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บทที่ 11  

การรักษาความปลอดภยัในเครือข่าย 

การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย 

 สิ่งหนึ่งท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององค์กรคือ ข้อมูล หรือสารสนเทศ ดัง้นัน้ การปกป้องรักษาข้อมูลหรือ

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในยุคนีผู้้ ท่ีครอบครองสารสนเทศ

มากกว่าย่อมเป็นผู้ ได้เปรียบเสมอ ดงันัน้ ถ้าสารสนเทศถกูจารกรรมไป หรือถกูท าให้เข้าใช้งานไม่ได้ก็จะมี

ผลกระทบ ตอ่เจ้าของแนน่อน 

 ปัจจุบนัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว เกือบจะทกุองค์กรได้เช่ือมต่อเครือข่ายตนเองเข้ากับ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมลูท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกนี ้ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเช่ือมตอ่นีอ้าจ

มากเกินกวา่ท่ีคาดไว้ แตโ่ทษนัน้ก็อาจมีมากเช่นกนั ดงันัน้การรักษาความปลอดภยัในเครือข่ายจึงเป็นสิ่งท่ี

ส าคญัและจ าเป็นส าหรับองค์กร เน่ืองจากข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการบุกรุกระบบเครือข่ายนัน้ 

สามารถหาจากอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และยงัง่ายตอ่การใช้งานถึงแม้ว่าคนท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

มากนกัแต่ก็สามารถใช้ เคร่ืองมือโจมตีเครือข่ายเหล่านีไ้ด้อย่างง่ายดาย ดงันัน้ ฝ่ายสารสนเทศหรือผู้ ท่ีมี

หน้าท่ีดแูลระบบจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเส่ียง ออกแบบ ติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัย และเฝ้า

ระวงัตลอดเวลา ดงันัน้ การรักษาความปลอดภยัในเครือข่ายจงึเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรับองค์กร 

 “ไม่มีระบบใดท่ีปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต์” ยงัเป็นค ากล่าวท่ีเป็นจริงเสมอ การรักษาความปลอดภยันัน้

เป็นทางศาสตร์และศิลป์ การมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีท่ีสุดไม่ได้หมายความว่าข้อมูล ระบบ

คอมพิวเตอร์ และองค์กรจะปลอดภัยจากอันตรายทัง้ปวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็น

กระบวนการ ไมใ่ชแ่คก่ารติดตัง้ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีท่ีสดุ แตร่วมถึงการวิเคราะห์ และบริหาร

ความเส่ียง (Risk) ท่ีเปิดจากภยัคกุคาม (Threat) และช่องโหว่หรือจดุอ่อน (Vulnerability) ขององค์กร การ

ก าหนดนโยบายรักษาความปลอดภยั การบงัคบัใช้นโยบาย และการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์อยูต่ลอดเวลา 

 ก่อนท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู เราควรท าความรู้จกัเก่ียวกบัค าว่า 

การรักษาความปลอดภยัสารสนเทศกนัก่อน เราสามารถแยกค านีอ้อกเป็นสองค าคือสารสนเทศ และการ

รักษาความปลอดภัย สารสนเทศหมายถึง ความรู้ ความคิด ข่าวสาร และข้อเท็จจริง ส่วนการรักษาความ
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ปลอดภยั หมายถึง การท าให้รอดพ้นจากอนัตราย หรือการท าให้รอดพ้นจากกลวั ความทกุข์ใจ หรือความ

กงัวล ดงันัน้ เม่ือเราน าทัง้สองค านีม้ารวมกนัก็จะได้ค าวา่การรักษาความปลอดภยัสารสนเทศหมายถึง การ

ท าให้ความรู้ ความคดิ ขา่วสาร และข้อเท็จจริงรอดพ้นจากอนัตราย 

องค์ประกอบของความปลอดภัยของข้อมูล 

 การท่ีจะบอกได้วา่ข้อมลูนัน้มีความปลอดภยัหรือไมก็่โดยการวิเคราะห์คณุสมบตัิทัง้ 3 ด้านคือ ความลบั 

ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งานว่าอยู่ครบหรือไม่ ถ้าขาดคณุสมบตัิด้านใดด้านหนึ่งก็แสดงว่าข้อมลู

นัน้ไม่ปลอดภัย ดงันัน้ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลจึงเป็นระบบท่ีต้องปกป้องรักษาคณุสมบตัิทัง้ 3 

ด้านของข้อมลู ความปลอดภยัของข้อมลูนัน้ขึน้อยู่กบัการรักษาไว้ซึง่คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1. ความลบั (Confidentiality) : การรักษาความลบัของข้อมลูหมายถึง การท าให้ข้อมลูสามารถเข้าถึง 

