ภัยคุกคามความมัน่ คงระบบสารสนเทศ
“ ภัยคุกคามทีย่ งิ่ ใหญ่ แห่ งศตวรรษที่เพิง่ เริ่มต้ น ทีน่ ้ อยคนจะเชื่อ ”
ประมาณ 500 ปี ก่ อนคริ ตศักราช ชาวจีนชือ ซัน ซุน วู ได้ เขียนเรื อง
Art of war ให้ ความสําคัญกับการรู้จักตัวเองรวมถึงภัยคุกคามทีต้ องเผชิญ เพือจะได้ ร้ ู
ว่ าควรปกป้ องข้ อมูลขององค์ กรอย่ างไร
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นายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจํารองผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด กองทัพไทย
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ และ คณะกรรมการประสานงานการบริ หารคลื่นความถี่เพื่อความ
มัน่ คงของรัฐ ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประธานที่ปรึ กษาโครงการการบริ หารคลื่นความถี่ดว้ ยเทคโนโลยีใหม่
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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อาจารย์ขอรับไว้เอง
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การบริหารจัดการความมัน่ คงระบบสารสนเทศ
“The Need for Security”
บทนํา
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศหลายๆ นโยบายและกลยุ ท ธ์ นัน้ มีค วาม
แตกต่างกัน หน้าทีห่ ลักของนโยบายและกลยุทธ์ป้องกันภัยข้อมูลสารสนเทศ เป็ นสิง่ ทีท่ ําให้แน่ ใจว่า
ระบบสารสนเทศยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยทีอ่ งค์กรนัน้ จ่ายเงินเป็ นหลักร้อยหลักพันดอลล่าร์สําหรับ
ชัวโมงการทํ
่
างานของพนักงานทีท่ าํ หน้าทีด่ แู ลรักษาระบบสารสนเทศ ถ้าการคุกคามข้อมูลสารสนเทศ
และระบบยังไม่หมดไป องค์กรควรปรับปรุงระบบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสนับสนุ นข้อ มูลสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามการโจมตีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นประจําทุกวัน และต้องการ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ พร้อมกับการโจมตีทม่ี คี วามซับซ้อนมาก
ขึน้
องค์กรต้องเข้าใจในสิง่ แวดล้อมของการทํางานของระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนัน้ นโยบายและ
กลยุทธ์ป้องกันภัยข้อมูลสารสนเทศจึงจะสามารถจัดการปญั หาต่างๆ ได้ จะเห็นได้ว่าในบทนี้จะพูดถึง
เรือ่ งสภาพแวดล้อมและการระบุถงึ ภัยคุกคาม ซึง่ เป็ นต้นเหตุทเ่ี กิดขึน้ กับข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
สิ่ งที่องค์กรต้องการ (Organization Need First)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มีสว่ นประกอบสําคัญ 4 ส่วนได้แก่
1. การป้องกันการทํางานของระบบต่างๆในองค์กร
2. ปกป้องการดําเนินงานของโปรแกรมให้ปลอดภัย
3. การป้องกันข้อมูลทีอ่ งค์กรใช้และเก็บรวบรวม
4. ปกป้องทรัพย์สนิ เทคโนโลยีในองค์กร
การป้ องกันการทํางานของระบบต่างๆในองค์กร (Protecting the Functionality or an
Organization)
การจัดการทัวไป
่ และการจัดการทางด้าน IT ต่างมีภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปกป้องการทํางานของ
ระบบต่างๆในองค์กร ยังมีหน่ วยงานธุรกิจ และหน่ วยงานของรัฐจํานวนมาก หลบเลี่ยงที่จะจัดการ
ปญั หาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เพราะเห็นว่ามันเป็ นงานทีม่ เี ทคนิคซับซ้อน ซึง่ ในความเป็ นจริง
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเน้นที่ การจัดการ มากกว่า เทคโนโลยี ขณะทีก่ ารทําบัญชีเงินเดือนก็
เน้ นเรื่องการจัดการมากกว่า การคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ ฉะนัน้ การจัดการเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลนัน้ ขึน้ อยู่กบั การกําหนดนโยบายและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลดังที่
กําหนดไว้ มีขอ้ ความเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เขียนโดย Charles Cresson Wood
กล่าวว่า
“ในความเป็ นจริงความปลอดภัยของข้อมูล เกิดจากการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ ี
ผูค้ นจํานวนมากคิดทีจ่ ะแก้ไขเทคโนโลยีมากกว่าการแก้ปญั หาของเทคโนโลยี คิดเพียงว่าเป็ นการดีไม่
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ต้องมาเพิม่ งานฉันให้มากขึน้ เป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะให้ผใู้ ช้ใส่ใจกับมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัย
ของข้อมูล ทีเ่ พิม่ มาตรการด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย”
การจัดการเรือ่ งความปลอดภัยข้อมูล ขึน้ อยูก่ บั การสือ่ สารภายในองค์กรให้พนักงานเกิดความ
สนใจ ตระหนักในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของธุรกิจ ซึง่ มีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายหากธุรกิจต้อง
หยุดชะงัก อย่างไรก็ตอ้ งเน้นเรือ่ งความปลอดภัย เช่น การแก้ปญั หาทางเทคนิค
ปกป้ องการดําเนิ นงานของโปรแกรมให้ปลอดภัย (Enabling the Safe Operation of
Applications)
ทุกวันนี้องค์กรได้รบั แรงกดดันอย่างมาก ทีจ่ ะต้องทําให้โปรแกรมต่างๆทํางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรสมัยใหม่จงึ ต้องการใช้โปรแกรมทีส่ ามารถปกป้องระบบสารสนเทศขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรแกรมที่มสี ่วนประกอบที่สําคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เช่น ระบบ
ปฎิบตั กิ าร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสนทนา (IM) องค์กรอาจจะสร้างโปรแกรมด้วยการ
จ้างทีป่ รึกษาจากภายนอก หรือ พัฒนาเอง ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กรแต่ละแห่งแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศจะต้องจัดการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้การ
ทํางานของระบบต้องหยุดชะงัก
การป้ องกันข้อมูลที่ องค์กรใช้และเก็บรวบรวม (Protecting Data that Organizations
Collect and Use)
หากองค์กรไม่มกี ารบันทึกข้อมูลการทําธุรกรรม ทีต่ อ้ งส่งยอดให้ลูกค้า ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ทีม่ กี ารทําธุรกรรมซึง่ ต้องอาศัยความน่ าเชื่อถือในการให้บริการ
จากระบบสารสนเทศ แม้ว่าธุรกรรมที่ระบบข้อมูลไม่ได้ออนไลน์ การสร้างข้อมูล และการเคลื่อนไหว
ของสินค้าและบริการยังคงดําเนินการอยู่ เพราะฉะนัน้ จะต้องให้ความสําคัญกับการปกป้องข้อมูลที่มี
การเคลื่อนไหว และข้อมูลทีเ่ หลือให้ได้รบั ความปลอดภัย ไม่ให้ขอ้ มูลถูกแฮกเกอร์ขโมย หรือ ทําการ
แก้ไขข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องมีการวางแผนการป้องกัน เพื่อให้ขอ้ มูล
ขององค์กรมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ถกู แก้ไข
ปกป้ องทรัพย์สินเทคโนโลยีในองค์กร (Safeguarding Technology Assets in
Organization)
แม้องค์กรจะมีการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ยังคงต้องการเพิม่ บริการโครงสร้งพืน้ ฐานที่มี
ความปลอดภัยตามขนาดและขอบเขตขององค์กร เช่น ธุรกิจขนาดเล็กอาจจะมีผใู้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต
เป็ นผูด้ ูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือในการสร้างรหัสส่วนบุคคล เมื่อองค์กรเติบโต
จะต้องพัฒนาการบริการความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง การทีอ่ งค์กรขยายตัวเพิม่ ขึน้
มีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทําให้ระบบได้รบั ความเชื่อถือ และมีความปลอดภัยในการติดต่อ
กับบุคคลและองค์กรภายนอก จะต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาช่วยก็คอื
Public Key
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Infrastructure ( PKI ) เป็ นการรวมกันของซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ เช่น การสร้างรหัสลับ และ ข้อตกลง
ทางกฎหมายเพือ่ สนับสนุ นโครงสร้างพืน้ ฐานข้อมูลทัง้ หมดขององค์กร รวมถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําให้แน่ ใจว่าการติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็ นความลับ ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มขี อ้ ความและตัวเลขแสดงและระบุการมีตวั ตนของผูถ้ ือ
ใบรับรอง ทําให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการมีใบรับรอบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลต่างๆมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และผูใ้ ช้บริการจะได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
ถ้าเครือข่ายขององค์กรมีการขยายตัว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ
มากกว่าการแก้ไขเทคโนโลยี บางทีองค์กรมีความต้องการทีม่ ากกว่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่
มีอยู่ ตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปญั หาเรื่องความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี คือ ไฟร์วอล เป็ นอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายภายนอกออกจากเครือข่ายของเรา ให้เครือข่ายของเราได้รบั ความปลอดภัย

Threats
ประมาณ 500 ปี ก่อนคริตศักราช ชาวจีนชื่อ ซัน ซุน วู ได้เขียนเรือ่ ง Art of war ให้
ความสําคัญกับการรู้จกั ตัว เองรวมถึงภัยคุกคามที่ต้องเผชิญ เพื่อจะได้รู้ว่าควรปกป้ องข้อมูลของ
องค์กรอย่างไร สิง่ ทีค่ วรรู้ คือ
1) รูจ้ กั ตัวเอง คือ รูจ้ กั การปกป้องข้อมูลและระบบให้มคี วามมันคง
่ ระบบขนส่ง และขัน้ ตอน
ต่างๆ
2) การรูถ้ งึ ภัยคุกคามทีต่ อ้ งเผชิญ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือทําให้สามารถตัดสินใจ
จัดการกับภัยคุกคามต่างๆทีม่ ผี ลกับ พนักงาน โปรแกรม ข้อมูล และระบบสารสนเทศขององค์กร การ
รักษาความปลอดภัยข้อมูล กล่าวถึงอันตรายจากภัยคุกคามทีส่ ง่ ผลกับคน และทรัพย์สนิ
มีการสํารวจประเภทของภัยคุกคาม เมื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขยายไปทัวโลก
่
ศึกษาถึง
แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ มีการสํารวจเปรียบเทียบประเภทของภัยคุกคามทําให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าภัยคุกคามทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการทีอ่ งค์กรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยจํานวนผูใ้ ช้
อินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ คิดเป็ น 17% ของคนทัง้ โลก หรือ จากคนทัวโลก
่
6.6 พันล้านคน มีคนที่
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตถึง 1.1 พันล้านคน
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รูปแสดงการใช้อินเตอร์เน็ตทัวโลก
่
ปี 2006 Computer Security Institute (CSI) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของ FBI ทําการสํารวจ
อาชญากรรมคอมพิว เตอร์และการรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า 72% ที่ตอบสนอง
(บริษัท ขนาดใหญ่ แ ละหน่ ว ยงานราชการ) ตรวจพบการฝ่ า ฝื น การรัก ษาความปลอดภัย ทาง
อินเตอร์เน็ตภายใน 12 เดือนล่าสุด อีก 52% เข้าใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ซึง่ ลดลงจาก
56% ในปี 2005
ตารางต่อไป แสดง 12 ประเภทภัยคุกคามทีส่ ร้างความเสียหายต่อพนักงาน ข้อมูลและระบบ
ขององค์กร ทัง้ นี้แต่ละองค์กรจะต้องจัดลําดับภัยคุกคามทีต่ อ้ งเผชิญ โดยเฉพาะกําหนดกลยุทธ์ความ
ปลอดภัยในการกําจัดความเสีย่ ง และแสดงระดับการจัดการทรัพย์สนิ ในบทที่ 4 จะครอบคลุมห้วข้อ
ต่างๆได้ละเอียดมากกว่า
คุณสามารถดูตวั อย่างภัยคุกคามได้จากตาราง แสดงรายการมากกว่าหนึ่งประเภท
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ตาราง Threats to Information Security

1. ข้อผิดพลาดจากการกระทําของมนุษย์ (Acts of human error or failure)
ประเภทนี้มกี ารกระทําโดยเจตนา หรือ มีเจตนามุง่ ร้ายโดยผูใ้ ช้ทม่ี สี ทิ ธิเข้าใช้ระบบ เมือ่ ผูใ้ ช้
ระบบทํางานผิดพลาด เนื่องจากขาดความชํานาญ ขาดการฝึกอบรม และการสันนิษฐานไม่ถกู ต้อง สิง่
