ซ่ึงจะท าใหเ้ครือข่ายท่ีเป็นตวักลางส่ง ICMP 
Echo Reply กลบัไปยงั IP address ของเป้าหมายทนัที ซ่ึง
ท าใหมี้การใชง้านแบนดว์ิดธ์อยา่งเตม็ท่ี 



การโจมตี แบบ  Smurf 



 ความเสียหายท่ีเกิดจาก DoS ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านแต่ละส่วนไม่
เหมือนกนั แลว้แต่วา่เขาจะอยูใ่นส่วนใด เช่น เป็นผูเ้ขา้ไปใชง้าน เป็น
พนกังานในองคก์รท่ีโดนโจมตีหรือเป็น เจา้ของเคร่ืองท่ีถูกใชใ้นการ
โจมตี หรือจะมองในแง่ขององคก์รท่ีโดนโจมตี ทุกๆ ฝ่ายลว้นแลว้แต่
เป็นฝ่ายเสียทั้งนั้น ยกเวน้คนท่ีท าใหเ้หตุการณ์น้ี เกิดข้ึน หรือคนท่ีเป็น
คนบงการอยูเ่บ้ืองหลงัเท่านั้นท่ีไดป้ระโยชน์จากการโจมตีนั้น 

ความเสียหายทีเ่กดิโดยการโจมตใีนรูปแบบ DoS 



จะจดัความเสียหาย ของ DoS นั้นกส็ามารถจดัไดต้ามประเภทของการท างานของตวั 

DoS เอง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทดว้ยกนัคือ  

1. ความเสียหายกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 ในส่วนความเสียหายของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น เรากส็ามารถมองได้

สองมุมดว้ยกนัคือ ในมุมของเคร่ืองท่ีถูกใชใ้นการโจมตีกบัในมุมของ
เคร่ืองท่ีโดนโจมตี 



1.1 เคร่ืองท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการโจมตี  
 
 อนัดบัแรกคือเราสูญเสียการควบคุมของเคร่ืองเราเองท าใหค้นอ่ืน

สามารถเขา้มาบงการเคร่ืองของเราใหไ้ปท าอยา่งโนน้ท าอยา่งน้ีตามท่ีเขา
ตอ้งการได ้ 

 อนัดบัสองคือการเสียทรัพยากรของเคร่ืองเองไม่วา่จะเป็น ซีพีย ูเมโมรี 
หรือแบนดว์ิดธ์ เป็นตน้  ทรัพยากรต่าง ๆ ของเคร่ืองท่ีกล่าวไปแลว้นั้น
จะถูกใชไ้ปรันโปรแกรมท่ีจะใชใ้นการเขา้ไปโจมตี เคร่ืองเหยือ่ ท าให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรานั้นไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 



1.2 เคร่ืองที่เป็นเหยือ่ในการโจมตีคร้ังนี ้ 

 แน่นอนวา่ท าใหเ้คร่ืองนั้นไม่สามารถใหบ้ริการต่อไปได ้เพราะ
จุดประสงคห์ลกัของ DoS กคื็อส่ิงน้ี เพราะเคร่ืองนั้นมวัแต่
ประมวลผล Request จ านวนมากท่ีถูกส่งเขา้มาท าใหเ้คร่ืองนั้น
ท างานหนกัจนไม่สามารถรับงานไดอี้กต่อไปบางเคร่ืองอาจจะแฮงกไ์ป
เฉย ๆ หรือระบบอาจจะ Crash เลยกเ็ป็นไปไดท้ าใหเ้คร่ืองนั้นไม่
สามารถใหบ้ริการไดอี้ก 

 



2. ความเสียหายกบัระบบเน็ตเวร์ิก 
 ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ กบัระบบเน็ตเวร์ิกน้ันเรากส็ามารถมองได้สองมุม

เช่นกนั คอื มองในมุมของผู้ทีถู่กใช้เป็นเคร่ืองมือในการโจมตี และผู้ทีถู่ก
โจมต ี

 



2.1 มุมทีผู้่ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ ท าให้แบนด์วดิธ์ที่เราควรจะมีเหลอืไว้ ใช้
น้ันถูกใช้ไปกบัการโจมตีเสียหมด  บางคร้ังกก็นิแบนด์วดิธ์ทั้งหมดทีเ่รา
มีอยู่เพือ่ใช้ในการโจมตีท าให้เคร่ือง หรือระบบทีถู่กใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การโจมตีน้ันไม่สามารถใช้งานระบบ เน็ตเวิร์กได้อกีต่อไป 

 



2.2 มุมทีผู้่ถูกโจมตี เช่นเดียวกบัแบนด์วดิธ์ของผู้ทีถู่กโจมตน้ัีนกจ็ะใช้ไป
อย่างรวดเร็วจนหมด ท าให้บริการทีเ่ตรียมไว้ทีเ่คร่ืองทีถู่กโจมตน้ัีนไม่
สามารถใช้งานได้อกีต่อไป เคร่ืองทีต้่องการที่จะติดต่อเข้ามาทีเ่คร่ือง
นี ้หรือผ่านเคร่ืองนีเ้พือ่เข้าไปในระบบข้างใน (ในกรณีทีเ่ป็นไฟร์วอลล์) 
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ทีอ่ยู่ด้านในของระบบกจ็ะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั 
ระบบภายนอกได้เช่นเดียวกนั แต่ระบบ LAN ภายในกย็งัสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

 



3. ความเสียหายกบัองค์กร 
 
 3.1 เมื่อเกดิการโจมตีขึน้แล้วกม็ีแต่เสียกบัเสียเท่าน้ัน ยิง่องค์กรทีถู่ก

โจมตีด้วยแล้วความเสียหายน้ันกเ็กดิขึน้อย่างมากมายทเีดียว เร่ิมตั้งแต่
ความเสียหายของตัวเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือระบบทีโ่ดนโจมตีเองท าให้ 
ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพือ่ที่ให้สามารถกลบัมา
ให้บริการได้อย่างเดิม 