หรือเปิดเผยได้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 

 2. ความคงสภาพ (Integrity) : การรักษาความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูหมายถึงการท าให้ข้อมลูมี

ความเช่ือถือได้ ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น คือ ข้อมมลูนัน้ไม่ได้ถกูแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงจากแหล่งเดิม ส่วนท่ี

สองคือ ความนา่เช่ือถือของแหลง่ท่ีมา 

 3. ความพร้อมใช้งาน (Availability) : การรักษาไว้ซึ่งความพร้อมตอ่การใช้งานหมายถึงการให้ผู้ ท่ีได้รับ

อนญุาตสามารถเข้าถึงข้อมลูได้เม่ือต้องการ 

ความลับของข้อมูล (Confidentiality) 

 การรักษาความลบัของข้อมลูหมายถึง การอนญุาตให้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูได้ 

หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะหมายถึง การปกป้องข้อมูลไม่ให้ผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้นัน่เอง

ความต้องการในการรักษาความลบัของข้อมูลนัน้ เร่ิมจากด้านการทหารท่ีต้องการปกปิดข้อมูลเก่ียวกับ

กองทพัไม่ให้ฝ่ายตรงกันข้ามทราบ เช่น ท่ีตัง้หน่วยทหาร เป็นต้น ต่อมาหลกัการนีก็้ได้มีการประยุกต์ใช้ได้

กบัทางด้านธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ผลิตสินค้าต้องการท่ีจะเก็บข้อมลูการออกแบบผลิตภณัฑ์ของตวัเองให้เป็น

ความลบั 
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 กลไกหนึ่งท่ีใช้ในการรักษาความลบัคือ การเข้ารหสัข้อมูล (Cryptography หรือ Encryption) ซึ่งเป็น

การจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจได้ ถ้าไม่ รู้วิธีการและคีย์ในการเข้าและ

ถอดรหสัคีย์ (Key) หรือรหัสผ่าน (Password) ท่ีเป็นกุญแจท่ีจะใช้ส าหรับการเข้าและถอดรหสัข้อมูล 

อยา่งไรก็ตามการรักษาคีย์หรือรหสัผา่นก็เป็นอีกปัญหาหนึง่ท่ีเพิ่มขึน้มาในกลไกควบคมุการเข้าถึง 

 ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัในปัจจบุนั เชน่ ในการซือ้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ชวิธีจ่ายเงินท่ีนิยม

มากท่ีสดุวิธีหนึง่คือ การใช้บตัรเครดติ โดยผู้ใช้ต้องกรอกหมายเลขบตัรและวนัหมดอายใุนแบบฟอร์มสัง่ซือ้

ผ่านทางเว็บ หลงัจากนัน้เม่ือลูกค้ายืนยนัการสัง่ซือ้ ข้อมลูนีก็้จะถกูส่งจากเคร่ืองของลกูค้าไปยงัเซิร์ฟเวอร์

ของบริษัทผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งในระหว่างท่ีข้อมลูเดินทางผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้ต้องผ่านหลาย

จุด ในแต่ละจุดท่ีข้อมูลส่งผ่านนัน้ไม่มีการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลเลย ถ้าข้อมูลนีถู้กขโมยไปได้

อย่างง่ายดายก็แสดงว่าข้อมลูนีข้าดการรักษาความลบัของข้อมลู อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่ในการสัง่ซือ้

สินค้าข้อมลูท่ีรับสง่ระหวา่งเคร่ืองไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์นัน้ จะถกูเข้ารหสัไว้โดยใช้คีย์หรือรหสัผ่าน ดงันัน้ 

คนอ่ืนก็จะไมส่ามารถอ่านข้อมลูนีไ้ด้ถ้าไม่มีคีย์หรือรหสัผ่าน แตถ้่าบคุคลอ่ืนสามารถขโมยคีย์และสามารถ

ถอดรหสัข้อมลูในการสัง่ซือ้สินค้าได้ ก็แสดงว่าความลบัของข้อมลูถกูท าลาย หรือข้อมูลถูกเปิดเผย ท าให้

ข้อมลูนัน้ไมมี่ความปลอดภยั 

ความคงสภาพของข้อมูล (Integrity) 

 หมายถึง ความเช่ือถือได้ของข้อมูลหรือแหล่งท่ีมา ซึ่งการรักษาความคงสภาพของข้อมูลหมายถึง การ

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม หรือการป้องกันไม่ผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตสามารถ

เปล่ียนแปลงข้อมูลได้ ความคงสภาพของข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ความถูกต้องของเน่ือหาข้อมูล 

และความถกูต้องของแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 

 กลไกในการรักษาความคงสภาพของข้อมลูนัน้ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

 การป้องกนั (Prevention) 

 การตรวจสอบ (Detection) 
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 กลไกในการป้องกันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาความคงสภาพของข้อมูล ซึ่งท าได้โดยการป้องกัน ความ

พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงข้อมูลในรูปแบบท่ีไม่

ถกูต้องหรือได้รับอนญาต ข้อแตกตา่งระหวา่งความพยายามทัง้สองประเภทนีส้ าคญั โดยความพยายามข้อ

แรกนัน้เป็นความพยายามท่ีจะแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูโดยท่ีผู้พยายามนัน้ไม่ได้รับอนญุาต แตค่วาม

พยายามอีกข้อหนึ่งเกิดจากการท่ีผู้ ท่ีได้รับอนุญาต พยายามท่ีจะแก้ไขข้อมูลนอกเหนือขอบเขตท่ีตวัเองมี

สิทธ์ิ การพิสจูน์ตวัตน (Authentication) และการควบคมุการเข้าถึง (Access Control) จะเป็นกลไกท่ีใช้

ส าหรับการป้องกันการบุกรุกประเภทแรกได้เป็นอย่างดี ส่วนการป้องกันความพยายามจากผู้ ท่ีได้รับ

อนญุาตนัน้ ต้องใช้กลไกการตรวจสอบสิทธ์ิ (Authorization) และกลไกอ่ืนๆ เพิ่มขึน้มา 

 กลไกในการตรวจสอบความคงสภาพของข้อมลู (Detection) นัน้เป็นกลไกท่ีตรวจสอบว่าข้อมลูยงัคงมี

ความนา่เช่ือถือได้อยูห่รือไม ่กลไกในการตรวจสอบคือ การตรวจเช็คและวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

ในระบบ ซึง่รวมถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยระบบหรือผู้ใช้เอง เพ่ือตรวจว่ามีปัญหาเกิดขึน้หรือไม่ หรืออาจจะ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูวา่คณุสมบตัท่ีิส าคญั หรือท่ีคาดหวงัไว้ยงัคงสภาพเดิมอยู่หรือไม่ กลไกนีอ้าจ

รายงายวา่สว่นไหนของข้อมลูหรือไฟล์มีการแก้ไขหรืออาจรายงานว่าทัง้ไฟล์นัน้ถกูเปล่ียนไปจากสภาพเดิม

โดยสิน้เชิง 

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล 

 หมายถึง ความสามารถในการใช้ข้อมลูหรือทรัพยากรเม่ือต้องการ ความพร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ

ความมัน่คงของระบบ (Reliability) เน่ืองจากการท่ีระบบไม่พร้อมใช้งานก็จะแย่พอๆ กับการท่ีไม่มีระบบ

เลย ความพยายามท่ีจะท าลายความพร้อมใช้งานจะเรียกว่า การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial 

of Service :DoS) ซึ่งเป็นการโจมตีท่ีตรวจจบัได้ยากท่ีสดุ เน่ืองจากในการวิเคราะห์ต้องพิจารณาว่าอะไร

เป็นความพยายามท่ีท าให้ระบบใช้งานไมไ่ด้ หรือเป็นเพียงเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากการใช้งานปกติ 

คุณสมบัตอ่ืินๆ 

 นอกจากคณุสมบตัทิัง้ 3 ด้านแล้ว ยงัมีแนวคดิเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัข้อมลูอ่ืนๆ อีก เชน่ 

 ความเป็นสว่นบคุคล (Privacy) 

 การระบตุวัตน (Identification) 
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 การพิสจูน์ทราบตวัตน (Authentication) 

 การอนญุาตใช้งาน (Authorization) 

 การตรวจสอบได้ (Accountability) 

ภัยคุกคาม (Threat) 

 หมายถึงสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่คณุสมบตัิของข้อมลูด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน 

ภยัคกุคามอาจจะไมเ่กิดขึน้เลยถ้ามีการป้องกนัท่ีดี การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย เราจะเรียกว่า 

“การโจมตี (Attack)” หรือผู้ ท่ีเป็นเหตใุห้เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้จะเรียกว่า “ผู้ โจมตี (Attacker)” หรือบาง

ทีก็เรียกวา่ “แฮคเกอร์ (Hacker)” หรือ “แคร็คเกอร์ (Cracker)” 