เล็กน้อยเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายอย่างมาก
การคุกคามทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร คือ พนักงานขององค์กรเอง
เพราะพนักงานใช้ขอ้ มูลในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรทุกวัน สิง่ ทีพ่ นักงานจะต้องปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดคือ การรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และข้อมูลพร้อมใช้งาน
ได้ทุกเมือ่ รูปต่อไปเป็ นการแนะนําเกีย่ วกับการคุกคามจากภายนอก เพราะความผิดพลาดเพียง
เล็กน้อยของพนักงาน เช่น ไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างทําให้หวั ขโมยเข้ามาในองค์กรได้ การลบหรือแก้ไข
ข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสารสําคัญ
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รูปแสดงข้อผิดพลาดของมนุษย์
2. การละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา (Compromises to intellectual property)
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (IP) เป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เป็ น
ผลงานของผูท้ ่เี ป็ นเจ้าของความคิด และเป็ นทรัพย์อกี ชนิดหนึ่ง ได้แก่ ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า
และสิทธิบตั ร คุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอย่างหนึ่งคือ มีการระบุรหัสบ่งชีไ้ ว้อย่างเหมาะสม
ั ญาจากองค์ก รอื่น ต้อ งปฏิบ ตั ิต าม
บ่อ ยครัง้ ที่อ งค์ซ้ือ หรือ ทํา สัญ ญาเช่ า ทรัพ ย์ส นิ ทางป ญ
ข้อตกลงที่ได้ทําไว้เพื่อความยุติธรรมและความรับผิดชอบในการนํ าไปใช้ ส่วนใหญ่การละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจะเป็ นการทําสําเนาซอฟต์แวร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ซึง่ เป็นการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย
ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ใช้เทคนิควิธใี นการควบคุม
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์
นอกเหนือจากกฎหมายต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ ยังมี 2 องค์กร ทีค่ อยเฝ้าระวังการละเมิด
ลิขสิทธิ คือ SIIA, BSA เมือ่ เร็วๆ BSA สํารวจเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2006 เปิดเผยว่าเศษหนึ่งส่วนสาม
ของซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในโลกเป็ นซอฟต์แวร์ทล่ี ะเมิดลิขสิทธิ องค์กรเหล่านี้แสดงรายละเอียด และวิธี
ปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และมีเทคนิควิธจี ํานวนมากที่ใช้ตรวจสอบ
เช่น ลายนํ้าดิจติ อล การฝงั รหัสลิขสิทธิ เป็ นเจตนาทําให้เกิด bad sectors บนสือ่ ทีบ่ รรจุซอฟต์แวร์
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมายลิขสิทธิ
3. การบุกรุก (Deliberate Acts of Trespass)
การบุกรุกจากภายนอกเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงอย่างมาก ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นอิเล็คทรอนิกส์
และกระทําโดยคนทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ เมื่อมีบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตได้ทําการรุกลํ้า
และพยายามเข้าถึงข้อมูลขององค์กรทีม่ กี ารป้องกัน ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการบุกรุกโดยยเจตนา
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นักโจมตีระบบสามารถทีจ่ ะใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ก็บรักษาอยูภ่ ายในระบบสารสนเทศ
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บและรวบรวมโดยการใช้ Web Browser ในการทําวิจยั ทางการตลาด
วิธกี ารดังกล่าวเรียกว่า การหาข้อมูลของคูแ่ ข่ง (Competitive Intelligence) ซึง่ ถือว่าเป็ นการจารกรรม
ข้อมูลทางอุตสาหกรรม (Industrial Espionage) เป็ นการกระทําทีผ่ ดิ กฏหมาย
กลุ่มประเทศที่เป็ นพันธมิตรกับทางอเมริกา จึงได้มกี ารจัดตัง้ องค์กรต่อต้านการจารกรรม
ข้อมูลทางอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าในนานาประเทศได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันภัยคุกคามและ
การจารกรรมข้อมูล โดยการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการรักษาความปลอดภัยในระดับสากล
รูปแบบของการจารกรรมข้อมูล
Shoulder Surfing การยืนข้างหลังมองข้ามไหล่ เป็นรูปแบบการจารกรรมข้อมูลแบบธรรมดา
ทีไม่มกี ารใช้เทคโนโลยีใด ๆ มาช่วย คือ การแอบดูหรือจําข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของผูอ้ ่นื เช่น การแอบ
ดูรหัสผ่านของบัตร ATM ขณะทีท่ าํ การทํารายการ, รหัสในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล
อื่น, รหัสผ่านของเครือ่ งโทรศัพท์ขณะทีม่ กี ารทํารายการผ่านทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
โดยปกติไม่ได้มกี ารเขียนเป็ นข้อบังคับหรือข้อห้ามโดยชัดเจนในการแอบดูขอ้ มูลความเป็ น
ส่วนตัวของผูอ้ ่นื เนื่องจากถือเป็ นมรรยาทที่ทุกคนควรปฏิบตั โิ ดยปกติอยู่แล้ว ดังนัน้ เจ้าของข้อมูลที่
เป็ นส่วนตัวจะต้องป้องกันตนเองเป็ นอันดับแรกจากภัยคุกคามในรูปแบบนี้
Hacker นักเจาะระบบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการเขียนโปรแกรมทีส่ ามารถจะเข้าถึงข้อมูลทีม่ ี
การป้องกันอย่างผิดกฏหมาย ซึง่ โดยส่วนใหญ๋จะเป็ นการกระทําเพือ่ ทดสอบความสามารถของตนเอง
ชอบสิง่ ทีท่ า้ ทายหรือลีล้ บั ทีต่ อ้ งการค้นหา โดยการทุ่มเทเวลาในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ความรูท้ ม่ี ี
อยู่และค้นคว้าเพิม่ เติม ในการทีพ่ ยายามจะเจาะระบบที่มกี ารรักษาความปลอดภัยที่แน่ นหนา เป็ น
เป้าหมายหลัก
วิ วฒ
ั นาการของ Hacker (Hacker profiles)
ในยุคแรก ๆ Hacker ส่วนมากจะเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ซึง่ ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่จากผูป้ กครอง และใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในปจั จุบนั Hacker จะไม่มกี ารจํากัดเพศ และมีช่วงอายุทเ่ี ปลีย่ นไปคือ ระหว่าง 12-60 ปี
ประวัตหิ รือภูมหิ ลังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั เนื่องจากความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ระดับความรูต้ ่าง ๆ และ
Hacker อาจจะเป็ นบุคคลจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้
ประเภทของ Hacker ตามระดับความสามารถ แบ่งได้ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. Expert Hacker หรือ Elite Hacker
2. Novice Hacker หรือ Unskilled Hacker
Expert Hacker ส่วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะขัน้ สูงในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา
รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานของระบบเครือข่ายและระบบปฏิบตั กิ ารบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และมี
คุณ ลัก ษณะพิเ ศษคือ มีค วามกระตือ รือ ร้น และทุ่ ม เทเวลา ในการพยายามที่จ ะเจาะระบบความ
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ปลอดภัยขัน้ สูงของผูอ้ ่นื ดังนัน้ เมือ่ กลุม่ เป้าหมายทีถ่ กู เลือกแล้วมีโอกาสหรือความเป็ นไปได้สงู ทีร่ ะบบ
ความปลอดภัยจะถูกบุกรุกหรือคุกคามโดย Expert Hacker ในการโจมตีหรือเจาะระบบจะมีการ
ประกาศหรือแจ้งให้รโู้ ดยตรงด้วยการเขียนไว้ในโปรแกรมทีใ่ ช้ในการบุกรุกระบบ
Novice Hacker เป็ น Hacker ทีม่ คี วามรูห้ รือทักษะในการเขียนโปรแกรมจํากัดและไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาโปรแกรมที่เจาะระบบได้เหมือนกับ Expert Hacker จะเป็ นการใช้โปรแกรม Hack
สําเร็จรูปทีเ่ ขียนขึน้ โดย Expert Hacker มาเป็ นเครื่องมือในการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยอีกที
หนึ่ง เรียกว่า Script Kiddies หรือ Packet Monkey โดยที่ Novice Hacker จะไม่สามารถทราบถึง
กลไกหรือกระบวนการทํางานภายในโปรแกรม Script Kiddies จะเป็ นลักษณะการโจมตีทก่ี ่อกวน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นส่วนใหญ่ (Denial-of-service) Novice Hacker สามารถหาโปรแกรมทีเ่ ป็ น
Script Kiddies โดยการ Download จาก Internet ซึง่ Expert Hacker นําไปเผยแพร่ไว้ ในทาง
กลับกันผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยของระบบก็สามารถที่จะค้นพบโปรแกรมเหล่านี้ได้เช่นกัน ทําให้
เกิดนักพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้ป้องกันระบบจากการโจมตีหรือการบุกรุกจากภายนอก
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000 มี Hacker หนุ่ ม ทีใ่ ช้ช่อื ว่า Mafiaboy ถูกจับเนื่องจากเข้าไป
โจมตีและก่อกวนระบบเครือข่ายของ Web site โดยถูกตัดสินให้จาํ คุก 8 เดือน และ ถูกปรับเป็ นเงิน
250 ดอลล่าร์ บริจาคให้การกุศล สาเหตุทท่ี าํ ให้ตอ้ งถูกจับเนื่องจากไม่สามารถทีจ่ ะลบ System Logs
ทีต่ รวจจับการกระทําการบุกรุกของ Mafiaboy และจากการทีไ่ ด้ไปแสดงตัวหรือโอ้อวดถึงการกระทํา
ดังกล่าวในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต
Cracker จะเป็ นการถอดรหัสหรือทําลายโปรแกรมทีใ่ ช้ในการป้องกันการทําข้อมูลซํ้า ซึ่ง
เป็ นนการกระทําทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ โปรแกรมประเภท Cracker สามารถทีจ่ ะเผยแพร่และติดตัง้ ได้อย่าง
ง่ายดาย
ความหมายของ Hacker และ Cracker จะพิจารณาจากเจตนาของกระทําความผิดเป็ นหลัก
Hacker ไม่ได้มุ่งเน้นในการทําลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหาย ส่วน Cracker จะมุ่งเน้นในการ
ทําลายข้อมูลหรือสร้างความเสียหายต่าง ๆ ให้เกิดขึน้ กับระบบ
Phreaker เป็ นการโจมตีเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะทําให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายหรือทําให้การบริการเกิดความยุง่ เหยิงขึน้ Phreaker มีช่อื เสียงโด่งดังในปี 1970 เมื่อมีการ
พัฒนาอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า Blue Boxes ทีส่ ามารถใช้งานโทรศัพท์ทต่ี อ้ งจ่ายค่าบริการ โดยไม่
ต้องจ่ายค่าบริการแต่อย่างใด หลังจากนัน้ มีการพัฒนา Red Boxes เป็ นอุปกรณ์ใช้สร้างเสียงจําลอง
การหยอดเหรียญในเครือ่ งโทรศัพท์ทต่ี อ้ งจ่ายค่าบริการ
4. การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ (Deliberate Acts of Information Extortion)
การขู่กรรโชกในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เ ป็ นความลับเกิดขึ้นจากการที่ขอ้ มูลที่เป็ นความลับที่
จัดเก็บอยู่ในระบบถูกขโมยไปอาจจะเป็ นผูบ้ ุกรุกจากภายนอกหรือผูท้ ม่ี หี น้าทีด่ ูแลรักษาข้อมูลภายใน
องค์กร โดยมีการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าไถ่(Ransom) แลกกับการทีจ่ ะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ
ทีไ่ ด้ขโมยมา (Black Mail) ส่วนมากจะเป็ นการขูก่ รรโชกข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตทีไ่ ด้ขโมยมา
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ตัวอย่างของ Web-Base CD Universe ทีต่ กเป็ นเหยื่อของการขโมยแฟ้มข้อมูลทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
หมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า โดยผูท้ ท่ี าํ การขโมยข้อมูลเป็ น Hacker ชาวรัสเซีย ชื่อ Maxus ซึง่ ได้
ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตไปเป็ นจํานวนหลายแสนใบ โดยบริษทั CD Universe ปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
คําขูท่ จ่ี ะเปิ ดเผยข้อมูลความลับนี้ มูลค่า 100,000 ดอลล่าร์ นาย Maxus ได้ทําการ Post หมายเลข
บัตรเครดิต ไปใน Web Site เพื่อเสนอขายข้อมูลให้กบั กลุ่มคนทีก่ ่ออาชญากรรม ส่งผลให้ Web Site
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจนจะต้องจํากัดสิทธิของผูท้ จ่ี ะเข้ามาดูขอ้ มูลทีเ่ สนอขาย