 



3.2 เสียโอกาสทางธุรกจิโอกาสทีจ่ะท าธุรกรรมกบัเคร่ืองทีโ่ดน
โจมตี หรือการท าธุรกรรมอืน่ๆ กบัระบบภายในทีจ่ าเป็นต้องต่อเช่ือมกบั
อนิเตอร์เน็ตสูญเสียโอกาสทีจ่ะท าธุรกรรมทางอนิเตอร์เน็ต โอกาสที่
ลูกค้าจะเข้ามาในเวบ็โอกาสทีจ่ะปิด การขาย โอกาสทีจ่ะสร้าง
รายได้ และอกีหลาย ๆ โอกาสทีท่างองค์กรจะต้องเสียไป 

 



3.3 เสียภาพลกัษณ์ขององค์กร องค์กรทีถู่กโจมตีด้วยการโจมตีประเภท 
DoS น้ัน ท าให้การบริการที่องค์กรน้ันเตรียมพร้อมไว้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการ ได้ท าให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรน้ันเสียไป เพราะไม่
สามารถป้องกนั เหตุทีเ่กดิขึน้ได้ หรือไม่มีวิธีการแก้ไขทีร่วดเร็วจนท าให้
เกดิความ เสียหายขึน้ ท าให้ลูกค้าขาดความเช่ือม่ันในองค์กรว่าจะ
สามารถตอบสนอง ความต้องการของตนได้ อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเปลีย่น
ใจไปใช้บริการของ องค์กรอืน่แทนในทีสุ่ด 



จะท าอย่างไรเมื่อถูกโจมต ี

 
1.การโจมตีท่ีเกิดข้ึนมกัจะท าใหเ้กิดการใชง้านแบนดว์ิดธ์จนเตม็ท่ี เช่น 

SYN flood ถา้หากท าการกรองแพค็เกต็ท่ี ISP ได ้กจ็ะสามารถ
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได ้



2.ติดตั้ง Hardware ทีมี่ขีดความสามารถสูงไว้ระหว่างเครือข่าย
ของ ISP กบัของระบบที่ต้องการป้องกนั เช่น การติดตั้งเราเตอร์ประ
สิทธิภาพสูง ทีส่ามารถท า filtering ได้ 



3.โดยปกติการโจมตีแบบ DoS ผูโ้จมตีมกัจะโจมตีไปยงั
เป้าหมายโดยระบุเป็น ip address โดยตรง ไม่ไดผ้า่นการ
ท า DNS lookup มาก่อน ดงันั้น เม่ือเกิดการโจมตีข้ึน ยงั
สามารถหาหนทางหลบหลีกการโจมตีดงักล่าวได ้2 วิธีคือ 
 



 

 3.1 เปล่ียน ip address เม่ือเกิดการโจมตี 
 

 3.2. เปล่ียน ip address ไปเร่ือยๆ แมจ้ะไม่มีการโจมตี ซ่ึงการ
กระท าทั้งสองรูปแบบกมี็ขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั ในรูปแบบแรกจะตอ้งมี
ระบบตรวจจบัท่ีดี สามารถแจง้เตือนผูดู้แลระบบใหส้ามารถปรับเปล่ียน 
ip address ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จะเห็นวา่มีช่องวา่งระหวา่งการ
ด าเนินงานอยู ่แต่กมี็ยงัมีขอ้ดีท่ีผูโ้จมตีจะไม่สามารถรู้แทกติกน้ีจนกวา่
จะเร่ิมโจมตี ในขณะท่ีวิธีท่ีสองจะมีความยากล าบากในการเร่ิมโจมตี
มากกวา่ 
 
 



การแกไ้ข DNS 
 
 การแกไ้ข DNS entries โดยเปล่ียน ip address ของระบบ

ท่ีก าลงัถูกโจมตีไปเป็น ip address ใหม่ ใหพ้ยายามลดค่า TTL 
ของ DNS record ใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และพิจารณาวา่
ควรยา้ย DNS server ไปยงัลิงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่ลิงคเ์ดียวกนักบัระบบท่ี
ก าลงัถูกโจมตี โดยพิจารณาไดจ้าก traffic ท่ีจะเกิดข้ึนจาก DNS 
server เคร่ืองน้ี นอกจากน้ีควรตรวจสอบ secondary DNS 
server ดว้ยวา่มีความพร้อมในการท างานหรือไม่หาก primary 
DNS server มีปัญหา 



 Network Address Translation 

 
หากระบบท่ีถูกโจมตีสามารถใชง้าน NAT ได ้กจ็ะท าใหง่้ายในการ
เปล่ียน ip address หากไม่มี NAT ถูกติดตั้งในระบบไวแ้ลว้ ก็
ควรติดตั้งเพิ่มเติม โดยปกติแลว้เราเตอร์กมี็ความสามารถน้ี นอกจากน้ี
ควรพิจารณาถึงระบบท่ีสามารถท า load balancing ได ้เพื่อ
กระจายภาระงานใหท้ัว่ถึง 



 Filter ค่า ip address เดิม 
 

 Traffic ท่ีเขา้มายงั ip address ตวัเดิมจะมีแค่ traffic ท่ีเกิด
จากการโจมตี และจากผูใ้ชท่ี้ยงัใชค่้า DNS entry เก่าเท่านั้น (ซ่ึง
เกิดจากการกระจายตวัของ DNS entry นั้นจะตอ้งใชเ้วลาซกั
ระยะ) ดงันั้นจึงสามารถบลอ็ก traffic ส าหรับ ip address น้ี
ได ้หากไม่ตอ้งการให ้traffic ของ ip address ชุดเดิมเขา้มา
ภายในระบบกส็ามารถท าไดโ้ดยการยกเลิก routing ส าหรับ ip 
address เดิมเสีย 
 