 การรักษาความปลอดภัยของคณุสมบตัิข้อมลูทัง้ 3 ด้าน คือ ความลบั ความคงสภาพ และความพร้อม

ใช้งาน จะเป็นสิ่งท่ีต้านภยัคกุคามท่ีอาจจะเกิดขึน้ เราสามารถแบง่ภยัคกุคามท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัข้อมลูได้ 4 

ประเภทคือ 

 การเปิดเผย (Disclosure) : คือ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลนัน้ถูกเปิดเผย

ให้กบัผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต 

 การหลอกลวง (Deception) : คือ การให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ 

 การขดัขวาง (Disruption) : คือ การท าลายข้อมลู หรือกนัไมใ่ห้กระท าตอ่ข้อมลูอยา่งถกูต้อง 

 การควบคมุระบบ (Usurpation) : คือ การเข้าควบคมุบางสว่น หรือทัง้ระบบโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

การสอดแนมและการดักจับข้อมูล 

 การสอดแนมหรือ สนูปปิ้ง (Snooping) บางทีก็ใช้ค าว่า “สนิฟฟ่ิง (Sniffing)” หรือบางทีก็เรียกว่า 

“อีฟครอปปิง้ (Eavesdropping)” หมายถึงการดกัเพ่ือแอบดขู้อมูล ซึ่งจดัอยู่ในประเภทการเปิดเผย การ

สอดแนมเป็นการโจมตีแบบพาสซีฟ (Passive) คือเป็นการกระท าท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมลู 

 แพ็กเก็ตสนิฟเฟอร์ (Packet Sniffer) เป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตีแบบสอดแนม ข้อมลูท่ีคอมพิวเตอร์

ส่งผ่านเครือข่ายนัน้จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นชุดเล็กๆ ซึ่งเรียกว่า “แพ็กเก็ต (Packet)” แอพพลิเคชัน่หลาย
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ชนิดจะส่งข้อมูลโดยท่ีไม่ได้เข้ารหสั หรือในรูปแบบเคลียร์เท็กซ์ (Clear Text) ดงันัน้ข้อมลูอาจถูกคดัลอก

และโพรเซส (Process)โดยเคร่ืองอ่ืนท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองปลายทางก็ได้ 

การเปล่ียนแปลงข้อมูล (Modification) 

 หมายถึงการแก้ไขข้อมลูโดยท่ีไม่ได้รับอนญุาต ตวัอย่างเช่น การโจมตีแบบผ่านคนกลาง  (Man-in-the-

middle attack) ซึง่ผู้บกุรุกอา่นข้อมลูจากผู้ส่งแล้วแก้ไขก่อนท่ีจะส่งตอ่ไปให้ผู้ รับ โดยคาดหวงัว่าผู้ รับและผู้

ส่งไม่รู้ว่าบุคคลท่ีสามเข้ามาเก่ียวข้อง การรักษาความคงสภาพ ( Integrity) เป็นวิธีท่ีใช้ป้องกันการโจมตี

แบบนี ้

 การโจมตีแบบผ่านคนกลางนัน้ผู้ โจมตีต้องสามารถเข้าถึงแพ็กเก็ตท่ีส่งระหว่างเครือข่ายได้ เช่น ผู้ โจมตี

อาจอยูท่ี่ ISP ซึ่งสามารถตรวจจบัแพ็กเก็ตท่ีรับส่งระหว่างเครือข่ายภายในและเครือข่ายอ่ืนๆ โดยผ่าน ISP 

การโจมตีนีจ้ะใช้แพ็กเก็ตสนิฟเฟอร์เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือขโมยข้อมูล หรือใช้เซสชั่นเพ่ือแอ็กเซสเครือข่าย

ภายใน หรือวิเคราะห์การจราจรของเครือขา่ยหรือผู้ใช้ 

การปลอมตัว (Spoofing) 

 หมายถึง การท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่ง การโจมตีประเภทนีจ้ัดอยู่ในทัง้

ประเภทการหลอกลวงและการควบคมุระบบ การสปฟูฟิงเป็นการหลอกให้คูส่นทนาเช่ือว่าตนก าลงัสนทนา

กบัฝ่ายท่ีต้องการสนทนาจริงๆ เชน่ผู้ใช้ท่ีต้องการล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต แตมี่การหลอกให้

ล็อกอินเข้าอีกระบบหนึ่ง ซึ่งผู้ ใช้คนนัน้ก็เข้าใจว่าเป็นระบบท่ีตนเองต้องการล็อกอินจริงๆ การโจมตีแบบนี ้