ตัวอย่าง เหตุการณ์ขกู่ รรโชกทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนมิถุนายน ปี 2000 เมื่อมีนกั เรียนถูกกล่าวหาว่า
กระทําการข่มขูว่ ่าจะเปิ ดโปงความลับ (Online Blackmail) โดยจะทําการเปิ ดเผยวิธกี าร Download
หนังสือจากบริษทั Digital Book โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นเสียจากจะมีการจ่ายเงินให้กอ้ นโต
โดยในปี 2001 ได้ไปก่อคดีเดียวกันเพิม่ เติมอีก ซึง่ โทษของการข่มขูทจ่ี ะเปิ ดโปงความลับ (Blackmail)
คือ จําคุก 2 ปี และปรับเพิม่ 100,000 ดอลล่าร์ แต่ในกรณีของนักเรียนรายนี้โทษสูงสุดคือ จําคุก 36 ปี
และ ปรับเพิม่ 800,000 ดอลล่าร์
5. การก่อวิ นาศกรรมหรือการทําลาย (Deliberate Acts of Sabotage or Vandalism)
การมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยคุกคามการก่อวินาศกรรมระบบคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจ หรือ
การกลันแกล้
่
งทําลายทรัพย์สนิ ก่อให้เกิดความเสียหาย เข่น การทําลายทรัพย์สนิ หรือ การทําลาย
ภาพพจน์ทด่ี ขี ององค์กร
การกลันแกล้
่
งทําลายทรัพย์สนิ เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยพนักงาน สามารถนําไปสูเ่ หตุการณ์การก่อ
วินาศกรรมต่อองค์กร ในบางครัง้ การสร้างความเสียหายไม่จําเป็ นต้องเป็ นตัวเงินเสมอไป การโจมตี
ภาพพจน์ขององค์กรก็เป็ นเรื่องร้ายแรงเช่นเดียวกัน การทําลาย Web Site ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมันของลู
่
กค้าทําให้ยอดขายและมูลค่าขององค์กร รวมถึงชือ่ เสียงก็ลดลงเช่นกัน
ตัวอย่างเมือ่ วันที่ 13 กรกฏาคม ปี 2001 กลุ่ม Fluffi Bunni ได้ขน้ึ ข้อความทีห่ น้า Web Site
ของ SANS ว่า
“ท่านยังสามารถให้ความไว้วางใจคนเหล่านี้ สอนเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยกับท่านได้จริงหรือ”
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้ทาํ ให้ SANS ต้องเสือ่ มเสียชื่อเสียง นับตัง้ แต่ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันในการจัดการ
ให้ความรูแ้ ละออกเอกสารรับรองทางด้านระบบความปลอดภัย
สถาบัน SANS มาจากคําว่า SysAdmin, Audit, Network, Security ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ จากความ
ร่วมมือในศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนและรวบรวมเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย
มีรายงานจํานวนนับไม่ถว้ นของนักเจาะระบบ (Hacker) ทีส่ ามารถเข้าไปในระบบและทําความ
เสียหายหรือทําลายข้อมูลทีจ่ ําเป็ น ในกรณีของ Web Site รายงานเกี่ยวกับการเจาะระบบและ
แลกเปลี่ยนข่าวกรอง ได้ถูกเจาะเข้าในระบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือจํานวนรายงานการเจาะระบบ
เพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล จนทําให้ Attrition.com ต้องระงับการแจ้งบัญชีรายชื่อใน Web Site ทัง้ หมด
โดยเปลีย่ นเป็ นวิธรี บั อาสาสมัครมาทําการปรับปรุงข้อมูลบน Web แทนการแจ้งผ่านหน้า Web Site
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ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับการทําลายการเชื่อมต่อ
เครือข่าย Internet ในรูปแบบอื่น คือ ปฏิบตั กิ าร Hactivist หรือ Cyberactivist ซึ่งจะเป็ นการ
แทรกแซงหรือทําให้ระบบเกิดความสับสน โดยปฏิเสธในการปฏิบตั ิตามนโยบายและการกระทําที่
กําหนดโดยองค์กร หรือ หน่วยงานรัฐบาล
ความน่ ากลัวอย่างที่สุดคือ ลักธิก่อการร้ายทางอินเตอร์เน็ต (Cyberterrorism) ผูก้ ่อการร้าย
ทางอินเตอร์เน็ตจะทําการเจาะเข้าในระบบจากนัน้ จะปฏิบตั กิ ารก่อการร้ายโดยผ่านทางเครือข่ายหรือ
ใช้เส้นทางของอินเตอร์เน็ต สหรัฐอเมริการและรัฐบาลของนานาประเทศกําลังร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ
รักษาความปลอดภัย โดยมุ่งมันที
่ ่จะป้องกันคอมพิวเตอร์ท่จี ําเป็ น เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพและด้านพลังงาน
ลัทธิก่อการร้ายทางอินเตอร์เน็ต ได้ปรากฏออกมาในช่วงระหว่างสงครามในโคโซโว บนหน้า
Web site ของ NATO เป็ นความพยายามของผูส้ งั เกตการณ์บางส่วน นําเอาสถานะของลักธิก่อการ
ร้ายทางอินเตอร์เน็ตทีไ่ ม่ได้ทาํ การคุกคามจริง เพือ่ หันเหความสนใจจากการออกประกาศบังคับใช้การ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นรูปธรรม
จากบันทึกของ Dr. Mudawi Mukhtar Elmusharaf ศูนย์วจิ ยั ด้านการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Reserch Center เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2002 เกีย่ วกับการพุง่ โจมตี
ของ DDOS (Distributed Denial-of-service) ไปยัง 13 เซิรฟ์ เวอร์หลัก ทีท่ าํ หน้าทีจ่ ดั เส้นทางของการ
ติดต่อของอินเตอร์เน็ตทัง้ หมด โดยจํานวน 9 ใน 13 เซิรฟ์ เวอร์ การจราจรของเครือข่ายเต็มหมดทําให้
การทํางานของเครื่องช้าลง ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้รบั การแก้ไขในระยะเวลาอันสัน้ แต่สถิตกิ ารโจมตีและ
ผลทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มกี ารประกาศออกไปให้ผใู้ ช้อนิ เตอร์เน็ตส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวดังกล่าว
6. การโจรกรรม (Deliberate Acts of Theft)
การคุกคามโดยการโจรกรรม จากบุ ค คลที่ไ ด้มกี ารไตร่ต รองไว้ล่ ว งหน้ า โดยมีเ จตนายึด
ทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื ไปครอบครองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งภายในองค์กรสามารถถูกโจรกรรมทรัพย์สนิ
ดังต่อไปนี้
ทรัพย์สนิ ทางกายภาพ (Physical Property) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
แนวทางการป้องกัน
• การตรวจนับจํานวนทรัพย์สนิ สมํ่าเสมอ
• ทําการล็อคประตูและมีการจัดอบรมเจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัย
• ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัย
ทรัพย์สนิ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Property) มีความซับซ้อนในการจัดการและควบคุม
ซึง่ เป็ นปญั หาขององค์กร ซึง่ ต่างจากการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางกายภาพสามารถตรวจพบได้ง่ายกว่า
เมื่อทรัพย์สนิ ทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกขโมยไป องค์กรส่วนใหญ่จะทราบว่าทรัพย์สนิ ถูกโจรกรรมมักจะ
สายเกินไป เนื่องจากนักโจรกรรมได้ทาํ การปกปิดร่องรอยการกระทําความผิดอย่างระมัดระวัง
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ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (Intellectual Property) มูลค่าของข้อมูลจะลดน้อยลง ถ้าถูกขโมยไปโดย
ปราศจากความรูข้ องเจ้าของทรัพย์สนิ
7. การโจมตีซอฟต์แวร์ (Deliberate Software Attacks)
การโจมตีซอฟต์แวร์ เกิดขึน้ โดยการออกแบบซอฟต์แวร์ให้โจมตีระบบจากคนๆ เดียวหรือจาก
กลุ่ ม คนมีซ อฟต์ แ วร์ ท่ีก่ อ ความเสีย หาย ทํ า ลาย หรือ ปฏิเ สธการบริก ารของระบบเป้ าหมาย
ซอพต์แวร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมคือ Malicious Code หรือ Malicious Software มักจะเรียกว่า มัลแวร์
(Malware) มีมากมาย อาทิ ไวรัส (Viruses) เวิรม์ (Worms) ม้าโทรจัน (Trojan Horses) Logic
bombs และ ประตูหลัง (Back doors)
เรื่องราวของการโจมตีซอฟท์แวร์ทโ่ี ด่งดังโดยเฉพาะผลกระทบของ Malicious Code โดยใช้
วิธโี จมตีระบบจนทําให้เครือ่ งไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ (Denial-of-Service) โดย Mafiaboy บน
Web site Amazon.com, CNN.com, Etrade.com, ebay.com, Yahoo.com, Excite.com, และ
Dell.com โดยใช้เวลาในการโจมตีประมาณ 4 ชัวโมง
่
มีรายงานว่าความเสียหายทําให้สญ
ู เสียรายได้
ล้านดอลลาร์ ต่อไปจะเป็ นการอธิบายถึงภัยคุกคามจากมัลแวร์ ประกอบด้วย
Virus
ไวรัสคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนของโค๊ดทําหน้าทีม่ ุ่งร้าย ซึ่งโค๊ดนี้จะทําตัวคล้ายกับเชื้อ
ไวรัสทีโ่ จมตีสตั ว์ และพืช โดยสามารถแพร่กระจายได้ดว้ ยตัวเอง คอมพิวเตอร์ทม่ี โี ปรแกรมไวรัสอยู่
ไวรัสจะเข้าไปควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ให้ทํางานผิดปกติ และแพร่กระจายไวรัสเข้าไปใน
ระบบ บ่อยครัง้ ผูใ้ ช้ทําให้ไวรัสเข้าสู่ระบบโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ เช่น การเปิ ดอีเมล์ หรือการสุ่มส่งป๊อป
อัพไป หากผู้ใช้ไม่ตรวจสอบไฟล์ท่ไี ด้รบั แล้วเปิ ดอ่านเลย ข้อมูลและฮาร์ดไดร์จะถูกทําลายทัง้ หมด
ไวรัส สามารถส่ง ผ่า นจากเครื่อ งหนึ่ ง ไปสู่อีก เครื่อ งได้ผ่า นสื่อ ต่ า งๆ อีเ มล์ หรือ การส่ง ข้อ มูล ทาง
คอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่องติดไวรัสแล้วมันจะแพร่กระจายไปกับอีเมล์ หรือการส่งไปยังผูใ้ ช้ทุกคนทีม่ ชี ่อื
อยูใ่ นสมุดทีอ่ ยู่
วิธที ่ใี ช้มากที่สุดในการส่งไวรัสในศตวรรษที่21 คือการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ องค์กรจํานวน
มากป้องกันอีเมล์ดว้ ยการเลือกอีเมล์ท่ไี ว้ใจได้ และการกรองอีเมล์ทงั ้ หมดซึ่งรูว้ ่าอีเมล์ใดมีไวรัสบ้าง
ไวรัสใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตัง้ โปรแกรมไวรัสด้วยแผ่นดิสก์แล้วกระจายไปยังระบบต่างๆ
ปจั จุบนั เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตรวจสอบอีเมล์ เพื่อจัดการไวรัสมีอยู่มาก ผู้
จําหน่ ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทีไ่ ด้รบั การยอมรับมีดงั นี้ Symantec Norton Anti-Virus และ McAfee
VirusScan มีโปรแกรมช่วยในการจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ได้
ในจํานวนชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบเป็นไวรัสทีเ่ ขียนขึน้ มาเอง (macro virus) ด้วย
การฝงั ชุดคําสังลงไปที
่
่ระบบปฏิบตั กิ ารของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้โปรแกรม
เวิร์ด เอ็กเซลล์ และระบบฐานข้อมูล ไวรัสจะเริม่ ทํางาน ซึ่งไฟล์ของระบบปฏิบตั ิการจะติดไวรัสที่
ชุดคําสังในการเปิ
่
ดเครือ่ ง (boot sector)
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Worms
Worms เป็ นโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจําลองตัวเองได้ตลอด ใช้
ทรัพยากรของเครื่อง เช่น หน่ วยความจํา พืน้ ทีฮ่ าร์ดดิสก์ และความเร็วของเครือข่าย เวิรม์ ทํางานได้
แม้ไม่ได้ออนไลน์ Robert Morris และเวิรม์ ทีส่ ามารถสร้างความเสียหายมากได้แก่ Code Red,
Sircam, Nimda และ Klez
ตัวอย่างรูปแบบของเวิรม์ ทีเ่ ป็ นการโจมตีในแบบ single package ตามรูป

รูปแสดง Nimda and Sircam Viruses
เวิร์มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแพร่กระจายตัวเองจํานวนมากดังรูปข้างล่าง เป็ นแบบ
double-barreled payload ซึง่ เวิรม์ จะส่งเมล์จาํ นวนมากและแนบตัวเองไปกับอีเมล์ดว้ ย เวิรม์ ทีม่ กี ารจู่
โจมแบบแพร่กระจายนี้ได้แก่ MS-Blaster, MyDoom และ Netsky โดยเวิร์มและไวรัสมีการ
เปลีย่ นแปลงการโจมตีจุดอ่อนของระบบปฏิบตั กิ ารและแอพพลิเคชันได้
่ หลายรูปแบบ

รูปแสดง Klez Virus
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Trojan horses
โทรจันฮอร์สจะแฝงตัวมากับซอฟต์แวร์ จะทํางานเมื่อผูใ้ ช้รนั ซอฟต์แวร์ แล้วโทรจันฮอร์สจะ
ทําลายระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมือ่ เรียกไฟล์ .exe ทีม่ ากับแชร์แวร์ หรือ ฟรีแวร์
รูปแสดงตัวอย่างสรุปการโจมตีของโทรจันฮอร์ส ประมาณ 20 มกราคม 1999 เริม่ จากผูใ้ ช้
ได้รบั อีเมล์ทม่ี โี ปรแกรมโทรจันฮอร์สแนบมาชื่อ Happy99.exe เมื่อเปิ ดอีเมล์และติดตัง้ โปรแกรมโทร
จันฮอร์สทีแ่ ฝงมาจะก่อกวนระบบทันที เช่น ลบไฟล์ หรือ สร้างแบ็คดอร์ให้แฮคเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูล
ลบไฟล์ต่างๆในระบบได้

รูปแสดง Trojan Horse Attack

14

แผนผังแสดงความแตกต่างของมัลแวร์

รูปสรุปแผนผังความแตกต่างของมัลแวร์
Back Door or Trap Door