 ใช ้ip address ชุดใหม่และลิงคท่ี์แตกต่าง 
 

 มีวิธีแกไ้ขท่ีไดผ้ลอีกวิธีคือ การเปล่ียนไปใชลิ้งคชุ์ดใหม่และ ip 
address บลอ็กใหม่ทั้งหมด หากผูโ้จมตีหยดุการโจมตีและเปล่ียน
เป้าหมายเป็น ip address ชุดใหม่ ผูดู้แลระบบกส็ามารถเปล่ียน 
ip address และลิงคก์ลบัไปเป็นลิงคเ์ดิมได ้
 



การป้องกนัการโจมตี DNS server 

 
1.การป้องกนัการโจมตีท่ีกล่าวมาดา้นบนน้ี อาศยัฟังกช์นัการท างานของ 

DNS server เพื่อกระจายข่าวการเปล่ียน ip address ชุด
ใหม่ ดงันั้นผูโ้จมตีอาจจะเปล่ียนเป้าหมายมาเป็น DNS server ก็
เป็นได ้โดยสามารถโจมตีมายงั port 53 ทั้ง UDP flood หรือ 
SYN flood ได ้



มีวธีิป้องกนัดงัต่อไปนี ้
 วางเคร่ือง primary DNS server ไวใ้นลิงคท่ี์แยกต่างหาก 
 ส ารองขอ้มูลของ primary DNS server ไปยงัท่ีตั้งแห่งใหม่ 
 สร้าง secondary DNS server ไวใ้นหลายๆ จุด บนลิงคท่ี์

แตกต่างกนั 
 ใช ้primary DNS server ท่ีผูอ่ื้นมองไม่เห็น 

(unadvertised) และเช่ือมโยงไปยงั secondary DNS 
server โดยล้ิงคท่ี์แยกต่างหาก 
 



ผู้โจมตี 
 

 หากผูโ้จมตีเปล่ียนเป้าหมายมาเป็น ip address ใหม่ตามท่ีก าหนด 
จะท าใหส้ามารถประมาณการณ์การตั้งรับได ้เช่น 

 
  - เม่ือผูโ้จมตีซ่ึงควบคุมการโจมตีเปล่ียนแปลงค าสัง่ กจ็ะท าให้

 เพิ่มโอกาสในการตามจบัตวัไดง่้ายข้ึน 
 
  - หากมีการจบัตาดู traffic จะท าใหเ้พิ่มโอกาสในการตามจบั

 ตวัไดง่้ายข้ึน 



 URL redirect 
 

 หากผูโ้จมตีท าการโจมตี web server อาจจะพิจารณาใชก้าร redirect 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาได ้โดยการแกไ้ข DNS entry เพื่อเปล่ียน ip address 
ไปเป็น server ท่ีตั้งไวเ้พ่ือแกปั้ญหาโดยเฉพาะ ซ่ึงจะท า redirection ไป
ยงั web server ท่ีแทจ้ริงไว ้ซ่ึงจะท าให ้incoming request ท่ี
เป็นของผูใ้ชป้กติถูก redirect ไปยงั web server ตวัจริง ในขณะท่ี 
traffic ท่ีเป็นการโจมตีจะไม่ถกู redirect ไป แต่ผูโ้จมตีกส็ามารถคน้หา 
ip address ท่ีแทจ้ริงของ web server ได ้ดงันั้นจึงควรใช ้
network address translation ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 

 อาจจะมีการพิจารณาสร้างเส้นทางเช่ือมต่อพิเศษส าหรับ client ท่ีมีความส าคญั
กวา่ปกติ เพ่ือไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์การโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน 



 ค าแนะน าทัว่ไป 

 จดัหาแบนดว์ิดธ์ใหม้ากกวา่ความตอ้งการใชง้านยามปกติ 
 สร้างระบบส ารองทั้งระบบเครือข่ายและระบบของเคร่ืองใหบ้ริการ 
 ถา้เป็นไปไดพ้ยายามแยก traffic ใหอ้อกจากกนัใหไ้ด ้เช่น ใช ้ISP 

คนละแห่งกนัส าหรับลิงคไ์ปยงั web server และลิงคเ์พื่อใชง้าน
อินเตอร์เน็ต 
 



 ติดต่อ network service provider ในเร่ือง 
 น าระบบป้องกนัการโจมตีแบบ DoS มาใช ้
 ระบบป้องกนั DoS ท่ีมีอยู ่
 ขอ้มูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
 ผูใ้หบ้ริการ upstream 

 



ใหก้รองขอ้มูลท่ีไม่มีประโยชน์ท้ิง เช่น 
 กรอง private ip addresses เช่น 10.0.0.0/8 

172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 

 กรอง broadcast address ซ่ึงปกติจะลงทา้ยดว้ย .255 หรือ .0 

 กรอง loopback address (127.0.0.0/8) 
 ป้องกนัการปลอมแปลง ip address โดยกรองแพค็เกต็ท่ีมาจากภายนอก

และมี source ip address ตรงกนักบั ip address ในระบบ
เครือข่ายของตนเอง 
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Spoofing 

 คือเทคนิคท่ีท าใหเ้ขา้ถึงระบบเป้าหมายท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต โดยใช ้Ip 
Address หรือ  Server/ Host ท่ีเช่ือถือไดห้ลอกล่อ  