เป็นแบบพาสซีฟ แตส่่วนใหญ่จะเป็นแบบแอคทีฟ หรือข้อมลูมีการเปล่ียนแปลง การรักษาความคงสภาพ

โดยใช้การตรวจสอบตวัตน (Authentication) จะเป็นวิธีท่ีใช้ส าหรับการป้องกนัการโจมตีประเภทนี ้

การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) 

 หมายถึง การขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลานาน การโจมตีแบบนีอ้าจเกิดท่ีเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ โดยการขดัขวางไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ใช้รีซอร์สท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการ หรืออาจเกิดท่ีปลายทาง 

โดยการขดัขวางชอ่งส่ือสารไปยงัเซิร์ฟเวอร์ หรืออาจเกิดในระหว่างทางโดยการละทิง้แพ็กเก็ตข้อมลูท่ีรับส่ง

ระหวา่งเซิร์ฟเวอร์ การรักษาความพร้อมในการใช้งานเป็นวิธีท่ีใช้ป้องกนัการโจมตีแบบนีไ้ด้ 
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การปฏิเสธแหล่งท่ีมา (Repudiation of Origin) 

 หมายถึง การไม่ยอมรับเก่ียวกบัข้อมลูท่ีส่งหรือสร้างแล้วส่งไปให้ผู้ รับ เช่น บริษัทเปิดบริการขายสินค้า

ผ่านทางเว็บไซต์ แล้วมีลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์ เม่ือบริษัทได้รับการสัง่ซือ้แล้วก็ส่งสินค้าให้กับลกูค้าคน

นัน้ เม่ือลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแต่ปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงิน โดยปฏิเสธว่าไม่ ได่สั่งสินค้านัน้ ลูกค้าได้ปฏิเสธ

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ถ้าบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการสัง่ซือ้นัน้มาจากลกูค้าดงักล่าวการโจมตีก็ส าเร็จ 

การรักษาความคงสภาพเป็นวิธีท่ีใช้ป้องกนัการโจมตีแบบนีไ้ด้ 

การปฏิเสธการได้รับ (Denial of Receipt) 

 หมายถึง การท่ีผู้ รับได้รับข้อมูลแล้วแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับ ถ้าบริษัทไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าลกูค้าคนนัน้

ได้รับสินค้าจริง การปฏิเสธการได้รับก็ส าเร็จ การรักษาความคงสภาพและการรักษาความพร้อมใช้จะเป็น

สิ่งท่ีใช้ป้องกนัการโจมตีแบบนีไ้ด้ 

การหน่วงเวลา (Delay) 

 หมายถึงการยับยัง้ไม่ให้ข้อมูลส่งถึงตามเวลาท่ีควรจะเป็น ซึ่งการโจมตีแบบนีผู้้ บุกรุกต้องสามารถ

ควบคุมระบบบางส่วนได้ เช่น เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่าย สมมุติผู้ ใช้ต้องการแอ็กเซสเซิร์ฟเวอร์ โดยมี

เซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการอยูส่องเซิร์ผเวอร์ คือเซิร์ฟเวอร์หลกัและเซิร์ฟเวอร์รอง โดยเม่ือเซิร์ฟเวอร์หลักให้บริการ

ไมไ่ด้ เซิร์ฟเวอร์รองก็จะท าหน้าท่ีแทนทนัที แตถ้่าหากผู้บกุรุกสามารถเจาะเข้าระบบและควบคมุเซิร์ฟเวอร์

รองได้ เม่ือผู้ใช้พยายามท่ีจะล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์หลกัผู้บกุรุกก็พยายามหนว่งเวลาไว้จนท าให้ผู้ ใช้เข้าใจว่า

เซิร์ฟเวอร์หลกัไมส่ามารถให้บริการในขณะนัน้ได้ จะเปล่ียนไปล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้บกุรุกได้ควบคมุไว้ 

ดงันัน้การโจมตีแบบหนว่งเวลาก็เป็นผลส าเร็จ การรักษาความพร้อมใช้งานจะเป็นวิธีท่ีใช้ป้องกนัการโจมตี

แบบนีไ้ด้ 

ไวรัส เวิร์ม และโทรจันฮอร์ส 

 มลัแวร์ (Malware) หรือบางทีก็เรียกวา่ “มลัลิเซียสโค้ด (Malicious Code)” เป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายท่ี

ออกแบบมาเพ่ือเจาะเข้าท าลาย หรือเพ่ือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประสงค์