Back door หรือ Trap door เป็ นสิง่ ทีโ่ ปรแกรมเมอร์ได้สร้างไว้และรูก้ นั เฉพาะกลุ่มสําหรับการ
เข้าไปแก้ไขระบบ ซึ่งเป็ นช่องโหว่ให้แฮคเกอร์เข้ามาในระบบและมีสทิ ธิพเิ ศษในการแก้ไขสิง่ ต่างๆ
ตัวอย่าง ประเภทของ back door มี Subseven และ Back Orifice
Polymorphism
Polymorphism เป็ นไวรัสชนิดหนึ่งทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มคี วามยากในการตรวจจับ อาจจะใช้
เวลาหลายวันในการสร้างโปรแกรมตรวจจับ เพื่อจัดการกับ polymorphism เพราะมันใช้เทคนิคการ
ซ่อนลักษณะเฉพาะทีส่ ําคัญ (signatures) ไม่ให้คงรูปเดิม เพื่อหลีกจากการตรวจจับของโปรแกรม
แอนตีไ้ วรัส
Virus and Worm Hoaxes
เป็ นรูปแบบของการหลอกลวงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทําให้เสียเงินเสียเวลาในการวิเคราะห์ โดย
ไวรัสหลอกลวงจะมาในรูปจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ เตือนให้ร ะวังอัน ตรายจากไวรัส ด้วยการอ้า ง
แหล่งข้อมูลเป็ นรายงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผูร้ บั ส่งต่อจดหมายเตือนฉบับนัน้ ต่อๆไปอีกหลายๆทอด
ซึ่งเป็ น ลัก ษณะของไวรัส หลอกลวง หากได้ร บั จดหมายประเภทนี้ ไ ม่ค วรที่จ ะส่งต่ อ ควรเช็ค จาก
แหล่งข้อมูลทีถ่ กู ต้องก่อนทําการส่ง และควรจะอัพเดทโปรแกรมแอนตีไ้ วรัสอย่างสมํ่าเสมอ
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แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทในการวิจยั เกีย่ วกับไวรัสว่าจริงหรือหลอก สําหรับข้อมูลล่าสุดของ
ภัยคุกคามทัง้ ไวรัส เวิรม์ และโฮแอ็กส์ สามารถเข้าไปได้ท่ี CERT Coordination (www.cert.org) เป็ น
ศูนย์รวมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
8. ภัยธรรมชาติ (Forces of Nature)
ภัยธรรมชาติเป็ นภัยคุกคามทีอ่ นั ตรายมาก เพราะเป็ นสิง่ ที่เกินกว่ามนุ ษย์จะควบคุมได้ เป็ น
ภัยทีร่ วมเหตุการณ์ เช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว และฟ้าผ่า รวมถึงภูเขาไฟระเบิด ทัง้ หมดนี้ไม่
ั หาให้ ก ับ ระบบ
เพีย งแต่ ส ร้ า งความยุ่ ง ยากต่ อ การใช้ ชีวิต ของแต่ ล ะคนเท่ า นั น้ แต่ ย ัง สร้า งป ญ
คอมพิว เตอร์ท งั ้ หน่ ว ยเก็บข้อ มูล สัญ ญาณการสื่อ สารต่ า งๆ ภัยคุ ก คามสามารถแบ่ง กลุ่ มได้ต าม
รายการดังนี้
o Fire: ไฟไหม้ สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เนื่องจากควันไฟ และนํ้ า ซึ่งเกิดจากการดับไฟของนักดับเพลิง ภัยจากไฟไหม้
สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการทําประกันอุบตั ภิ ยั เพื่อเป็ นการลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อ
ทรัพย์สนิ และชีวติ หรือทําประกันภัยธุรกิจ หากธุรกิจต้องหยุดดําเนินกิจการ
o Flood: นํ้าท่วม เป็ นสาเหตุโดยตรงทีส่ ร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ หรือในส่วน
ของอาคารระบบสารสนเทศ นํ้าท่วมทําให้การเข้าใช้อาคารสถานที่ หรือในส่วนการทํางาน
นของระบบสารสนเทศติดขัด ภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการทําประกันอุทกภัย
หรือประกันภัยธุรกิจ
o Earthquake: แผ่นดินไหว เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกกะทันหัน เป็ นความ
เสียหายทางธรณีวทิ ยาจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวสร้างความเสียหายต่อทุก
ส่วนของระบบสารสนเทศ บ่อยครัง้ สร้างความเสียหายกับอาคารเป็ นการขัดขวางการเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ สามารถบรรเทาภัยคุกคามนี้ได้ดว้ ยการทําประกันภัยพิเศษ หรือ การ
ประกันภัยธุรกิจ ทัง้ นี้จะเลือกรูปแบบใดขึน้ อยูก่ บั การกําหนดนโยบายทีต่ ่างกัน
o Lightning: ฟ้าแลบ เป็ นกระแสไฟฟ้าทางธรรมชาติท่ถี ูกปลดปล่อยออกมารบกวน
คลื่นวิทยุ ฟ้าผ่าสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ หรือ ส่วนของการจ่ายไฟ ทําให้
ไฟดับ หรือ สร้างปญั หาในการใช้สถานที่ทํางานเนื่องจากไม่มกี ระแสไฟฟ้า หรือ สร้าง
ความยุง่ ยากในการปฏิบตั งิ าน
o Landslide or mudslide: แผ่นดินถล่ม หรือ โคลนถล่ม เกิดจากดินและหินจํานวนมากไหล
จากทีส่ ูง สร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนของการเข้าใช้อาคารสถานที่
และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ซึง่ ภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทาความเสียหายได้ดว้ ยการ
ทําประกันภัย หรือ การประกันภัยธุรกิจ
o Tornado or severe windstorm: พายุทอร์นาโด หรือ พายุทม่ี คี วามรุนแรงสูง เกิดจาก
ความแปรปรวนของอากาศเป็ นพายุหมุนจากจุดศูนย์กลางขนาดเล็กเพียงไม่ก่หี ลา ขยาย
ความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เป็ นหลายไมล์ และเป็ นลมพายุท่มี คี วามเร็วในการทําลายสูง โดยมี
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รูงทรงกรวยตัง้ สูงขึน้ ไปยังท้องฟ้า พายุน้ีสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ
ทัง้ ในส่วนของการเข้าใช้อาคารสถานที่ และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งภัยคุกคามนี้
สามารถบรรเทาความเสียหายได้ดว้ ยการทําประกันภัย หรือ การประกันภัยธุรกิจ
o Hurricane or typhoon: พายุเฮอร์รเิ คน หรือ พายุไต้ฝนุ่ คือ พายุหมุนเขตร้อน เกิดขึน้ ใน
แถบมหาสมุทรแอตแลนติก หรือ ทะเลคาริบเบียน หรือ แถบตะวันออกของมหาสมุทร
แปซิฟิก(ไต้ฝุ่น) จากจุดศูนย์กลางพายุสามารถเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุยงั ก่อให้เกิดฝนตกอย่างหนัก หากจุด
ั่
ศูนย์กลางของพายุตดิ ชายฝงทะเลมั
กจะทําให้น้ํ าท่วมในพื้นที่นัน้ ๆ โดยพายุน้ีสามารถ
สร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนของการเข้าใช้อาคารสถานที่ และการ
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทาความเสียหายได้ดว้ ยการทํา
ประกันภัย หรือ การประกันภัยธุรกิจ
o Tsunami: เป็ นคลื่นขนาดใหญ่ เกิดจากแผ่นดินไหว หรือ เกิดการปะทุของภูเขาไฟใต้
ทะเล ซึง่ เหตุการณ์น้ีสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนของการ
เข้าใช้อาคารสถานที่ และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทา
ความเสียหายได้ดว้ ยการทําประกันภัย หรือ การประกันภัยธุรกิจ
o Electrostatic discharge (ESD): การปะทุของไฟฟ้าสถิต โดยไฟฟ้าสถิต และESD สร้าง
ความรําคาญ อย่างไรก็ตามเมือ่ เราเดินบนพรมจะเกิดไฟฟ้าสถิตทําให้เรารูส้ กึ เหมือนถูก
ไฟดูดเล็กน้อย แต่การปะทุของไฟฟ้าสถิตสามารถทําลายหรือสร้างความเสียหายอย่าง
มาก เมื่ อ มี ก ารรวมกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด การจุ ด ติ ด ไฟได้ ง่ า ยกับ ส่ ว นประกอบของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสถิตทําให้พ้นื ทีม่ ปี ระจุดูดฝุ่นละอองไว้ในห้องทีส่ ะอาด หรือ ทําให้
ผลิตภัณฑ์เกิดไฟฟ้าสถิต มูลค่าความเสียหายจากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการหยุด
ให้บริการมีตงั ้ แต่ไม่กเ่ี ซนต์ไปจนถึงหลายล้านดอลลาร์ สําหรับอันตรายทีจ่ ะเกิดกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความเสียหายในกระบวนการผลิตทําให้เสียเวลา เนื่องจากผลกระทบ
ของ ESD นัน้ มีนยั สําคัญ ถึงแม้ว่า ESD จะดูว่าไม่เป็ นภัยคุกคาม แต่สามารถสร้างความ
ยุง่ ยากให้กบั ระบบสารสนเทศ ซึง่ ปญั หานี้ไม่สามารถทําประกันภัยคุม้ ครองความเสียหาย
หรือ การทําประกันภัยธุรกิจ
o Dust contamination: การปนเปื้ อนจากฝุน่ สภาพแวดล้อมบางอย่างมิได้เป็ นผลดีต่อ
อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ข องระบบสารสนเทศ เพราะฝุ่ น ทํ า ให้ อ ายุ ก ารใช้ ง านของระบบ
สารสนเทศสัน้ ลง หรือ เป็ นเหตุให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดการทํางาน ภัยคุกคามนี้เป็ น
ปญั หาธรรมดาในการปฏิบตั งิ าน
เนื่องจากภัยคุมคามทางธรรมชาติไม่อาจที่จะหลีกเลีย่ งได้ องค์กรต้องเพิม่ การควบคุมที่จะ
จํากัดความเสียหาย และต้องวางแผนกับความไม่แน่ นอนสําหรับการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เช่น
แผนการกูข้ อ้ มูล วางแผนอย่างต่อเนื่อง และแผนการรับมือกับเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ โดยบังเอิญ เพื่อ
จํากัดความเสียหายจากภัยคุกคามเหล่านี้
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9. คุณภาพของบริ การ (Deviations in Quality of Service)
ระบบสารสนเทศขององค์กรจะประสบความสําเร็จได้นนั ้ ต้องได้รบั การสนับสนุ นจากระบบอื่นๆ
ร่วมด้วย เช่น โรงไฟฟ้า เครือข่ายโทรคมนาคม ผูจ้ ดั จําหน่ าย ผูใ้ ห้บริการ เจ้าหน้าทีด่ ูแลรอบคํ่า ซึ่ง
ระบบสนับสนุ นเหล่านี้อาจหยุดชะงักได้หากเกิดพายุ พนักงานปว่ ย หรือเหตุฉุกเฉิน ภัยคุกคามเหล่านี้
ทําการโจมตี ทําให้คุณภาพการให้บริการคลาดเคลื่อน เช่น ถ้ารถขุดเจาะถูกสายไฟเบอร์ออฟติกทีม่ า
จาก ISP องค์กรควรเตรียมการสํารองข้อมูลทัง้ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย และการบริการ แต่
ต้องรีบดําเนินการในส่วนของความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขององค์กร เนื่องจากเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับ
การให้บริการที่สมบูรณ์ ความผิดปกติจากการให้บริการอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อการ และเครื่อง
จ่ายไฟสามารถส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อข้อมูล และสร้างความเสียหายต่อระบบได้
Internet Service Issues
องค์กรในปจั จุบนั นิยมการใช้อนิ เตอร์เน็ตในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ช่วยในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตจะต้องให้ความสําคัญกับ การก่อวินาศกรรมของ
ข้อมูลข่าวสาร ในหลายองค์กรพนักงานขาย หรือ พนักงานขายทางโทรศัพ ท์ส ามารถทํางานจาก
สถานทีซ่ ง่ึ อยูไ่ กลกันได้
องค์กรทีม่ เี ว็บไซต์จะมีผใู้ ห้บริการเว็บโฮสติง้ ดูแลเว็บให้ ซึง่ เว็บโฮสติ้งจะรับผิดชอบกับบริการ
อินเตอร์เ น็ ตทัง้ หมด รวมถึงฮาร์ด แวร์ และซอฟต์แวร์ระบบที่เ กี่ยวกับการทํา งานของเว็บ ไซต์ ผู้
ให้บริการเว็บโฮสติ้งจะมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการขัน้ พืน้ ฐานทีค่ วรรู้ คือ Service Level
Agreement (SLA) ผูใ้ ห้บริการจะขาดพันธะสัญญาในการให้บริการไม่ได้ และพันธะสัญญาควร
ครอบคลุมความเสียหายทีย่ งั ไม่เกิดขีน้ กับลูกค้า แต่เป็ นเรือ่ งยากหากจะคลอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิด
จากช่วงทีไ่ ม่มกี ระแสไฟฟ้า
บริ การด้านการสื่อสารและผู้ให้บริ การอื่นๆ (Communications and other Service
Provider Issues)
บริการสาธารณูปโภคทีด่ ตี ่อองค์กร บริการเหล่านี้คอื โทรศัพท์ นํ้ าประปา รถเก็บขยะ ระบบ
ส่งสัญญาณโทรศัพท์ดว้ ยสายเคเบิล ก๊าซธรรมชาติ และการดูแลทรัพย์สนิ โดยบริการเหล่านี้มผี ลต่อ
ความเสียหายขององค์กรได้ องค์กรมีความต้องการนํ้ าไปจนถึงระบบเครื่องทําความเย็น เพื่อความม
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
ปัญหากระแสไฟฟ้ า (Power Irregularities)
ความผิดปกติของไฟฟ้าเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน เช่น ไฟเกิน ไฟตก และไฟดับ ซึ่งองค์กร
ต้องเตรียมแนวทางในการแก้ปญั หาไฟฟ้าสําหรับอุปการณ์ระบบสารสนเทศ ในสหรัฐจะใช้ไฟฟ้าที่ 120
โวลต์ , 60 cycle โดยปกติจะมีกระแสไฟที่ 15 และ 20 แอมป์
เมื่อแรงดันไฟฟ้าทีร่ ะดับ spike (แรงดันไฟเพิม่ ขึน้ ชัวขณะ)
่
หรือ surge (แรงดันไฟเพิม่ ขึน้
อย่างรุนแรง) ซึ่งแรงดันไฟทีเ่ พิม่ ขึน้ สร้างความเสียหายให้กบั อุปกรณ์ต่างๆได้ การขาดแคลนไฟฟ้า
เกิดจากการจ่ายไฟไม่ทวถึ
ั่ ง
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เมื่อแรงดันไฟลดลง(sag) หรือ ไฟตก คือแรงดันไฟลดลง เป็ นสาเหตุให้ระบบปิดการทํางาน
หรือ รีเ ซตระบบใหม่ ทํ า ให้เ กิด การขัด ข้อ งในการใช้ร ะบบ ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยเฉพาะอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พ้นื ฐานเกิดความเสียหาย ควรจะ