Hacker แกไ้ข  
IP Source 



    TCP Hijacking Attack 

 เป็นการโจมตีทีผู้่โจมตีจะใช้วธีิคอยตดิตามเครือข่าย Packet จาก
เครือข่าย จากน้ันดักจับ Packet มาท าการดัดแปลงเป็นของตน 

       Spam 

 เป็นการใช้อเีมล์เพือ่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินค้าต่าง ๆ ซ่ึงอาจสร้าง
ความร าคาญแก่ผู้ได้รับ บางคร้ังอาจแนบ virus หรือ warm มา
กบัอเีมล์ด้วย  

การโจมตรูีปแบบอืน่ 



  

 เป็นการโจมตีทางอีเมลอี์กรูปแบบหน่ึง มีลกัษณะท าลาย Dos ผูโ้จมตี
จะส่งอีเมลจ์  านวนมหาศาล ไปยงัระบบเป้าหมาย เพื่อใหร้ะบบไม่
สามารถใหบ้ริการไดอี้ก 

     Mail Bombing 

      Sniffers 

  

 เป็นโปรแกรมหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถอ่านหรือติดตาม และดกัจบัขอ้มูลท่ี
วิ่งอยูใ่นเครือข่าย สามารถขโมยขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผดิได ้



    Social Engineering 

 เรียกวา่ วิศวกรรมทางสงัคม คือลกัษณะทางสงัคมในการหลอกลวงให้
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบั เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในทางท่ีผดิหรือขดัต่อกฎหมาย 

    Buffer  Overflow 

 เป็นการโจมตีโดยการส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบจ านวนมาก เพื่อใหเ้กินกวา่
เน้ือท่ี Buffer ผูโ้จมตีจะฉวยโอกาสน้ีในการสัง่ใหร้ะบบท าตามค าสัง่
ท่ีส่งเขา้ไปควบคุม 



     Timing Attack 

 เป็นการโจมตีโดยการขโมยขอ้มูลท่ีจดัเกบ็อยูใ่น Cache  ของ
โปรแกรม Web Browser  โดยผูโ้จมตีจะสร้างไฟล ์
Cookies ท่ีเป็นอนัตราย แลว้บนัทึกไวใ้นเคร่ืองของผูใ้ชท้นัทีท่ีเขา้
ไปเยีย่มชม website ท่ีเป็นอนัตราย จากนั้น ไฟล ์Cookies จะ
คอยส่งขอ้มูลใน Cache ไปใหก้บัผูโ้จมตี   



     Zero-day Attack  

 เป็นการโจมตี โดยการพยายามเจาะช่องโหวท่ี่องคก์รยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่
การคน้พบช่องโหวด่งักล่าวสู่สาธารณะ หรือยงัไม่ไดแ้จง้ช่องโหวแ่ก่
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์  ผูโ้จมตีจะอาศยัจงัหวะดงักล่าวชิงโจมตีระบบ 



2.4  Malware มลัแวร์ 

 มลัแวร์  คือ  ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีมุ่งร้ายต่อเป้าหมาย  ถูก
ออกแบบมาใหท้ าหนา้ท่ีสร้างความเสียหาย ท าลาย หรือระงบัการ
ใหบ้ริการของระบบเป้าหมาย 
 

 มลัแวร์ เรียกอีกอยา่งวา่  Malicious Software หรือ 
Malicious Code 



มลัแวร์มีหลายชนิดเช่น 
 Virus 

 Worm 

 Zombie 

 Trojan Horse 

 Logic bomb 

 Back door 
ดงัรูป 

 



Malware 

อิสระ 
ตอ้งการแหล่งฝังตวั 

Host Program 

Back door Logic  
Bomb 

Trojan  
Horse 

Virus Worm Zombie 

ท าซ ้าหรือส าเนาตัวเองได้ 

รูปแสดงแผนผงั  Malware ชนิดต่าง ๆ  



     2.4.1.Back Door 

 คือ เสน้ทางลบัท่ีจะช่วยใหผู้โ้จมตีหรือผูบุ้กรุกเขา้สู่ระบบได ้ โดยไม่
ตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบของระบบ เสน้ทางน้ีจะแตกต่างกนั
ออกไปแลว้แต่ระบบ 



  2.4.2 ระเบิดเวลา  Logic Bomb 

 เป็นโคด๊โปรแกรมท่ีถูกฝังอยูใ่นโปรแกรม  รอจนกวา่จะเกิดเหตุการณ์ใด 
ๆ ท่ีถูกก าหนดไว ้ระเบิดเวลากจ็ะท าการแทรกตวัเองไปกบัแอพลิเคชัน่
หรือระบบปฏิบติัการ 



    2.4.3.Trojan Horse 

 คือโปรแกรมท่ีไม่สามารถแพร่กระจายตวัเองไปยงัคอมพิวเตอร์อ่ืนได ้
แต่จะใชว้ิธีการแฝงตวัอยุใ่นลกัษณะของไฟลโ์ปรแกรม เพื่อหลอกล่อให้
ผูใ้ชไ้ฟลห์รือดาวน์โหลดมาใชง้าน จากนั้นโทรจนักจ็ะท างานท่ีเป็น
อนัตรายต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 



      2.4.4 Virus 

 Virus computer  คือโคด๊หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมุ่งร้าย
ต่อโปรแกรมไฟลอ่ื์น ๆ โดยจะฝังตวัหรือส าเนาตวัเองไปกบัโปรแกรม
ไฟลข์อ้มูลท่ีเป็นเป้าหมาย  เม่ือโปรแกรมหรือไฟลข์อ้มูลนั้นถูกรัน  โคด๊
ไวรัสกจ็ะเร่ิมท างานตามค าสัง่ท่ีบรรจุอยูใ่นโคด๊  เช่นสัง่ใหล้บ หรือ 
แกไ้ขค่าบางอยา่งของไฟล ์ ใหจ้อเป็นภาพสีฟ้า  ท าใหเ้คร่ืองหยดุการ
ท างาน หรือแสดงขอ้ความบางอยา่งบนจอภาพ  เป็นตน้ 



   คุณลกัษณะของของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 ประกอบไปดว้ยโคด๊หรือชุดค าสัง่ท่ีฝังอยูใ่นแหล่งฝังตวั (Host 

Program/File) 

 จะเร่ิมท างานกต่็อเม่ือ Host Program/File ถูกรัน 
 จะส าเนาตวัเองเม่ือ Host Program/File ถูกรัน 



 วงจรชีวิตของไวรัสคอมพิวเตอร์ มี 4 ระยะ คือ 

1. ระยะไม่เคลือนไหว Dormant Phase  เป็นระยะท่ีโปรแกรม
ไวรัสจะหยดุน่ิง ไม่กระท าการใด ๆ  เป็นระยะท่ียงัไม่ถูกกระตุน้ให้
ท างานนัน่เอง 

2. ระยะแพร่กระจาย  Propagation Phase เป็นระยะท่ี
โปรแกรมไวรัสคดัลอกตวัเอง หรือฝังตวัอยูก่บัโปรแกรมอ่ืน หรือ
หน่วยความจ า ใด ๆ ข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีของไวรัส   

 ส าหรับโปรแกรมท่ีติดไวรัส กคื็อโปรแกรมท่ีมีโคด๊ไวรัสฝังอยูห่รือแนบ
อยู ่กจ็ะเขา้สู่ระยะแพร่กระจายต่อไป 

 



3. ระยะถูกกระตุน้ Triggering Phase  เป็นระยะท่ีโปรแกรม
ไวรัสดถูกกระตุน้ใหท้ างานตามค าสัง่ โดยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
ตวักระตุน้การท างาน เช่น ถึงวนัท่ีท่ีถูกก าหนดไวใ้นโปรแกรมไวรัส 

 

4. ระยะท างาน Execution Phase  เป็นระยะท างานของ
โปรแกรมไวรัส เป็นระยะท่ีเห็นผลของการท างาน เช่นมีขอ้ความปรากฏ
บนจอภาพ หรือ รูปภาพในโฟลเดอร์หายไป เป็นตน้ 

 วงจรชีวิตของไวรัสคอมพิวเตอร์ มี 4 ระยะ คือ(ต่อ) 



กายวิภาคของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 โครงสร้างของไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัรูป 

Mark (Optional) 
 

Infection Machanism 
 

Trigger (Optional) 
 

Payload (Optional) 



จากรูป แต่ละส่วนท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

 Mark  ท าหนา้ท่ีป้องกนัการติดเช้ือไวรัสอ่ืน 
 Infection Mechanism  เป็นกลไกท าหนา้ท่ีคดัลอกตวัเอง

ไปฝังหรือแนบกบัโปรแกรมหรือไฟลอ่ื์น  สรุปคือท าหนา้ท่ีแพร่กระจาย 
 Trigger  คือเง่ือนไขในการกระตุน้ไวรัสท างาน 
 Payload  การกระท าท่ีมุ่งต่อเป้าหมาย 



      ชนิดของไวรัส 

 สามารถจ าแนกไวรัสท่ีส าคญั ได ้ดงัน้ี 

Viruses 

Memory  
Resident 

Program File 

Polymorphic 

Boot Sector 

Stealth Macro 

E-mail 



    ประเภทของไวรัส (จากรูปภาพ) 

 Memory Resident Virus  เป็นไวรัสท่ีฝังตวัอยูใ่น
หน่วยความจ าหลกั 

 Program File Virus  เป็นไวรัสท่ีฝังตวัอยูใ่นโปรแกรมใด ๆ 
เช่น File ท่ีมีนามสกุล .exe, .com, .sys เป็นตน้ 

 Polymorphic Virus  เป็นไวรัสท่ีสามารถซ่อนลกัษณะและ
เปล่ียนพฤติกรรมไปเร่ือยๆ เพื่อหลีกเล่ียงการตรวจจบัของซอฟตแ์วร์ 
Anti Virus   



     ประเภทของไวรัส(ต่อ) 

 Boot Sector  เป็นไวรัสท่ีฝังตวัอยูใ่นส่วนของ Boot 
Sector ของ Hard disk  ท่ีจดัเกบ็โปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
ซ่ึงจะถูกอ่านเม่ือเร่ิมตน้เปิดเคร่ือง  การท างานของไวรัสชนิดน้ี จะท าการ
เคล่ือนยา้ยชุดค าสัง่ท่ีอยูบ่ริเวณ Boot Sector ไปไวบ้ริเวณอ่ืน  
จากนั้นโปรแกรมไวรัสจะวางโคด๊ของตนไวใ้น Boot Sector 
แทน เม่ือระบบเร่ิมท างาน คือเร่ิมเปิดเคร่ือง โคด๊โปรแกรมไวรัสจะถูก
โหลดไปไวท่ี้หน่วยความจ าหลกั เพื่อเร่ิมท าการประมวลผลตามค าสัง่มุ่ง
ร้ายท่ีไดก้ าหนดไว ้และขณะเดียวกนัไวรัสกไ็ดถู้กฝังตวัอยูใ่น
หน่วยความจ าหลกัเรียบร้อยแลว้ 



 Stealth Virus  เป็นไวรัสท่ีถูกออกแบบใหส้ามารถซ่อนตวัเอง
จากการตรวจจบัได ้  โดยเม่ือไวรัสถูกโหลดเขา้สู่หน่วยความจ าหลกัแลว้ 
ไวรัสจะคอยดกัจบัการเรียก (Call) ไฟลแ์ละเขา้ถึงขอ้มูลในดิสกข์อง
ระบบ  โดยเม่ือดกัจบัไดแ้ลว้  ไวรัสจะดดัแปลง Call ดงักล่าว แลว้
ส่งคืนระบบตามเดิม  รอใหร้ะบบเรียกใช ้Call  ไวรัสกจ็ะเร่ิมท างาน  