ร้ายท่ีคุ้นเคยกนัดี เชน่ ไวรัส เวิร์ม โทรจนัฮอร์ส ลอจิกบอมป์และแบค็ดอร์ เป็นต้น 
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 ไวรัส (Virus) หมายถึง โปรแกรมท่ีท าลายระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแพร่กระจายไปยงัไฟล์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน

เคร่ืองเดียวกนั ไวรัสสามารถท าลายเคร่ืองได้ตัง้แตล่บไฟล์ทัง้หมดท่ีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ไปจนถึงเป็นโปรแกรม

ท่ีสร้างความร าคาญให้กับผู้ ใช้ในเครือข่าย เช่น แค่เปิดวินโดวส์ก็แสดงเปิดป๊อปอพับางอย่างขึน้มา โดย

ธรรมชาตแิล้วไวรัสไมส่ามารถท่ีจะแพร่กระจายไปยงัเคร่ืองอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง เพราะการท่ีจะแพร่กระจาย

ไปยงัเคร่ืองอ่ืนได้ต้องอาศยัโปรแรกมอ่ืนหรือมนษุย์เช่น การแชร์ไฟล์โดยใช้แผ่นดิสก์ เป็นต้น และไวรัสนัน้

มาสามารถรันด้วยตวัเองได้ ต้องอาศยัคนเปิดไฟล์ท่ีตดิไวรัสแล้วคอ่ยท างาน 

 เวิร์ม (Worm) หมายถึง โปรแกรมท่ีเป็นอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแพร่กระจายตวัเองไปยงั

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเครือข่าย เวิร์มจะใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ท่ีรับส่งไฟล์โดยอตัโนมตั ิ

และไม่ต้องอาศยัคนเพ่ือเปิดไฟล์ใดๆ เพราะเวิร์มมีส่วนของโปรแกรมท่ีสามารถรันตวัเองเพ่ือสร้างความ

เสียหายได้ เวิร์มอาจจะอาศยัอีเมลล์ในการแพร่กระจายตวัเองเหมือนไวรัส โดยแนบไฟล์ไปกบัอีเมลล์ เม่ือ

ผู้ รับเปิดจดหมายอา่นเวิร์มก็จะเร่ิมท างานทนัที 

 โทรจนัฮอร์ส (Trojan Horse) ค านีเ้ป็นค ามาจากสงครามโทรจนั ระหว่างทรอย (Troy) และกรีก (Greek) 

ซึ่งเปรียบถึงม้าโครงไม้ขนาดใหญ่ท่ีชาวกรีซสร้างทิง้ไว้ แต่มีการซ่อนทหารไว้ข้างในแล้วท าทีถอนทพักลบั 

พอชาวโทรจันออกมาดูเห็นม้าโครงไม้ท่ีทิง้เอาไว้ ก็คิดว่าเป็นของขวัญท่ีทหารกรีซทิง้ไว้ให้จึงน ากลบัเข้า

เมืองไปด้วย พอตกดึกทหารกรีซท่ีซ่อนอยู่ในม้าโครงไม้น็ก็ออกมาและเปิดประตูให้กับทหารกรีซเข้าไป

ท าลายเมืองทรอยได้ส าเร็จ แตส่ าหรับความหมายทางคอมพิวเตอร์แล้ว โทรจนัฮอร์ส หมายถึง โปรแกรมท่ี

ท าลายระบบคอมพิวเตอร์โดยแฝงมากับโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น เกมส์ สกรีนเซฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งผู้ ใช้อาจจะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมตา่งๆ เหล่านีม้า แตเ่ม่ือติดตัง้แล้วรันโปรแกรมโทรจนัฮอร์สท่ีแฝงมาด้วยก็จะท าลาย

ระบบคอมพิวเตอร์ เชน่ ลบไฟล์ตา่งๆ หรืออาจสร้างแบค็ดอร์ให้กบัโปรแกรมอ่ืนเข้ามาท าลายระบบก็ได้ 

คริพโตกราฟี (Cryptography) 

 โดยทัว่ไปแล้วข้อมลูท่ีรับสง่ผา่นเครือขา่ยจะอยู่ในรูปของเคลียร์เท็กซ์ (Clear Text) ซึ่งข้อมลูนีอ้าจจะถกู

อ่านหรือคดัลอกได้โดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า “สนิฟเฟอริง (Sniffering)” เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โปรโตคอลอ

นาไลเซอร์ หรือโปรแกรมส าหรับการดูแลระบบเครือข่ายท่ีส่วนใหญ่จะมีมาในระบบปฏิบตัิการ ปัจจุบนั

สามารถท่ีจะใช้ตรวจดขู้อมลูท่ีรับสง่ผา่นเครือขา่ยได้ เพ่ือป้องกนัการขโมยข้อมลูท่ีรับส่งผ่านเครือข่ายท่ีไม่มี