จัดการควบคุมการจ่ายกระแสไฟให้มคี ุณภาพ โดยเครื่อง UPS สามารถป้องกันเรื่องแรงดันไฟฟ้าไม่
คงทีไ่ ด้ เช่น ไฟตก ไฟเกิน และไฟดับ
10. ข้อผิดพลาดทางเทคนิ คของฮาร์ดแวร์ (Technical Hardware Failures or Errors)
ความล้มเหลวทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์ หรือความผิดพลาดทีก่ ารผลิตอุปกรณ์เกิดข้อบกพร่อง
เป็ นเหตุให้การทํางานของอุปกรณ์ภายนอกของระบบไม่เป็ นไปอย่างทีค่ ดิ ส่งผลให้การบริการไม่น่า
ไว้วางใจ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ บางครัง้ ความผิดปกติของจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอืน่ ๆ หาก
เสียหายจะไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้ดงั เดิม
11. ข้อผิดพลาดทางเทคนิ คของซอฟต์แวร์ (Technical Software Failures or Errors)
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส่วนมาก มีการตรวจสอบจุดบกพร่อง วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
ทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะจําหน่าย ในบางครัง้ จะตรวจสอบซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์รว่ มกัน จะแสดงจุดบกพร่อง
ใหม่ๆได้ ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นหากไม่มกี ารตรวจสอบจุดบกพร่องต่างๆ บางครัง้ การตรวจสอบ
อาจจะไม่พบข้อผิดพลาด แต่โปรแกรมเมอร์สว่ นมากจะสร้างช็อตคัทไว้ซง่ึ อาจจะเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสียหายได้ เนื่องจากช็อตคัทสามารถเข้าสู่ตวั โปรแกรมได้โดยปราศจากการตรวจเช็คความปลอดภัย
ตัง้ แต่เริม่ ต้น เป็ นการฝา่ ฝืนแนวทางในการรักษาความปลอดภัย
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ถู ก ร ว บ ร ว ม เ ป็ น เ อ ก ส า ร ไ ว้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.securityfocus.com ซีง่ มีขอ้ มูลล่าสุดของการป้องกันความมันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงเอกสาร
สําคัญทีบ่ อกถึงข้อบกพร่องในอดีตได้ละเอียดทีส่ ดุ
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รูปแสดง หน้ าเว็บ http://www.securityfocus.com/
12. เทคโนโลยีล้าสมัย (Technological Obsolescence)
โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยทําให้ระบบไม่ปลอดภัย และไม่น่าไว้ใจ ผูบ้ ริหารควรจะรู้ว่าเมื่อ
เทคโนโลยีลา้ สมัย ส่งผลถึงความเสี่ยงด้านความมันคงของข้
่
อมูลอาจพบกับภัยคุมคามได้ ผูบ้ ริหาร
ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีในปจั จุบนั ตามหลักควรมีการ
วางแผนที่เหมาะสม ในการป้องกันเทคโนโลยีล้าสมัย เมื่อพบว่าเทคโนโลยีลา้ สมัยต้องจัดการทันที
โดยผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีได้กาํ หนดลักษณะสิง่ ทีน่ ่าจะเป็ นความล้าสมัย
ปจั จุบนั Symantec เลิกสนับสนุ นซอฟต์แวร์แอนติไวรัสเวอร์ชนั เก่า และให้การสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยการอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทนั ที ถ้าในองค์กรมีเจ้าหน้าที่ IT ทีเ่ ชียวชาญจะ
มีการจัดการอัพเกรดซอฟต์แวร์ทล่ี า้ สมัยทันที ซึง่ เป็ นการลดค่าใช้จา่ ยขององค์กร
ATTACKS
การโจมตีเ ป็ นการกระทํา เพื่อ ให้เกิด ความไม่มนคงและเป็
ั่
น อันตรายต่อการควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเป้าหมายของการโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายหรือการขโมยข้อมูลที่สําคัญของ
องค์กร ในส่วนนี้จะเป็ นการอธิบายแต่ละประเภทของการโจมตีระบบทีส่ าํ คัญๆ
Malicious Code
การโจมตีแบบ Malicious Code จะประกอบไปด้วยไวรัส, เวิร์มและไวรัสโทรจัน เพื่อ
จุดประสงค์ในการทําลายระบบหรือการขโมยข้อมูล ซึง่ ในตัวโปรแกรมไวรัสเหล่านี้ อาจจะมีเทคนิคการ
โจมตี 6 ประเภทรวมอยู่ดว้ ยกัน เพื่อสร้างความหลากหลายในการโจมตีไปที่จุดอ่อนของเครื่อง
เป้าหมายและทําให้ไวรัสแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ไวรัส Nimda มีการทํางานที่
ซับซ้อนและใช้เทคนิคหลายอย่างผสมกัน จึงทําให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ตามรายงาน
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ของบริษทั TureSecure ได้เปิ ดเผยข้อมูลด้านสถิตริ ะบุว่า ไวรัส Nimda แพร่กระจายไปยัง 14
ประเทศ โดยใช้เวลาน้อยกว่า 25 นาทีเท่านัน้
ตารางแสดงเทคนิ คในการโจมตีและแพร่กระจายไวรัส
Vector
รายละเอียด
IP Scan and Attack
ใช้เครื่องทีต่ ดิ ไวรัสในการสแกนค้นหาหมายเลขไอพี และ
ดูว่ า เป้ า หมายไหนที่ม ีก ารป้ องกัน ที่อ่ อ นแอ แล้ว ส่ง ไป
ให้กบั ตัวของผูบ้ ุกรุก (Hacker)
Web browsing
ถ้าเครื่องที่ตดิ ไวรัส และสามารถเข้าถึงเว็บเพจได้ จะทํา
ให้ไฟล์ทเ่ี กีย่ วกับเว็บ (.html, .asp, .cgi อื่นๆ) ตัวผูใ้ ช้
เข้าถึงเว็บไซด์ดงั กล่าวก็จะทําให้ตดิ ไวรัสไปด้วย
Virus
เครือ่ งทีต่ ดิ ไวรัส ตัวไวรัสสามารถทีจ่ ะคัดลอกตัวเองจะทํา
ให้ไฟล์ประเภท EXE และ Script File ต่างๆ ติดไวรัสได้
Unprotected shares
ใช้ความไม่มนคงของระบบ
ั่
Files System โดยเครือ่ งทีต่ ดิ
ไวรัสจะทําการคัดลอกไวรัสไปยังส่ว นต่างๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้
Mass mail
เป็ นการส่งอีเมล์ ไปยัง ที่อยู่ของผู้ร บั ที่เ ครื่องที่ติดไวรัส
รู้จ กั ใครที่ได้ร บั อีเ มล์แ ละเปิ ดอ่ านก็จ ะทําให้โ ปรแกรม
ไวรัสทํางานทันทีและทําให้เครือ่ งติดไวรัส
Simple Network Management Protocol SNMP
เป็ นโปรโตคอลที่ใช้สําหรับการเฝ้ าสังเกต
(SNMP)
เครือข่ายและอุปกรณ์ ในเครือข่าย โดยโปรแกรมในการ
โจมตีจะเข้าไปควบคุมอุปกรณ์ ส่วนมากผูผ้ ลิตจะทําการ
ปิ ดจุดอ่อนในส่ว นนี้ด้วยการอัพ เกรดตัว ซอฟต์แวร์ของ
อุปกรณ์
Hoaxes
ส่วนมากมักจะอยูใ่ นรูปแบบการหลอกลวงเพือ่ ทําการโจมตีคอมพิวเตอร์ โดยผูโ้ จมตีจะทําการ
ส่งข้อความทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ ถ้าผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อความปฏิบตั ติ ามอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น การให้ลบไฟล์ขอ้ มูลที่จําเป็ นของระบบปฏิบตั ิการโดยหลอกว่าเป็ นไวรัส
คอมพิวเตอร์ ทําให้ระบบปฏิบตั กิ ารทํางานผิดปกติ เป็ นต้น นอกจากนี้ผไู้ ด้รบั ข้อความจะทําการ
ส่งผ่านข้อความทีต่ นเองได้รบั ไปให้กบั เพือ่ นของตนเอง เหมือนกับจดหมายลูกโซ่
Back Doors
เป็ นช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัยทีถ่ ูกทิง้ ไว้โดยผูอ้ อกแบบระบบหรือทีมงานบํารุงรักษา
ระบบ ซึ่งผูบ้ ุกรุกจะใช้ช่องโหว่น้ีหรือ Back Door ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บางครัง้ เรียกว่า Trapdoor ซึง่ Trapdoor เป็ นอะไรทีป่ ้ องกันได้ยาก เพราะว่าบ่อยครัง้
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โปรแกรมเมอร์เป็ นผู้ท่ที ้งิ ช่องโหว่น้ีไว้เอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบโดยไม่ต้องผ่านระบบความ
ปลอดภัยของระบบ จุด ประสงค์เพื่ออํา นวยความสะดวกต่ อโปรแกรมเมอร์หรือผู้ตรวจสอบระบบ
(Audit) ในการเข้าถึงระบบได้งา่ ยและรวดเร็ว
Password Crack
เป็ นความพยายามในการคํานวณแบบย้อนกลับเพือ่ ให้ได้มาซึง่ รหัสผ่าน (Password) บางครัง้
เรียกกระบวนการนี้ว่า Cracking โดยจะทําการคัดลอก Security Account Manager (SAM) ซึง่
ภายในไฟล์ SAM จะมีสว่ นประกอบของวิธกี ารของการคํานวณรหัสผ่านของผูใ้ ช้ ซึง่ วิธกี ารคํานวณนัน้
ใช้ อัลกอริทม่ึ (Algorithms) แบบเดียวกันในการคํานวณหารหัสผ่านและในการเปรียบเทียบถ้า
ผลลัพธ์ในการคํานวณออกมาเหมือนกัน รหัสผ่านก็จะถูกถอดรหัสออกมา
Brute Force
เป็ น โปรแกรมที่ผู้บุ ก รุ ก ใช้ สํ า หรับ เดารหัส ที่เ ป็ น ไปได้ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการสร้า งรหัส ผ่ า น
(Password) วิธกี ารนี้เรียกว่าการโจมตีแบบ Brute Force หรือบางครัง้ ก็เรียกว่า Password Attack
เช่นสมมุตวิ า่ รหัสผ่านทีเ่ ป็ นไปได้ของระบบเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กจํานวน 4 ตัว ผูบ้ ุกรุกก็
พยายามล็อกอินเข้าสูร่ ะบบโดยใช้รหัสผ่านทีเ่ ป็ นไปได้ทงั ้ หมดจากการผสมคํา ในกรณีน้ี รหัสผ่านที่
เป็ นไปได้คอื 26x26x26x26 ตัว ซึง่ ถ้าตัง้ รหัสผ่านมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรทัง้ ตัวเล็ก ตัวใหญ่
ตัวเลขและเครือ่ งหมายต่างๆ จะทําให้คาํ ทีเ่ ป็ นไปได้ทงั ้ หมดมีจาํ นวนมากขึน้ ดังนัน้ หากผูบ้ ุกรุกใช้วธิ นี ้ี
ในการเดารหัสผ่านก็จะใช้เวลานานยิง่ ขึน้
สําหรับวิธกี ารโจมตีแบบ Brute Forceนันจะประสบความสํ
่
าเร็จไม่บ่อยครัง้ นัก เนื่องจากระบบ
ความปลอดภัยของระบบ ได้มกี ารจํากัดจํานวนครัง้ ในการใส่รหัสผ่านเอาไว้
Dictionary
วิธกี ารโจมตีแบบ Dictionary Attack จะมีความแตกต่างจาก Brute Force โดยโปรแกรมจะทํา
การเลือกคําทีม่ อี ยู่ในดิกชันนารีม่ าใช้ในการสร้างรหัสผ่าน (Password) วิธกี ารป้องกันการโจมตีดว้ ย
Dictionary Attack โดยการไม่อนุ ญาตให้ใช้คาํ ทีม่ อี ยูใ่ นดิกชันนารีม่ าใช้เป็ นรหัสผ่าน หรือใช้ตวั เลข
หรืออักขระพิเศษเพิม่ เข้าไปในรหัสผ่าน ก็จะทําให้การโจมตีดว้ ย Dictionary Attack ลดประสิทธิภาพ
ลงไป
Denial-of-Service (DoS) and Distributed Denial-of-Service (DDoS)
การโจมตีดว้ ยวิธี Denial-of-Service (Dos) เป็ นการโจมตีทผ่ี โู้ จมตีจะส่งข้อมูลแพ็กเกตจํานวน
มหาศาลไปยังที่เครื่องเป้าหมาย จนทําให้เครื่องเป้าหมายทํางานหนัก จุดประสงค์ของการโจมตีเพื่อ
ทําให้ระบบล่มหรือไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ
การโจมตีดว้ ยวิธี Distributed denial-of-service (DDoS) เป็ นการโจมตีเครื่องเป้าหมายจาก
หลายๆ แห่งในเวลาพร้อมๆ กัน วัตถุประสงค์ของการโจมตีเหมือนกันกับ DoS คือเพื่อหยุดการ
ทํางานของระบบ เป็ นเหตุให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึง่ การป้องกันการโจมตีประเภทนี้ทาํ
ได้ยาก และสร้างความเสียหายเป็ นอย่างมาก
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การโจมตีดว้ ยเวิรม์ (Worm) ทีช่ ่อื ว่า “My Doom” ในระหว่างปี 2004 ซึง่ เป็ นการโจมตีดว้ ยวิธี
Distributed denial-of-service (DDoS) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อโจมตี www.sco.com (เว็บไซด์ของ
บริษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายระบบปฏิบตั กิ าร UNIX) การโจมตีเกินขึน้ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2004 – วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2004 เหตุผลของผูโ้ จมตีเพือ่ เป็ นโต้ตอบกลับบริษทั SCO ทีม่ วี ตั ถุประสงค์มงุ่ ร้ายต่อ
Community ของโอเพ่นซอร์สระบบปฏิบตั กิ ารลีนุกซ์

รูปแสดง Distributed Denial of Service Attack (DDoS)
แหล่งอ้างอิง: http://computer.howstuffworks.com/zombie-computer3.htm
Spoofing
Spoofing เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตได้ โดย
การส่งข้อความปลอมๆ ทีด่ เู หมือนจะจากเครือ่ งทีไ่ ด้รบั การเชื่อถือ (Trusted host) อาศัยการปลอม IP
Address ของเครื่องนัน้ วิธกี ารได้มาซึง่ IP Address ทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือของผูบ้ ุกรุกก็มอี ยูด่ ว้ ยกัน
หลายวิธดี ว้ ยกัน ปจั จุบนั เราเตอร์และไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ๆ ได้มกี ารจัดการป้องกันการโจมตีแบบ IP
Spoofing
Man-in-the-Middle
เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีของวิธกี ารโจมตีแบบ Man-in-the-Middle หรือ TCP hijacking attack คือผูบ้ ุก
รุกจะนําแพ็กเกจทีว่ งิ่ อยูบ่ นเครือข่าย มาทําการแก้ไข เพิม่ ข้อมูล ปลอมแปลงข้อมูลและทําการส่งกลับ
ไปยังเครือข่ายเหมือนเดิม ถือว่าเป็ นหนึ่งในประเภทของการโจมตีแบบ IP Spoofing
สําหรับวิธกี ารขัดขวางการถูกโจมตีแบบ TCP hijacking คือการเข้ารหัสด้วยการแลกเปลีย่ น
คียร์ ะหว่างผูร้ บั และผูส้ ่ง ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เพื่อป้องกันการถูกเข้าถึงข้อมูลจากบุก