 โดยทัว่ไป Boot Sector Virus จะมีลกัษณะของ Stealth 
Virus รวมอยูด่ว้ย 
 

     ประเภทของไวรัส(ต่อ) 



 Macro Virus   มาโคร คือชุดค าสัง่ ท่ีท างานไดเ้องอตัโนมติั บน
โปรแกรมหรือ application เฉพาะ นัน่คือในกลุ่ม Microsoft 
Office  แบ่งออกเป็น  

 1. Auto Execute  

 2. Auto Macro 

 3. Command Macro 
E-mail Virus  เป็นไวรัสท่ีแนบตวัเองไปกบัอีเมล ์เช่นอาจแบบไป

กบัเน้ือหาอีเมล ์หรือฝังตวัไปกบัไฟลท่ี์แนบไปกบัอีเมล ์

     ประเภทของไวรัส(ต่อ) 



    2.4.5 Worm เวิร์ม 
 Worm  คือ โปรแกรมท่ีมุ่งร้ายท่ีสามารถส าเนาหรือท าซ ้ าตวัเองไปยงั

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัพาหะ  แต่อาศยัเดินทางผา่นเครือข่าย เขา้
มาตามช่องโหวข่องระบบปฎิบติัการ ไฟลข์อ้มูล หรืออีเมลต่์าง ๆ  

 โดยทัว่ไปจะมุ่งโจมตีระบบเครือข่ายมากกวา่สร้างความเสียหายใหก้บัไฟล ์แสดง
กายวภิาคดงัน้ี 

Mark (Optional) 

 
Infection Machanism 

 
Trigger (Optional) 

 
Payload (Optional) 



จากรูปแต่ละส่วนท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

 Mark  ท าหนา้ท่ีป้องกนัการติดเช้ือไวรัสอ่ืน เช่นเดียวกนักบั Mark  
ของไวรัส 

 Infection Mechanism  ท าหนา้ท่ีคน้หาช่องโหว ่หรือ 
จุดอ่อนของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 

 Trigger  คือเง่ือนไขในการกระตุน้ให ้Payload ท างาน 
 Payload  การกระท าท่ีมุ่งร้ายต่อเป้าหมาย ในกรณีของ เวิร์ม 

Payload จะหมายถึงการติดตั้ง Trojan Horse,Back 
Door หรือ Virus ลงในเคร่ืองเป้าหมาย 



    2.4.6 ซอมบ้ี Zombie 

 เป็นโปรแกรมท่ีเขา้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ท่ีตนเองฝังอยู ่
จากนั้นจึงใชค้อมพิวเตอร์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการโจมตีเป้าหมาย 
เพื่อกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูส้ัง่โจมตี ซ่ึงขดัต่อกฏหมาย
และจริยธรรม  



   2.4.7 สปายแวร์ Spyware 
 หมายถึงโปรแกรมท่ีแอบเขา้มาติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยท่ีผูใ้ชอ้าจไม่ได้

เจตนา แลว้เป็นผลใหส้ปายแวร์กระท าส่ิงต่อไปน้ี เช่น 

           - อาจส่งหนา้ต่างโฆษณาเลก็ๆ ปรากฏข้ึนมา(ป๊อบอพั) ขณะท่ีคุณใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู ่
          - เม่ือคุณเปิดเวบ็บราวเซอร์ เวบ็บราวเซอร์จะท าการต่อตรงไปยงั
เวบ็ไซตห์ลกัของตวัสปายแวร์ท่ีถกูตั้งค่าใหล้ิ้งกไ์ป 
          - สปายแวร์อาจท าการติดตามเวบ็ไซตท่ี์คุณเขา้ไปเยีย่มชมบ่อยๆ 
         - สปายแวร์บางเวอร์ชัน่ท่ีมีลกัษณะรุกรานระบบจะท าการติดตามคน้หา 
คีย ์หรือ รหสัผา่น ท่ีคุณพิมพล์งไปเม่ือท าการ log in เขา้แอคเคาน์ต่างๆ 



     ปัญหาจากสปายแวร์  
 

 เม่ือสปายแวร์ไดแ้อบเขา้มาติดตั้งอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณแลว้ 
มนัจะพยายามรัน process พิเศษบางอยา่งซ่ึงจะเป็นผลใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณท างานชา้ลงหรืออาจท าการเขา้สู่เวบ็ไซตต่์างๆไดช้า้ 
หรืออาจเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการไม่ไดเ้ลย นอกจากน้ี ยงัส่งผลเก่ียวเน่ือง
กบัเร่ืองของขอ้มูลส่วนบุคคล (privacy) ในประเดน็ต่อไปน้ีดว้ 

  ไม่สามารถทราบไดเ้ลยวา่ขอ้มูลท่ีถูกน าไปมีอะไรบา้ง 
   ไม่อาจทราบไดเ้ลยวา่ใครเป็นผูน้ าขอ้มูลเหล่านั้นไป 
 และจะไม่ทราบเช่นกนัวา่ ขอ้มูลเหล่านั้นจะถูกน าไปใชอ้ยา่งไร
 บา้ง 



ข้อสังเกตเมื่อมีสปายแวร์เข้ามาตดิตั้งอยู่ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 มีหนา้ต่างเลก็ๆ ท่ีเป็นโฆษณาป๊อบอพัข้ึนมาเองบ่อยคร้ังจนนบัไม่ถว้น 
 เม่ือตอ้งการเขา้สู่เวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึงและพิมพท่ี์อยูแ่อคเคาน์ (URL) ลงไป