ความปลอดภยั ดงันัน้ ข้อมลูจึงจ าเป็นต้องมีการเข้ารหสัการเข้ารหสัข้อมลู (Encryption) คือ กรรมวิธีท่ีใช้
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ส าหรับแปลงเคียร์เท็กซ์ให้เป็นไซเฟอร์เท็กซ์ (Cipher Text) หรือข้อมลูท่ีเข้ารหสัแล้ว ซึ่งข้อมลูนีจ้ะถกูส่งไป

ให้ผู้ รับ เม่ือผู้ รับได้รับข้อมลูก็จะถอดรหสัข้อมลู (Decryption) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเดิม การเข้าและถอดรหสั

ข้อมลูจะเรียกวา่“คริพโตกราฟี (Cryptography)” ปัจจบุนัการเข้ารหสัข้อมลูจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 ซีเคร็ทคีย์คริพโตกราฟี (Secrete Key Cryptography) 

 พบัลิกคีย์คริพโตกราฟี (Public Key Cryptography) 

 แฮชฟังก์ชัน่ (Hash Function) 

Secrete Key Cryptography 

 การเข้ารหสัข้อมูลแบบซีเคร็ทคีย์คริพโตกราฟี (Secrete Key Cryptography) เป็นกรรมวิธีท่ีทัง้การ

เข้ารหสัและการถอดรหสันัน้จะใช้คีย์ (Key) หรือรหสัลับเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเข้าและ

ถอดรหสัแบบสมมาตร หรือซิมเมตริก (Symmetric) คีย์ท่ีใช้จะมีความยาวคงท่ี 

 ส าหรับการเข้ารหสัข้อมูลแบบซีเคร็ทคีย์คริพโตกราฟี คีย์ท่ีใช้ในการเข้ารหสัจะต้องทราบเหมือนกนัทัง้

ฝ่ายรับและฝ่ายส่ง ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเก็บเป็นความลับ ซึ่ งจุดอ่อนของการเข้ารหัสแบบนีอ้ยู่ท่ีการ

แจกจ่ายคีย์ เพราะตอนเร่ิมต้นจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ียังไม่ได้รับคีย์อย่างไรก็ตามวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ

แจกจา่ยคีย์คือ การใช้พบัลิกคีย์คริพโตกราฟี 

Public Key Cryptography 

 การเข้ารหสัแบบคีย์คู่หรือพบัลิกไพรเวทคีย์ (Public/Private Key) คือการเข้ารหสัท่ีใช้คีย์หนึ่งส าหรับ

การเข้ารหสัและใช้อีกคีย์หนึ่งส าหรับถอดรหสั ซึ่งคีย์ทัง้สองจะมีความสมัพนัธ์กนัในทางคณิตศาสตร์ ไพร

เวทคีย์เป็นคีย์ท่ีรู้เฉพาะเจ้าของ ส่วนพบัลิกคีย์เป็นคีย์ท่ีประกาศให้ทราบตอ่สาธารณะ ขัน้ตอนการเข้ารหสั

แบบนี ้เม่ือผู้ส่งต้องการส่งข้อมลู ผู้ส่งก็จะใช้ไพรเวทคีย์เข้ารหวัข้อมลู แล้วส่งข้อมลูท่ีเข้ารหสันัน้ไปให้ผู้ รับ 

เม่ือฝ่ายรับได้ข้อมลูก็จะใช้พบัลิกคีย์ของผู้สง่ส าหรับการถอดรหสัข้อมลูนัน้ 

Hash Function 

 แฮชฟังก์ชัน่ (Hash Function) หรือบางทีก็เรียกว่า “วนัเวย์เอ็นคริพชัน่ (One-way encryption)” เป็น

อลักอริธึมในการเข้ารหสัข้อมลูโดยไมต้่องใช้คีย์ และคา่แฮชท่ีค านวณได้จากเพลนเท็กซ์นัน้มีความยาวคงท่ี 
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ซึง่ไมส่ามารถค านวนหาเนือ้หาและความยาวเดิมของข้อความได้แฮชฟังก์ชัน่นัน้จะใช้ส า หรับการค า นวณ

หาสิ่งท่ีเรียกว่า “ดิจิตอลฟิงเกอร์พรินต์ (Digital fingerprint)” ของเนือ้หาไฟล์ หรือเมสเสจไดเจสต์ 

(Message Digest) เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบดวูา่ไฟล์นัน้มีการเปล่ียนแปลงโดยคนอ่ืนหรือไวรัสหรือไม่ แฮช