รุก หรือถ้าผูเ้ ข้าถึงข้อมูลก็สามารถทราบได้ว่าข้อมูลถูกเปลีย่ นแปลง
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Spam
เป็ นอีเมล์ทเ่ี ราไม่ตอ้ งการ จุดประสงค์ของผูส้ ง่ Spam Mail เพื่อต้องการโฆษณาและบริการ
ต่างๆ สําหรับ Spam Mail จะสร้างความรําคาญให้กบั ผูร้ บั อีเมล์มากกว่าจุดประสงค์เพือ่ การโจมตี แต่
ในเดือนมีนาคม ปี 2002 มีรายงานว่ามีการแนบไวรัสมากับ Spam Mail ด้วย
หลายๆ บริษทั พยายามทีจ่ ะป้องกัน Spam Mail โดยการทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการคัดกรอกอีเมล์
แต่กม็ บี างบริษทั ทีใ่ ช้วธิ แี บบง่ายๆ โดยให้ผใู้ ช้ลบอีเมล์ทไ่ี ม่ตอ้ งการออกจากระบบอีเมล์ของบริษทั ด้วย
Mail Bombing
เป็ นการโจมตีอกี รูปแบบหนึ่งจากการใช้อเี มล์มลี กั ษณะการโจมตีทค่ี ล้ายกับ DoS (Denial-ofService) เรียกว่า Mail Bomb เป็ นการทีผ่ โู้ จมตีทาํ การส่งอีเมล์จํานวนมหาศาลไปยังเครื่องเป้าหมาย
เพือ่ จุดประสงค์ทาํ ให้ระบบอีเมล์ลม่ ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ
Sniffers
Sniffer เป็ นโปรแกรมหรืออุปกรณ์ ท่คี อยดักจับข้อมูลที่วิ่งอยู่บนระบบเครือข่าย Sniffer
สามารถถูกนําไปใช้ในด้านทีด่ แี ละไม่ดี ด้านทีด่ คี อื Sniffer สามารถช่วยในการบริหารจัดการเครือข่าย
เช่นใช้ในการวิเคราะห์ปญั หาความผิดพลาดของระบบเครือข่าย ส่วนในการนํ าไปใช้ในด้านทีไ่ ม่ดคี อื
การใช้เพื่อการขโมยข้อมูล ซึ่งการใช้ Sniffer โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตของผูบ้ ุกรุก จะเป็ นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างมาก เพราะว่าหลายๆ ระบบและผู้ใช้จะมีการส่งข้อมูลระหว่างกัน
โดยใช้เครือข่ายภายใน ซึ่งจะไม่มกี ารเข้ารหัสข้อมูล ก็จะทําให้โปรแกรม Sniffer สามารถมองเห็น
ข้อมูลได้ทงั ้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นรหัสผ่านต่างๆ และข้อมูลทีอ่ ยูภ่ ายในเอกสาร
Social Engineering
Social Engineering เป็ นเทคนิคการใช้ทกั ษะในการโน้มน้าวให้ผอู้ ่นื ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
หรือข้อมูลสําคัญอื่นๆ ให้กบั ผูโ้ จมตี ยกตัวอย่างในกรณีทผ่ี โู้ จมตีทราบชื่อของ CIO ของบริษทั แล้วทํา
แอบอ้างเป็ น CIO เพือ่ ทําการหลอกลวงเพือ่ สอบถามข้อมูลทีผ่ โู้ จมตีตอ้ งการจากพนักงานของบริษทั
Phishing
การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลงอี-เมล์ (Email Spoofing) และทําการสร้างเว็บไซต์
ปลอม เพื่อทําการหลอกลวงให้เหยื่อหรือผูร้ บั อี-เมล์เปิ ดเผยข้อมูลทางด้านการเงินหรือข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นๆ อาทิ ข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต บัญชีผใู้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
สามารถทําได้โดยการขโมยหรือนําเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ตลอดจนรูปลักษณ์ของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่มชี ่อื เสียง และบัตรเครดิตประเภทต่างๆของผูป้ ระกอบการ การให้สนิ เชื่อทาง
อินเตอร์เน็ต มาประกอบเข้ากับการหลอกลวงเหยือ่ หรือผูใ้ ช้ให้เปิดเผยข้อมูล ซึง่ มีการประเมินเบือ้ งต้น
ว่า การโจมตีในรูปแบบของ Phishing สามารถหลอกให้เหยือ่ ร้อยละ 5 ของทัง้ หมด เปิ ดเผยข้อมูลที่
ต้องการ นอกจากนี้ ผูโ้ จมตี (Hacker หรือ Spammer) ยังใช้ยุทธวิธกี ารหลอกลวงแบบ Social
Engineering ประกอบเพิม่ เติม เพือ่ ให้มคี วามน่าเชื่อถือยิง่ ขึน้ เช่น การหลอกลวงชื่ออี-เมล์ เป็ นต้นว่า
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เป็ นเรื่องด่วนจากธนาคาร การหลอกลวงว่าบัญชีทใ่ี ช้งานจะหมดอายุ การเสนอสินค้าทีม่ ดี อกเบีย้ ตํ่า
ต่างๆ เป็ นต้น
Pharming
การโจมตีดว้ ยวิธกี าร Pharming นี้ เหยือ่ จะสังเกตได้ยากมาก หรือเรียกได้ว่าแทบไม่รตู้ วั เลย
ก็ว่าได้ เพราะ URL ทีเ่ ข้าไปก็เหมือนกับของ Web Site จริงทุกประการ แต่เป็นกลลวงทีร่ ะบบ DNS
ทําให้เหยือ่ เกิดความเข้าใจผิด
Timing Attack
การโจมตีแบบ Timing Attack เป็ นการเข้าไปทําการสํารวจภายในหน่วยความจําของตัวเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) และทําการส่งคุกกี้ (Cookies) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์รา้ ยเข้าไปยังเครื่อง
เป้าหมาย โดยตัวคุกกี้นัน่ จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าจะสามารถเข้าสู่เ ว็บไซด์ท่ี
ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อย่างไรการโจมตีอกี แบบทีม่ ชี ่อื เหมือนกันจะเป็ นการโจมตีทเ่ี กี่ยวข้องกับกับ
การดักข้อมูลทีใ่ ช้สาํ หรับการถอดรหัสข้อมูล ได้แก่กุญแจทีใ่ ช้ในการถอดรหัสและอัลกอริทม่ึ ทีใ่ ช้ในการ
เข้ารหัสข้อมูล
การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความปลอดภัย (Secure Software Development)
ระบบประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย ข้อมูล การประมวลผลและผูใ้ ช้ระบบ ใน
บทนี้จะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ มีตน้ เหตุมาจากส่วนของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบความ
ปลอดภัยต้องการความมันคงหรื
่
ออย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องปลอดภัย ผูพ้ ฒ
ั นาระบบและซอฟต์แวร์เป็ นผูท้ ่ี
มีความสามารถในการใช้ขนั ้ ตอนวิธี เช่น วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) องค์กรจํานวนมากให้
ความสําคัญสําหรับการวางแผนความปลอดภัย ในขัน้ ตอนของการพัฒนาระบบ สําหรับการสร้างระบบ
และในขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิงานสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มรี ูปแบบความปลอดภัย วิธีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทม่ี ชี ่อื เสียงคือการประกันซอฟต์แวร์ (SA)
การประกันซอฟต์แวร์และความรู้พืน้ ฐานที่สาํ คัญของการประกันซอฟต์แวร์ (Software
Assurance and the SA Common Body of Knowledge)
ที่กล่าวถึงในบทที่ 1 องค์กรส่วนมากต้องการความปลอดภัยในขัน้ ตอนของการพัฒนาระบบ
ต้องการทีจ่ ะป้องกันปญั หาด้านความปลอดภัยก่อนทีจ่ ะเริม่ วงจรพัฒนาระบบ ในระดับชาติพยายามที่
จะสร้างความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ าํ คัญ (CBK) ทีม่ งุ่ ไปทีค่ วามปลอดภัยของการพัฒนาซอฟต์แวร์ The US
Department of Defense (DoD) ได้ออกรูปแบบการประกันซอฟต์แวร์ ซึง่ เริม่ ขึน้ ในปี 2003 ขัน้ ตอน
เริม่ ต้นโดย Joe Jarzombek ได้รบั การรับรองและสนับสนุ นนจาก Department of Homeland
Security (DHS) รวมลงทุนในปี 2004 แผนการเริม่ ต้นทําให้เกิดสิง่ พิมพ์ ความปลอดภัยของการ
ประกันซอฟต์แวร์ (SwA) ความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ าํ คัญ คณะทํางานได้ร่างเอกสารจากวงการอุตสาหกรรม
รัฐบาล สถานศึกษา มีรปู แบบในการสํารวจ 2 หัวข้อในการตอบคําถาม
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1. อะไรเป็ นกิจกรรมของวิศวะกรหรือลักษณะของกิจกรรมทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้ได้ซอฟต์แวร์ท่ี
ปลอดภัย
2. ความรูอ้ ะไรเป็ นทีต่ อ้ งการในการปฏิบตั งิ าน หรือ กิจกรรมทีต่ อ้ งการ
บนพื้นฐานของการค้นพบของคณะทํางานและกลุ่มของเอกสารภายนอกทีม่ อี ยู่และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการประกันซอฟต์แวร์ ความรูพ้ น้ื ฐานทีส่ าํ คัญ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและตีพมิ พ์เพื่อใช้เป็ น
คู่มอื ในขณะที่การทํางานยังไม่ประสบความสําเร็จการยอมรับมาตรฐานที่แท้จริง หรือแม้ว่าความ
ต้องการนโยบายของหน่วยงานภาครัฐบาล ทีส่ นับสนุ นและให้คาํ แนะนําทีด่ ที ก่ี ําลังพัฒนามากกว่าแอ็พ
พลิเคชันที
่ ป่ ลอดภัย การค้นหา เช่น ระยะเวลาของขัน้ ตอนการทํางานทัง้ หมดของโปรแกรม รวมถึง
เรื่องทัวๆ
่ ไปของความไม่ปลอดภัย แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏี จริยธรรม กฎหมายและการปกครอง
ความต้องการซอฟต์แวร์ทป่ี ลอดภัย การตรวจสอบซอฟต์แวร์ทป่ี ลอดภัย การถูกต้องตามกฎหมายและ
การประเมิน ผล เครื่อ งมือ และวิธีก ารพัฒ นาซอฟต์แ วร์ท่ีป ลอดภัย กระบวนการของซอฟต์แวร์ท่ี
ปลอดภัย การควบคุ ม โครงการซอฟต์ แ วร์ท่ีป ลอดภัย การได้ม าซอฟต์ แ วร์ท่ีป ลอดภัย และการ
สนับสนุ นซอฟต์แวร์ทป่ี ลอดภัย
หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Principles)
การพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ท่ีดีจ ะต้อ งได้ผ ลลัพ ธ์ ใ นขัน้ สุ ด ท้า ยของผลิต ภัณ ฑ์ ต้อ งเป็ น ไปตาม
คุณสมบัตขิ องการออกแบบ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศต้องพิจารณาในข้อมูลเฉพาะ ปจั จุบนั
ต้องสนใจปจั จัยอันตราย หรือสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องตลอดเวลา J. H. Saltzer และ M. D. Schroeder ผูน้ ําใน
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้คาํ อธิบายของการออกแบบไว้วา่
“การป้ อ งกัน สารสนเทศในระบบคอมพิว เตอร์แ ละประโยชน์ ข องกลไกการป้ อ งกัน อยู่บ น
ความสามารถของระบบทีจ่ ะป้องกัน การละเมิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ,ิ การผลิตระบบที่ระดับ
ใดๆความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้ตามความจริงของการป้องกันทัง้ หมด เช่น การกระทําที่ไม่มสี ทิ ธิ
พิสจู น์ได้อยากลําบากทีส่ ุด ผูใ้ ช้ทม่ี ปี ระสบการณ์มากมีความตระหนักอย่างหนึ่ง คือการเงินของระบบ
การปฏิเสธผูใ้ ช้อ่นื ๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิเข้าถึงกับสารสนเทศ การโจมตีทเ่ี กีย่ วข้องจํานวนมากของความผิดปกติ
ทัวๆ
่ ไปของระบบทัง้ หมด ที่เ ห็น นัน้ ผู้ใ ช้ส ามารถสร้า งโปรแกรมที่ไ ม่ไ ด้ร บั การอนุ ญาตให้เ ข้า ถึง
สารสนเทศ แม้แต่ในการออกแบบระบบและการทําให้สําเร็จด้วยความปลอดภัยเป็ นจุดประสงค์ท่ี
สําคัญ การออกแบบและการทําให้ประสบความสําเร็จมีแนวทางหลีกเลีย่ งเจตนาบังคับการเข้าถึง การ
ออกแบบและเทคนิคโครงสร้างอย่างเป็นระบบนัน้ แยกข้อบกพร่องเป็ นหัวข้อกิจกรรมมากมายของการ
วิจยั แต่ไม่ใช่วธิ กี ารทัง้ หมดทีส่ ามารถนําไปปรับใช้ได้ตรงกับโครงสร้างส่วนมากของจุดประสงค์ทวไป
ั่
ของระบบทีม่ อี ยู่
รายการที่แ น่ ช ัด เกี่ย วกับ การพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ นยุ ค ก่ อ นศตวรรษที่ 21 แต่ เ กิด ขึ้น จริง
ย้อ นกลับ ไปก่ อ นปี 1975 ความปลอดภัย ของสารสนเทศและการประกัน ซอฟต์แ วร์ท่ีเ หมาะสม
เกี่ยวข้องกับความสําเร็จขององค์กร ในบทความนี้หวั ข้อที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีท่เี กิดขึน้ ใน
ปจั จุบนั ข้อปฎิบตั ทิ ป่ี ลอดภัย
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a. กลไกทางเศรษฐกิจ : ดําเนินการออกแบบให้งา่ ยๆ และเล็กเท่าทีเ่ ป็ นไปได้
b. อุปกรณ์ป้องกันเป็ นตัวเลือกโดยอัตโนมัติ : พืน้ ฐานการตัดสินใจการเข้าใช้งานทีไ่ ด้รบั
การอนุ ญาตแทนการยกเว้น
c. การอยู่ตรงกลางทัง้ หมด : ทุกครัง้ ที่ต้องการเข้าใช้งาน ทุกจุดประสงค์ จะต้อง
ตรวจสอบสิทธิ
d. การออกแบบเปิ ดกว้าง : การออกแบบไม่ควรจะเป็ นความลับ แต่จะต้องขึน้ อยูก่ บั การ
ควบคุมในเรือ่ งการป้อนข้อมูลหรือรหัสผ่าน
e. การแบ่งแยกสิทธิพเิ ศษ : ทีเ่ หมาะสม กลไกการป้องกันควรจะต้องการกุญแจสอง
ชัน้ ในการเปิดออกแทนการใช้กุญแจชัน้ เดียว
f. สิทธิพเิ ศษน้อยทีส่ ุด : โปรแกรมทุกๆ โปรแกรมและผูใ้ ช้งานทุกคนของระบบ ในการ
ทํางานควรจะใช้สทิ ธิพเิ ศษให้น้อยทีส่ ดุ
g. กลไกการทํางานร่วมกัน : วิธกี ารทํางานน้อยทีส่ ดุ (หรือการใช้ตวั แปรร่วมกัน) การ
ทํางานร่วมกันมากกว่าหนึ่งคนและต้องพีง่ พาอาศัยกันทุกคน
h. การยอมรับ ทางด้า นจิต ใจ : เป็ น ส่ว นประกอบที่สํา คัญ ในการติด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ การ
ออกแบบสําหรับการใช้งานต้องสะดวก เช่น ผูใ้ ช้งานประจําและการประยุกต์ใช้เป็ น