อยา่งถกูตอ้งแลว้แต่เวบ็บราวเซอร์จะเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์สปายแวร์ไดต้ั้งไว ้และแสดง
หนา้เวบ็เหล่านั้น แทนท่ีจะเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ 
 

 สังเกตเห็นวา่มีแถบเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีไม่เคยเห็น หรือไม่คุน้เคยเกิดข้ึนบนเวบ็
บราวเซอร์ 

 บริเวณ task tray ในส่วนแสดงการเปิดโปรแกรมท่ีก าลงัรันอยูด่า้นล่างของ
หนา้ต่างวนิโดวจ์ะปรากฏแถบแสดงเคร่ืองมือหรือไอคอนท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 
หรือไอคอนแปลกๆ 
 



 

 หน้าหลกัของบราวเซอร์ทีคุ่ณเซ็ตค่าไว้ถูกเปลีย่นไปในทนัท ี
 

 เมื่อเรียก search engine ที่เคยใช้ในการค้นหาขึน้มา และท า
การค้นหา หรือทนัททีีค่ลกิปุ่ม search เว็บบราวเซอร์จะไปเรียก
หน้าเว็บที่แตกต่างไปจากเดิม 
 

 ฟังก์ช่ันบนคย์ีบอร์ดบางอย่างทีเ่คยใช้งานจะเกดิอาการผดิปกติ เช่น เคย
กดปุ่ม tab เพือ่เลือ่นไปยงัช่องกรอกข้อความในฟิลด์ถัดไปบนหน้า
เว็บจะไม่สามารถใช้ในการเลือ่นต าแหน่งได้เหมือนเดิม เป็นต้น 
 



 
 ข้อความแสดงความผดิพลาดของซอฟต์แวร์วนิส์โดว์จะเร่ิม
ปรากฏบ่อยมากขึน้ 
 

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ของคุณจะท างานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมือ่ส่ัง
เปิดโปรแกรมหลายโปรแกรม หรือท างานหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ในระหว่างการบันทกึแฟ้มข้อมูล เป็นต้น  
 
 



การป้องกนัสปายแวร์  
 

 1.ไม่คล้ิกล้ิงบนหนา้ต่างเลก็ๆ ท่ีปรากฏข้ึนมาอตัโนมติัหรือโฆษณาท่ีป๊
อบอพัข้ึนมา เพราะป๊อบอพัเหล่านั้นมกัจะมีตวัสปายแวร์ฝังอยู ่การคล้ิก
ล้ิงเหล่านั้นจะท าใหส้ปายแวร์ถูกน าเขา้มาติดตั้งบนเคร่ืองของคุณผา่น
วินโดวส์ไดใ้นทนัที ส่วนวิธีการปิดหนา้ต่างป๊อบอพัเหล่านั้นควรคล้ิกท่ี
ปุ่ม “X” บนแถบเมนู Title bar แทนท่ีจะปิดดว้ยค าสัง่ close 
บนแถบแสดงเคร่ืองมือมาตรฐานของวินโดว ์(standard 
toolbar) 

 
 



 2.ควรเลือกท่ีค าตอบ “No” ทุกคร้ังท่ีมีค  าถามต่างๆ ถามข้ึนมาจากป๊
อบอพัเหล่านั้น คุณตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งมากกบัค าถามท่ีปรากฏ
ข้ึนมาเป็นไดอะลอ็กบอ็กซ์ต่างๆ แมว้า่ไดอะลอ็กบอ๊กซ์เหล่านั้นจะ
เกิดข้ึนตอนคุณก าลงัรันโปรแกรมเฉพาะท่ีคุณจะใชง้าน หรือใช้
โปรแกรมอ่ืนอยูก่ต็าม ควรปิดหนา้ต่างป๊อบอพัเหล่านั้นดว้ยวิธีคล้ิกท่ีปุ่ม 
“X” บนแถบเมนู Title bar แทนท่ีจะปิดดว้ยค าสัง่ close บน
แถบแสดงเคร่ืองมือมาตรฐานของวินโดว ์(standard toolbar) 



 3.ควรระมดัระวงัอยา่งมากในการดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ท่ีจดัใหด้าวน์
โหลดฟรี เพราะมีหลายเวบ็ไซตท่ี์จดัหาแถบเคร่ืองมือแบบท่ีใหผู้ใ้ช้
ปรับแต่งเองหรือมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเหมาะส าหรับผูใ้ชใ้หป้รับแต่งเองไว้
ใหด้าวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต ส าหรับท่านท่ีตอ้งการใชคุ้ณสมบติัของ
เคร่ืองมือเหล่าน้ี ไม่ควรจะดาวน์โหลด เคร่ืองมือเหล่าน้ีมาจากเวบ็ไซตท่ี์
ไม่น่าเช่ือถือ และตอ้งตระหนกัเสมอวา่มนัเป็นการปล่อยใหส้ปายแวร์
ผา่นเขา้มายงัเคร่ืองคุณไดด้ว้ย 
 
 



 4.ไม่ควรติดตามอีเมลล้ิ์งท่ีใหข้อ้มูลวา่มีการเสนอซอฟตแ์วร์ป้องกนั
สปายแวร์ เหมือนกบัอีเมลท่ี์ใหข้อ้มูลวา่มีการเสนอซอฟตแ์วร์ป้องกนั
ไวรัส ซ่ึงอนัท่ีจริงล้ิงเหล่านั้นจะน าไปสู่แนวทางท่ีตรงกนัขา้ม คือเป็น
การถามเพื่อใหคุ้ณคล้ิกอนุญาตใหส้ปายแวร์เขา้มาด าเนินการติดตั้งใน
เคร่ืองโดยไม่ถูกขดัขวาง 
 