ฟังก์ชัน่นิยมใช้โดยระบบปฏิบตักิารเพ่ือเข้ารหสัผ่านหรือพาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าระบบ และแฮชฟังก์ชัน่

นัน้สามารถใช้ส าหรับการรักษาความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมลูหรือไฟล์ได้เป็นอยา่งดี 

เคร่ืองมือส าหรับการรักษาความปลอดภัย 

 ถึงแม้การปกป้องข้อมูลเป็นสิ่งท่ีมีล าดบัความส าคัญสูงสุด แต่การดูแลรักษาระบบหรือเครือข่ายให้

ท างานอย่างถกูต้อง ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการปกป้องข้อมูลท่ีอยู่ในเครือข่ายนัน้ ถ้ามีช่องโหว่ของระบบ

เครือข่ายท่ีอนุญาตให้โจมตีได้ ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้อาจมากกว่าท่ีคาดไว้ ซึ่งอาจใช้ทัง้เวลา และความ

พยายามอยา่งมากท่ีจะท าให้ระบบกลบัมาท างานได้เหมือนเดมิ 

ไฟร์วอลล์ 

 ไฟร์วอลล์เป็นระบบควบคุมการเข้าออกเครือข่าย ซึ่งจะใช้ส าหรับปกป้องเครือข่ายภายในขององค์กร

จากการโจมตีจากภายนอกได้ โดยปกตแิล้วไฟร์วอลล์และจะติดตัง้ขวางกัน้ระหว่างสองเครือข่าย ส่วนใหญ่

เป็นการติดตัง้ระหว่างอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ถ้าคอนพิกอย่างถูกต้องไฟร์วอลล์ก็เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น

ส าหรับองค์กร อย่างไรก็ตามไฟร์วอลล์ไม่สามารถท่ีจะป้องกันการโจมตีท่ีใช้ช่องทางปกติท่ีเปิดไว้โดยไฟล์

วอลล์ได้ 

ระบบตรวจจับการบุกรุก 

 ระบบตรวจจบัการบกุรุกหรือ IDS (Intrusion Detection System) เป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการเฝ้าระวงั

และแจ้งเตือนภยั ถ้ามีการบกุรุกหรือมีสิ่งท่ีผิดปกติเกิดขึน้ในระบบ บางระบบนัน้สามารถตรวจจบัและหยดุ

การบกุรุกได้ อยา่งไรก็ตามปัญหาของการโจมตีเครือข่ายนัน้ก็คล้ายกบัไวรัส เน่ืองจากการโจมตีนัน้ผู้บกุรุก

จะพยายามโจมตีช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ และเน่ืองจากมีการค้นพบช่องโหว่หรือจดุอ่อนใหม่ๆ เป็น

ประจ า ดงันัน้ IDS ก็จ าเป็นต้องอพัเดตข้อมูลนี ้ถ้ามีการติดตัง้และใช้งานอย่างถูกต้อง IDS ก็สามารถ

ป้องกนัการโจมตีได้ อยา่งไรก็ตาม IDS ไมส่ามารถตรวจจบัความพยายามของผู้ ใช้ท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าถึง

ไฟล์ หรือใช้โปรแกรมท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตได้ 
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ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 

 ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัสเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการป้องกนั และรักษาความปลอดภยัให้กบัคอมพิวเตอร์ ถ้า

มีการติดตัง้และใช้งานอย่างถูกต้อง ก็สามารถท่ีจะลดความเส่ียงต่อโปรแกรมท่ีประสงค์ร้ายได้ อย่างไรก็

ตามมนัไม่สามารถท่ีจะป้องกนัไวรัสได้ทกุชนิด เน่ืองจากปัจจบุนัจะมีไวรัสใหม่ๆ ออกมาเร่ือยๆ การใช้งาน

ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัสนัน้ จ าเป็นต้องอพัเดตฐานไวรัสซิกเนเจอร์ (Virus Signature) เป็นประจ า พร้อมทัง้

สแกนระบบเป็นประจ าเชน่กนั อยา่งไรก็ตามโปรแกรมป้องกนัไวรัสนัน้ไม่สามารถท่ีจะป้องกนัผู้บกุรุกจากท่ี

อ่ืนท่ีเจาะระบบเข้ามาแล้วรันโปรแกรมประสงค์ร้ายได้ นอกจากนีโ้ปรแกรมป้องกันไวรัสยังไม่สามารถ

ป้องกนัผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาต แตพ่ยายามท่ีจะเข้าถึงไฟล์หรือโปรแกรมท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตได้ 

 

 

 