กลไกการควบคุมโดยอัตโนมัติ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย (Software Development Security
Problems)
ในบางครัง้ การพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทําให้เกิดปญั หาในซอฟต์แวร์นัน้ เป็ นความยุ่งยากหรือ
เป็ นไปไม่ได้ในการนํ าไปใช้งานในแนวทางของความปลอดภัย มีการค้นพบสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายในด้าน
ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ มี 19 ปญั หาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ดีในสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์) ทีจ่ ดั เป็ นหมวดหมู่โดย John Viega ในความต้องการของ Amit Youran ซึง่ เป็ น
ผูอ้ าํ นวยการของ Homeland Security’s National Cyber Security Division ซึง่ ได้แก่
Buffer Overruns
เป็ นวิธกี ารบุกรุกฉวยโอกาสอันเกิดขึน้ จากการทีไ่ ม่มกี ารตรวจสอบบริเวณหน่ วยความจํา ที่
เรียกว่าบัฟเฟอร์ของโปรแกรมเพื่อเข้าไปเขียนโค๊ดโปรแกรมและข้อมูลบนหน่ วยความจําบริเวณนัน้
ถ้าข้อมูลทีเ่ ขียนทับเข้าไปเป็ นโค๊ดทีส่ ามารถทํางานได้ ก็จะทําให้ขนั ้ ตอนการทํางานของโปรแกรมทีอ่ ยู่
นัน้ เปลีย่ นแปลงได้ตามทีผ่ บู้ ุกรุกต้องการ แต่ถา้ คําสังที
่ เ่ ขียนเข้าไปเป็ นข้อมูลอื่นๆ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ก็อาจจะทําให้โปรแกรมหยุดทํางาน
Command Injection
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เกิดขึน้ เมือ่ ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลโดยตรงเข้าไปยังคอมไฟล์เลอร์หรืออินเทอร์พรีเตอร์ ภายใต้ประเด็น
ความล้มเหลวของผู้พฒ
ั นาไปถึงการรัปประกันคําสังที
่ ่ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้โปรแกรม
ตัวอย่างง่ายๆ ทีเ่ ป็ นไปได้เกีย่ วกับคําสังของ
่
Windows
@ echo off
set /p myVar=”Enter the String”
set somVar=%myVar%
echo %somevar%
นี้เป็ นคําสังที
่ ่ตอ้ งการให้ผูใ้ ช้ใส่ตวั อักษรง่ายๆ ตัวแปรอื่นๆ แล้วก็แสดงค่าออกมา อย่างไรก็
ตามผูบ้ ุกรุกสามารถใช้คาํ สังและตามด้
่
วยตัวอักษร & ให้ต่อกันกับคําสังอื
่ ่นทีต่ อ้ งการ (hello&del*.*)
Cross-site Scripting (XSS)
เกิดชึ้นเมื่อแอพพลิเคชันทํ
่ างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์รบั ข้อมูลจากคําสังของผู
่
ใ้ ช้เข้ามา ผูบ้ ุกรุก
สามารถอาศัยจุดอ่อนของเว็บเซิรฟ์ เวอร์ทาํ การส่งโค๊ด ภาษาทีเ่ ว็บบราวเซอร์สามารถเข้าใจ ไปยังหน้า
หน้ าเว็บที่แสดงโดยเว็บบราวเซอร์ของเหยื่อเพื่อให้เว็บบราวเซอร์ของเหยื่อทํางานตามที่ผู้บุกรุก
ต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือบังคับให้เว็บบราวเซอร์ทาํ การโจมตีเป้าหมายทีผ่ ู้
บุกรุกต้องการ
Failure to Handle Errors
อะไรจะเกิดขึน้ เมื่อระบบหรือแอพพลิเคชันประสบกั
่
บเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับ
การจัดการ มันพยายามทําให้สาํ เร็จลุลว่ ง (การอ่าน การเขียนหรือการคํานวณ) ประกาศข่าวสารสําคัญ
ที่ผู้พฒ
ั นาโปรแกรมสามารถเข้าใจ หรือหยุดการทํางาน ความล้มเหลวที่จะจัดการกับข้อผิดพลาด
สาเหตุมาจากหลายพฤติกรรมของการใช้ระบบทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมทีค่ าดหมาย
ไว้ลว่ งหน้าถึงปญั หาและได้เตรียมพร้อมของโค๊ดแอพพลิเคชันที
่ จ่ ะจัดการ
Failure to Protect Network Traffic
ด้วยความเจริญก้าวหน้า ความแพร่หลายของระบบเครือข่ายไร้สายที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับ
การเพิม่ ขึน้ ในเรื่องความเสีย่ งในการส่งข้อมูลโดยทางเครือข่ายไร้สายจะถูกรบกวน ส่วนใหญ่ระบบ
เครือข่ายไร้สายจะติดตัง้ และทํางานจํานวนน้อยหรือไม่ป้องกัน สารสนเทศนัน้ จะกระจายไประหว่าง
Client และ Access Point โดยเฉพาะเครื่อขายไร้สายสาธารณะในร้านกาแฟ ร้านหนังสือและโรงแรม
โดยปราศจากการเข้ารหัสทีเ่ หมาะสม (เช่น WPA) ผูบ้ ุกรุกสามารถดักจับเพือ่ ดูขอ้ มูลได้
การจราจรบนเครือข่ายทีม่ สี ายก็เช่นเดียวกันมีจุดอ่อนในการดักจับบางสถานการณ์บนระบบ
เครือข่ายทีใ่ ช้ Hub ผูใ้ ช้งานบางคนสามารถติดตัง้ โปรแกรมดักจับหรือข้อมูลในเครือข่าย และรวบรวม
การติดต่อสือ่ สารจากผูใ้ ช้บนเครือข่าย บางครัง้ จะ Scan โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตในการจับ Packet บน
เครือข่าย ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เชื่อมต่อในระบบเครือข่าย และโดยทัวไปการตระหนั
่
กถึงการคุกคาม
สามารถทําให้ปญั หาลดลง
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Failure to Store and Protect Data Securely
การเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็ นประเด็นใหญ่มาก ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมเป็ น
ผู้ร บั ผิด ชอบในการควบคุม การเข้าถึง และการเก็บรัก ษาความปลอดภัยของสารสนเทศออกจาก
โปรแกรม การควบคุมการเข้าเป็ นประเด็นของการควบคุมดูแลว่า ใครทําอะไร เมือ่ ไหร่ ทีไ่ หน อย่างไร
และมีผลกับข้อ มูล ระบบ ความล้มเหลวในการจัด เตรียมเครื่องมือ หรือวิธีก ารอย่างเหมาะสม การ
ควบคุมการเข้าถึงทีอ่ ่อนแอทําให้ขอ้ มูลไร้ความมันคง
่ การเคร่งครัดควบคุมการเข้าถึงเป็ นอุปสรรคของ
การใช้งานทางธุรกิจ เป็นอุปสรรคในเรือ่ งสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครือ่ งและมีความเสีย่ งในการ
ดําเนินการควบคุม การโอนย้ายหรือในทางอ้อม
การรวมเข้าด้วยกันของความปลอดภัยสารสนเทศ เช่น การฝงั ข้อมูลรหัสผ่านลงในโค๊ด ทํา
การเข้ารหัสหรือสารสนเทศทีไ่ วต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เป็ นการเสีย่ งต่อการถูกเปิดเผย
Failure to Use Cryptographically Strong Random Numbers
ระบบการเข้ารหัสส่วนมากจะทันสมัยเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ใช้การสุม่ หมายเลขที่
สร้างขึน้ อย่างไรก็ตามระบบการตัดสินใจในการสุ่มและเลขสุ่มเทียมสําหรับวิธกี าร Monte-Carlo ใน
การคํานวณล่วงหน้าไม่ตอ้ งการเช่นลําดับขัน้ สําหรับความเข้มงวดต้องการความถูกต้องไม่มแี บบแผน
ดังที่ระบบนัน้ การตรวจสอบ เครื่องมือ กระบวนการเข้ารหัสเหล่านี้ สุ่มหมายเลขที่สร้างขึ้นโดยใช้
ขัน้ ตอนวิธที างคณิตศาสตร์ บนพื้นฐานของค่าที่ได้รบั เลือกและส่วนประกอบอื่นๆ อีก (เช่นนาฬิกา
คอมพิว เตอร์) เพื่อ จํา ลองแบบการสุ่มตัว เลข เหล่านัน้ ผู้ท่ีเ ข้าใจวิธีก ารทํา งานของการสุ่มตัว เลข
สามารถคาดเดาได้
Format String Problems
ภาษาคอมพิวเตอร์มคี วามยืดหยุน่ มีสว่ นประกอบพร้อมสําหรับการสร้างความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลาที่ต้องการผลลัพธ์ รูปแบบโครงสร้างเป็ นทางการคือ รูปแบบที่ใช้
กําหนดลักษณะการรับข้อมูล เป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงยากบางครัง้ ในการพัฒนาโปรแกรมอาจจะใช้ขอ้ มูล
จากแหล่งทีไ่ ม่น่าเชื่อถือ เช่น รูปแบบทีใ่ ช้กําหนดลักษณะการรับข้อมูล(เช่น %x, %d, %p) ผูบ้ ุกรุกจะ
ฝงั คําสังซึ
่ ง่ มีความหมายตามรูปแบบทีม่ จี ุดประสงค์รา้ ยป้อนเข้าไป และโปรแกรมจะแปลความหมาย
ข้อมูลทีป่ ้ อนเข้าไปตามรูปแบบทีส่ งั ่ (เช่น การใช้งานฟงั ก์ชนั ้ printf ในภาษา C ให้โปรแกรมแสดงผล
ออกมา ผูบ้ กุ รุกก็จะสามารถเข้าถึงสารสนเทศหรือเขียนเป้าหมายส่วนทีต่ อ้ งการของโปรแกรมซ้อนทับ
เข้าไปด้วยข้อมูลทีเ่ ลือก
Neglecting Change Control
ผูพ้ ฒ
ั นาใช้กระบวนการที่มชี ่อื เสียง เช่น การควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการทําให้แน่ ใจว่า
ระบบส่งมอบถึงผูใ้ ช้ แสดงให้เห็นจุดหมายของผูพ้ ฒ
ั นาตอนเริม่ ขัน้ ตอนการพัฒนา การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงให้แน่ ใจว่าผูพ้ ฒ
ั นาไม่ทํางานคนละทาง โดยการแก้ไขบางโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบในกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมการเปลีย่ นแปลงทํา
ให้แน่ ใจ แต่การอนุ ญาตเปลีย่ นแปลง การแนะนํ าให้รจู้ กั และการเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดนัน้ การทดสอบ
อย่างเพียงพอก่อนทีจ่ ะออกเป็ นรุ่นปจั จุบนั
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Improper File Access
ถ้าผูบ้ ุกรุกเปลี่ยนทีเ่ ก็บไฟล์ โดยการขัด้ ขวางและแก้ไขโค๊ดของโปรแกรม พวกเขาสามารถ
บังคับโปรแกรมในการใช้สทิ ธิเจ้าของไฟล์ แทนทีไ่ ฟล์โปรแกรมซึง่ ทึกทักว่าเป็ นจริงเพือ่ ใช้งาน รูปแบบ
การบุกรุกมีโอกาสใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ปลอมแปลงแทนทีไ่ ฟล์เพื่อให้ไฟล์นนั ้ มีผลตามกฎหมาย (เช่น
ไฟล์รหัสผ่าน) หรือลวงให้ระบบทํางานให้สําเร็จ ความเป็ นไปได้สําหรับความเสียหายหรือสิง่ ที่ถูก
เปิดเผยรุนแรงเกินไป ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายทีจ่ ะป้องกันไม่ใช่เฉพาะตําแหน่งทีอ่ ยูข่ องไฟล์ แต่ควรจะ
เป็ นวิธกี ารและช่องทางการติดต่อสือ่ สารโดยสิง่ ทีเ่ ข้าถึงไฟล์เหล่านัน้
Improper Use of SSL
ผู้พ ฒ
ั นาโปรแกรมใช้ร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ของข้อมูล (SSL) ในการที่จ ะส่ ง ข้อ มูล ที่
ละเอียดอ่อนรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ระหว่าง Client และ Server ขณะที่
ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมส่วนมากนัน้ คิดว่าการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รับประกันความ
ปลอดภัยแต่ไม่ประสบความสําเร็จ มากกว่าการทําให้ประสบความสําเร็จของเทคโนโลยี SSL (Secure
Socket Layer) และ TLS (Transport Layer Security) ทัง้ สองต้องการพิสจู น์ทาํ ให้ถูกต้องทีป่ ลอดภัย
จริง ๆ ความล้ม เหลวในการใช้ค วามปลอดภัย HTTP
เพื่อชอบด้วยกฎหมายด้ว ยใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ และต่อใบรับรองให้ถูกต้องหรือความถูกต้องของสารสนเทศเปรียบเทียบกับรายการ
ของการเพิกถอนใบรับรอง สามารถยอมรับความปลอดภัยของการสือ่ สาร SSL
Information Leakage
มีจํา นวนมากที่เ ป็ น แนวทางร่ ว มกัน ในการจํา แนกสารสนเทศโดยตรงและโดยอ้อ ม สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทหารประกาศเตือนใช้คําว่า “ปากหลวม เรือล่ม” ให้ความสําคัญกับความเสีย่ ง
การเคลื่อนพลทางเรือ จากฝา่ ยตรงข้ามจะกระทํากับลูกเรือ เรือเดินทะเล และการเปิ ดเผยจากภายใน
ของการเคลื่อนไหวของเรือ คือการแบ่ง ปนั อย่า งกว้าง ความกลัว อัน ตรายที่พลเรือนได้ร บั คอย
ปฎิบตั งิ านในสิง่ กีดขวางและทีท่ าํ งานร่วมพอร์ตของกองทัพเรือ ขณะทีก่ ําลังคอยสิง่ ทีจ่ ะลงมา โดยการ
เตือนลูกจ้างเกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศ องค์กรสามารถป้องกันความปลอดภัยของการดําเนินการ
Integer Bugs (Overflows/Underflows)
แม้ว่ า สมุ ด และดิน สอสามารถรับ มือ เกี่ ย วกับ จํ า นวนของตัว เลข เลขฐานสองถู ก ใช้ ใ น
คอมพิวเตอร์โดยการกําหนดความยาวโดยเฉพาะ เช่น จํานวน 1 ถึง 32,767 จะได้จํานวน 32,768 แต่
ในระบบตัว เลขด้ว ยเครื่อ งหมายจํา นวนเต็ม 16 บิท ผลลัพ ธ์ค ือ -32,768 จํา นวนน้ อยมากจนไม่
สามารถนําเก็บในหน่วยความจําได้สามารถเกิดขึน้ เมื่อ เช่น ลบออก 5 จาก -32,767 ให้ผลลัพธ์อย่าง
แปลกใจด้วย +32,764 เพราะว่าจํานวนเต็มที่เป็ นลบมากมายสามารถแสดงใน 16 บิททีเ่ ป็ นลบคือ 32,768
ข้อผิดพลาดของจํานวนเต็มนี้เกิดขึน้ ด้วยกัน 4 ประเภทคือ
1. ล้นมากเกินไปหมายถึงหน่วยความจําไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อกี
2. น้อยมากเกินไปจนไม่สามารถเก็บในหน่วยความจําได้
3. การตัดจํานวนบิทส่วนเกินทิง้ ไปในการจัดเก็บจํานวนจริง
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4. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการยอมจํานน ความผิดพลาดของจํานวนเต็มโดยปกติเป็ นการ
กระทําโดยทางอ้อม
กลไกความผิ ด พลาดของจํ า นวนเต็ ม เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บุ ก รุ ก เข้ า ไปใช้ พ้ื น ที่ อ่ื น ๆ ของ
หน่วยความจํา แอพพลิเคชันโดยควบคุ