     วธีิก าจัดสปายแวร์  

 ท าการสแกนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งถ่ีถว้น ดว้ยโปรแกรมแอนติไวรัส 
ซ่ึงแอนติไวรัสบางยีห่อ้จะมีคุณสมบติัในการคน้หาและก าจดัสปายแวร์ 
แต่แอนติไวรัสอาจไม่สามารถมองหาสปายแวร์พบแบบ real time
ได ้ดงันั้นควรก าหนดใหโ้ปรแกรมแอนติไวรัสของคุณท าการสแกนหา
ไวรัสเม่ือเคร่ืองอยูใ่นสภาวะปลอดจากการใชง้านใดๆ และควรท าการ
สแกนอยา่งถ่ีถว้นและสม ่าเสมอ เช่น วนัละคร้ังหลงัเลิกงาน เป็นตน้) 
 



 ท าการติดตั้งโปรแกรมแอนติสปายแวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิและถูกออกแบบมา
เพื่อก าจดัสปายแวร์โดยเฉพาะมีผูผ้ลิตหลายรายท่ีเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณสมบติัน้ีซ่ึงจะสแกนหาสปายแวร์บนเคร่ืองและก าจดัสปายแวร์ออก
จากเคร่ืองได ้ส าหรับผลิตภณัฑแ์อนติสปายแวร์ท่ีเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ 
LavaSoft’Adaware,Webroot’s SpySweeper, 
PestPatrol, Spybot Search and Destroy (ตาม
ล้ิงกด์า้นล่าง) 
 

 อ้างองิ ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพวิเตอร์ ประเทศไทย  



 2.4.8 ข่าวไวรัสหลอกลวง Virus and Worm Hoaxes 

 ไวรัสจอมปลอม หรือ ภาษาทางการเรียกวา่ Hoax ( ข่าวไวรัสหลอกลวง) เป็น
รูปแบบหน่ึงของการก่อกวนท่ีมีผลต่อผูใ้ชค้อมพิวเตอร์จ านวนมาก โดยไวรัส
หลอกลวงพวกน้ีจะมาในรูปของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Mail)  

 การส่งขอ้ความต่อๆกนัไปผา่นทางโปรแกรมรับส่งขอ้ความ หรือหอ้งสนทนาต่างๆ 
ซ่ึงสามารถสร้างความวุน่วายใหเ้กิดข้ึนไดม้ากหรือนอ้ย กข้ึ็นกบัเทคนิค และการใช้
จิตวทิยาของผูส้ร้างข่าวข้ึนมา  

 โดยส่วนใหญ่จดหมายประเภทน้ีจะมีหวัขอ้ท่ีชวนเช่ือ อา้งแหล่งขอ้มูล และบริษทั
ใหญ่ๆเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ และเม่ือผูรั้บส่งต่อไปยงัเพ่ือนสนิท และคน
คุน้เคย กย็ิง่สร้างความเช่ือมัน่มากข้ึน จากนั้นผูรั้บกจ็ะท าตวัเป็นผูส่้งต่อๆ ไปอีก
หลายๆทอด ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของไวรัสหลอกลวง   



 สร้างความร าคาญ ใหก้บัผูท่ี้รู้วา่มนัคือของปลอม เพราะตอ้งเปลืองแรง
ลบเมลใ์นอินบอ็กซ์( Inbox) อยูเ่สมอๆ แต่ส าหรับผูท่ี้หลงเช่ืออาจ
สร้างความต่ืนตระหนก จนตอ้งรีบตรวจสอบเคร่ืองตวัเองอยา่งเร่งด่วน 
เม่ือตรวจสอบพบตามท่ีขอ้ความในอีเมลแ์จง้มาแลว้ จะใหผู้ดู้แลระบบ
มาจดัการก าจดัไวรัสโดยด่วน เม่ือผูดู้แลระบบมาถึง แลว้บอกวา่น่ีไม่ใช่
ไวรัส แต่มนัเป็นแค่จดหมายหลอกลวง กก็ลบัไม่เช่ือ และ ท่ีร้ายแรงกวา่
นั้นคือ เม่ือตนเองไดรั้บอีเมลน์ั้น กห็วงัดีส่งต่อขอ้ความไปเร่ือยๆท าให้
เปลืองทรัพยากรของระบบเครือข่ายโดยไม่จ าเป็น และอาจกลายเป็น
จดหมายลูกโซ่ท่ีไม่มีวนัจบส้ินในท่ีสุด  



      วธีิการสงัเกตมีดงัน้ี 
 

 อีเมลด์งักล่าวจะไม่มีไฟลแ์นบ  
 ส่วนใหญ่อา้งวา่ไดข้อ้มูลมาจากแหล่งข่าวท่ีมีช่ือเสียง แต่ไม่มีลิงคไ์ปยงั

แหล่งขอ้มูลนั้น  
 ประกอบไปดว้ยขอ้ความอวดอา้งเกินจริง เนน้ย  ้าวา่มีอนัตรายมาก  
 เน้ือความในตอนทา้ยเนน้วา่ตอ้งส่งอีเมลน้ี์ต่อใหผู้อ่ื้น เป็นตน้ 



 พบเห็นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีขอ้ความในท านองท่ีกล่าวขา้งตน้ ช่ือ
เร่ือง หรือเน้ือหาท่ีมีในรายการดงัต่อไปน้ี ควรลบท้ิงทนัทีและไม่ควรส่ง
ต่อใหผู้อ่ื้น เน่ืองจากเป็นข่าวท่ีไม่เป็นความจริง และอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อผูอ่ื้นท่ีไดรั้บขอ้ความเหล่าน้ี  