่
ม หน่ วยความจําจัดสรรค่าทีไ่ ด้รบั มามากกว่า ถ้าค่านัน้ ดีกว่าที่
คาดไม่ถงึ ด้วยบิทพิเศษเขียนเข้าไปในสถานที่อ่นื ๆ ระบบอาจจะมีประสบการณ์ผลลัพธ์ท่ไี ม่คาดคิด
อันทําให้สามาถคํานวนผิด การกระทําผิด เกิดการล้มละลายหรือมีปญั หาอื่นๆ “แม้ว่าความผิดพลาด
ของจํานวนเต็มเป็ นประจํา ทําให้เกิดการเขียนข้อมูลเกินขอบเขตที่กําหนด หรือหน่ วยความจําอื่นๆ
ถูกยึด ความผิดพลาดของจํานวนเต็มไม่ใช่กรณีพเิ ศษของหน่วยความจําทํางานผิดพลาด”
Race Conditions
คือความล้มเหลวของโปรแกรมเกิดขึน้ อย่างฉับพลัน ในการสังงานพร้
่
อมกันในการดําเนินการ
ของโปรแกรม ผลของความขัดแย้งตลอดการเข้าไปใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน การขัดแย้งไม่
ต้องการเกีย่ วกับสตรีมของโค๊ดภายในโปรแกรมเนื่องจากระบบปฏิบตั กิ ารและเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์
แยกการทํางานโดยอัตโนมัตใิ นหลายเส้นทางนัน้ สามารถดําเนินการในเวลาเดียวกันถ้าบนเส้นทาง
ของผลลัพธ์จากการแชร์โปรเซส ทรัพยากรอื่นๆ เหล่านัน้ สามารถจะติดต่อกับผูใ้ ช้ซง่ึ กันและกัน
การเกิด Race Conditions เช่น โปรแกรมสร้าง Temporary ไฟล์ และผูบ้ ุกรุกสามารถทําการ
ทําซํ้าในระหว่างเวลาทีส่ ร้างและเวลาทีใ่ ช้ Race Conditions สามารถเกิดขึน้ เช่นเดียวกันพร้อมกับการ
เก็บสารสนเทศในหน่ ว ยความจํา หลายเส้นทาง ถ้าหนึ่ งเส้นทางเก็บสารสนเทศในตําแหน่ งหนวย
ความจําผิดโดยบังเอิญหรือเจตนา
SQL Injection
เกิดขึน้ เมื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบประสบความล้มเหลว ในการใส่ขอ้ มูลผูใ้ ช้เข้าไปก่อนการใช้ Query
ฐานข้อมูล เช่น โดยความจริงโปรแกรมทีไ่ ม่เป็ นอันตรายส่วนรับ User ข้อมูลเข้า User-ID และ
หลังจากการทําคําสัง่ SQL Query เปรียบเทียบตาราง User ทีไ่ ด้รบั ตัวอย่างเช่น
Accept USER-ID from console;
SELECT USER-ID, NAME FROM USERS WHERE USERID = USER-ID;
นี้เป็ นรูปแบบ SQL โดยเฉพาะและเมือ่ ใช้คําสังถู
่ กต้องจะแสดง USERID และชื่อผูใ้ ช้ปญั หา
คือข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะผ่านโดยตรงไปยัง SQL Database Server และส่วนของคําสัง่ SQL และถ้าผูบ้ ุกรุก
ป้อนตัวอักษร “JOE or 1=1” ตัวอักษรนี้รว่ มกับบ้างส่วนมีผลต่อรูปแบบ SQL จะตอบกลับแถวทัง้ หมด
จากตารางที่ USER-ID เหมือนกันคือ “JOE or 1=1” เพราะว่า 1 เท่ากับ 1 ผลลัพธ์ทงั ้ หมดคือ USERID และ Name จะตอบกับ สิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ทาํ ให้เกิดความสามารถที่ “Inject” SQL ของผูบ้ ุกรุกเลือกใส่
เข้าไปในโปรแกรมไม่ตอ้ งมีขอบเขตทีเ่ หมาะสมเข้าถึงสารสนเทศ ถ้าผูบ้ ุกรุกใช้คาํ สัง่ SQL ลบตาราง
ผูใ้ ช้หรือทําการปิดระบบฐานข้อมูล
Trusting Network Address Resolution
Domain Name Service (DNS) เป็ นการทํางาน WWW ในการแปลง URL (Uniform
Resource Locator) เช่น http://www.course.com เป็ น IP Address ของเว็บเซิรฟ์ เวอร์ รูปแบบการ
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เผยแพร่น้ีถูกโจมตีได้ง่ายหรือเป็ นอันตราย DNS แคชเป็ นอันตรายทีเ่ กี่ยวข้องกับการยอมรับ เวลา
เปลีย่ นแปลง DNS Server ต้องการ IP Address สัมพันธ์กนั กับ Domain Name เป็ นวิธหี นึ่งทีผ่ บู้ ุกรุก
เลือกใช้การปลอมแปลง การออกแบบเว็บไซต์ทผ่ี ลิตจากสารสนเทศส่วนบุคล หรือสิง่ นัน้ มีประโยชน์
มากสําหรับผูบ้ กุ รุก เช่นการเปลีย่ นเว็บไซต์รา้ นค้าคูแ่ ข่ง เป็ นมากกว่าการมุง่ ร้าย เช่น การปลอมแปลง
เว็บไวต์ Banking สําหรับ Phishing Attack เกีย่ วกับสารสนเทศ Banking ออนไลน์
วิธกี ารหนึ่งในการปลอมแปลงข้อมูลสารสนเทศใน DNS Server ส่วนมากพยายามสร้าง
เกี่ยวกับ DNS Server หลักและสํารองขององค์กร ความพยายามโจมตีอ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นอันตราย DNS
Server มาขึน้ ทวีคณ
ู ระบบ DNS อาศัยกระบวนการปรับปรุงอัตโนมัตทิ ส่ี ามารถประสบความสําเร็จ ผู้
บุกรุกส่วนมากโดยปกติเป็ นอันตรายในส่วนของ DNS อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการโจมตี Name Server
และการแทนทีข่ อง DNS หลักโดยการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือโดยการตอบสนองก่อน
DNS จริงจะทํา ชนิดท้ายสุดของการบุกรุก ถ้าผูบ้ ุกรุกค้นพบความล้าช้าใน Name Server เขาสามารถ
ติดตัง้ เครือ่ งอื่นให้ตอบสนอง ทัง้ ที่ DNS จริงยังคงอยู่ ก่อน DNS Server จริงจะตอบสนอง Client
ได้รบั ครัง้ แรกของชุดสารสนเทศทีไ่ ด้รบั และโดยตรงถึง IP Address
Unauthenticated Key Exchange
หนึ่งของความยิง่ ใหญ่อนั ท้าทายในระบบ Private key ซึง่ เกี่ยวกับผูใ้ ช้สองคนใช้งานร่วม
กุญแจเดียวกัน คือต้องการเพื่อได้กุญแจกับกลุ่มอื่นอย่างปลอดภัย บางครัง้ จะนอกสัญญาณ ผูส้ ่งข่าว
เป็ นผูถ้ ูกใช้ในเวลาอื่นระบบ Public key ซึง่ ใช้ทงั ้ สอง Public และ Private key เป็ นการใช้แลกเปลีย่ น
กุญแจแต่สงิ่ ทีถ่ า้ บุคคลซึง่ ได้รบั สถานทีก่ ุญแจบนอุปกรณ์ USB และการส่งไม่แท้จริงงานของบริษทั
แต่ ค วามคาดหวัง อย่ า งง่ า ยโดยเฉพาะการส่ ง มอบและการขัด ขวาง เรื่อ งเดีย วกัน นี้ เ กิด ขึ้น บน
อินเทอร์เน็ต เมือ่ ผูบ้ ุกรุกเขียนแก้ไขระบบ Public key และแทนทีอ่ อกในขณะทีฟ่ รีแวร์ การทําให้เสือ่ ม
หรือการขัดขวางการทํางานของบางคน อื่นอีกของระบบการเข้ารหัส Public key อาจเป็ นไปได้โดยตัว
แทนที่ได้เตรี ยม Public key
Use of Magic URLs And Hidden Forms
HTTP เป็ นโปรโตคอลที่ไม่มกี ารรู้จําสถานะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั ใดอันหนึ่ง สุดท้าย
ช่องทางของการติดต่อสื่อสารไม่สามารถไว้วางใจทีร่ บั ประกันการส่งข่าวสาร สิง่ นัน้ ให้ยงุ่ ยากสําหรับ
การพัฒนาทีร่ ะบุการเปลี่ยนของผูใ้ ช้ดว้ ยเว็บไซต์หลายอันตลอดการปฎิสมั พันธ์ เป็ นประจําด้วยการ
ตอบสนองต่อสภาพสารสนเทศเป็ นอย่างง่ายรวมอยูใ่ นอย่างน่าอัศจรรย์ของ URL (Authentication ID
ทีใ่ ช้ในการผ่านค่าตัวแปรใน URL สําหรับการแลกเปลีย่ นการดําเนินงานตามต้องการ)หรือรวมอยูใ่ น
การซ่อนรูปแบบฟิลค์บนหน้าเว็บเพจ ถ้าสารสนเทศนนัน้ เป็ นเก็บข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปแบบทีอ่ ่านได้ ผูบ้ ุก
รุกสามารถเก็บเอาสารสนเทศจากความน่ าอัศจรรย์ของ URL ในขณะที่ท่องไปในเครือข่ายหรือ
ใช้สคริพท์บนเครื่องผูใ้ ช้แก้ไขข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบฟิ ลค์ ขึน้ อยู่กบั โครงสร้างของแอพพลิเคชัน,
่
การเก็บ/การแก้ไขสารสนเทศ สามารถจะใช้ในการลวง/การบังคับหรือการเปลี่ยนการทํางานทาง
แอพพลิเคชัน่ (เช่น รายการของราคาเก็บซ่อนอยู่ในรูปแบบฟิ ลด์ ผูบ้ ุกรุกสามารถแก้ไขราคาเพื่อซื้อ
สินค้าชิน้ นัน้ )
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Use of Weak Password-Base Systems
ความล้มเหลวที่ต้องการเพียงรหัสผ่านที่เข็มแข็ง และการควบคุมรหัสผ่านที่ใช้ไม่เหมาะสม
คือ ประเด็น ความปลอดภัยอื่น ๆ ที่รุ น แรง นโยบายรหัสผ่ านสามารถกํ าหนดตัว เลขและชนิ ด ของ
ตัวอักษร ความถี่ของการบังคับให้เปลีย่ นและแม้แต่การนํารหัสผ่านเก่ากลับมาใช้ เช่นเดียวกับผูด้ ูแล
ระบบสามารถควบคุมตัวเลขทีน่ ํ ามาใช้ไม่เหมาะสม นัน้ คือการทําโดยผูใ้ ช้และปรับปรุงมากขึน้ ขยาย
ระดับของการป้องกัน ระบบนัน้ ไม่ทํารหัสผ่านให้ถูกต้องหรือการเก็บรหัสผ่านในสถานทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย
สําหรับผูบ้ ุกรุก ความแข็งแรงของรหัสผ่านมีผลโดยตรงกับความสามารถทีจ่ ะทนต่อการถอดรหัส การ
ใช้ไม่เป็ นมาตรฐานในส่วนประกอบของรหัสผ่าน ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรด้วยอย่างน้อยต้องมีหนึ่ง
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และตัวอักษรทีไ่ ม่ใช่ตวั เลข สามารถทําให้ความแข็งแรงของรหัสผ่านมากขึน้
ตารางแสดงสมรรถภาพของรหัสผ่าน
Case-Insensitive Password
จํานวนของตัวอักษร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โอกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ของการถอดรหัส
68
4,624
314,432
21,381,376
1,453,933,568
98,867,482,624
6,722,988,818,432
457,163,239,653,376
31,087,100,296,429,600
2,113,922,820,157,210,000

เวลาทีใ่ ช้ในการถอดรหัส
0.000009 second
0.006 second
0.04 second
2.7 seconds
3 minutes, 2 seconds
3 hours, 26 minutes
9 days, 17 hours, 26 minutes
1 years, 10 months, 1 day
124 years, 11 months, 5 days
8495 years, 4 months, 17 days

Case-Sensitive Password
จํานวนของตัวอักษร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โอกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ของการถอดรหัส
94
8,836
830,584
78,074,896
7,339,040,224
689,869,781,056
64,847,759,419,264
6,095,689,385,410,820
572,994,802,228,617,000
53,861,511,409,000,000

เวลาทีใ่ ช้ในการถอดรหัส
0.00001 second
0.011 second
0.1 second
9.8 seconds
15 minutes, 17 seconds
23 hours, 57 minutes 14 seconds
3 months, 3 days, 19 hours
24 years, 6 months
2302 years, 8 months, 9 days
216,457 years, 4 months
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Poor Usability
บุคคลชอบการกระทําในสิง่ ทีง่ า่ ย เมือ่ ต้องพบกับการปฎิบตั งิ านทีเ่ ป็ นทางการ และแบบไม่เป็ น
ทางการเป็ นสิง่ ทีง่ ่ายเขาทัง้ หลายชอบวิธกี ารทีง่ ่าย วิธที ด่ี ที อ่ี า้ งอิงตําแหน่ งทีเ่ ป็ นประเด็นคือเตรียมให้
เพียงแค่ทางเดียว ทางทีป่ ลอดภัยการผสมผสานความปลอดภัย ความสามารถ เพิม่ การอบรม ความ
ตระหนัก และทํา ให้แ น่ ใจเสถีย รภาพของการควบคุ มทัง้ หมด รับผิด ชอบต่ อ ความปลอดภัย ของ
สารสนเทศ อนุ ญาตให้ผใู้ ช้ใช้คา่ มาตรฐานเพือ่ ให้งา่ ย วิธกี ารใช้สะดวกมากกว่า ซึง่ หลีกเลีย่ งทีจ่ ะนํามา
สูค่ วามเสียหาย
สรุป
 ความปลอดภัยของข้อมูลมีหน้าทีส่ าํ คัญ 4 อย่างคือ
 การป้องกันการทํางานของระบบต่างๆในองค์กร
 ปกป้องการดําเนินงานของโปรแกรมให้ปลอดภัย
 การป้องกันข้อมูลทีอ่ งค์กรใช้และเก็บรวบรวม
 ปกป้องทรัพย์สนิ เทคโนโลยีในองค์กร
 การจัดการเกีย่ วกับความปลอดภัยของข้อมูล ต้องรูว้ า่ ภัยคุกคามนัน้ มีผลกระทบกับคน โปรแกรม
ข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างไร
 ภัยคุกคามหรืออันตรายทีก่ ระทบกับพนักงาน ข้อมูล และระบบขององค์กร แบ่งได้ 12 ประเภท
 ข้อผิดพลาดจากการกระทําของมนุ ษย์
 การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
 การบุกรุก
 การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ
 การก่อวินาศกรรมหรือการทําลาย
 การโจรกรรม
 การโจมตีซอฟต์แวร์
 ภัยธรรมชาติ
 คุณภาพของบริการ
 ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์
 ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคของซอฟต์แวร์
 เทคโนโลยีลา้ สมัย
ั ่ ถ้าสามารถโจมตีได้สําเร็จจะทําความเสียหาย หรือ
 การโจมตีทไ่ี ด้ผล คือทํากับระบบทีม่ ไี ม่มนคง
ขโมยข้อมูลสารสนเทศ หรือ ทรัพย์สนิ ขององค์กรได้ องค์กรต้องค้นหาจุดอ่อนของระบบควบคุม
สิง่ ใดบ้างทีห่ น่วยควบคุมไม่แสดงผล หรือ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
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 การประกันซอฟต์แวร์ (SA) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และ
กําหนดกิจกรรมทีม่ สี ว่ นในการสร้างระบบทีม่ คี วามปลอดภัย
 ขัน้ ตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่ดี มีสว่ นสําคัญต่อการเกิดความเสีย่ ง แต่ดว้ ยการพัฒนาทีด่ นี นั ้ มี
หลักปฏิบตั ดิ งั นี้ การเปลีย่ นตัวควบคุม และการประกันคุณภาพของกระบวนการ เป็ นการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ทงั ้ หมด เพือ่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
*******************************************************************************
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