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โดยนายสุรเดช ไชยมงคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 



นิยามความหมายของ Cyber Security 

• “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” คือ กระบวนการหรือการกระท า
ทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มี
ผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกัน
ต่อการอาชญากรรม การโจมตี การท าลาย การจารกรรม และความผิดพลาด
ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล
เป็นส าคัญ 



นิยามความหมายของ Cyber Security 

•  “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระท าหรือการ
ด าเนินการใดๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผล
กระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 



นิยามความหมายของ Cyber Security 

•  “ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการ
ให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดย
ปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกัน
เป็นการทั่วไป 

 



  

ที่มา IT Security Awareness Training โดย ชาญยุทธ ลือสิริพาณิชย ์
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ข้อก าหนดของการใช้งานรหัสผ่าน 

• ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username)และ รหัสผ่าน 
(Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผูใ้ช้งาน (Username) ของตนเองห้ามใช้
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งห้ามท าการเผยแพร่ แจกจ่าย ท าให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ รหัสผ่าน (Password) 

• ก าหนดรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๖ ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบด้วย ตัวเลข 
(Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet) และตัวอักษรพิเศษ (Special 
character) 

• ไม่ก าหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
• ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส าหรับการใช้แฟมข้อมูลร่วมกบับุคคลอื่นผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
• ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจ ารหัสผา่นส่วนบุคคลอัตโนมัต ิ(save password) ส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่ 
• ไม่จดหรือบันทึกกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ท่ีง่ายต่อการสงัเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 
• ก าหนดรหัสผ่านเร่ิมต้นให้กับผู้ใช้งานให้ยากตอ่การเดา และการส่งมอบรหัสผ่าน ให้กับผู้ใช้งานต้อง

เป็นไปอย่างปลอดภัย 
• ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)ไม่เกิน ๑๘๐ วัน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยน

รหัสผ่าน 

ที่มา เอกสารแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข 



รหัสผ่านที่ไม่ควรน าไปใช้งาน 

ที่มา https://www.safetydetectives.com/blog/the-most-hacked-passwords-in-the-world/ 



FACEBOOK Two-Factor Authentication 

• Setting 

• Security and Login 

• Use two-factor 
authentication 



Google 2-Step Verification 
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อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์



ลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์



การก่อกวนหรือการท าลายข้อมูลด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย 



ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 



ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 



เวิร์มหรือหนอนอินเทอร์เน็ต (Worm) 



ม้าโทรจัน (Trojan horses) 

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกบรรจุเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อลอบเก็บข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เช่น ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตร
เครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่แฮกเกอรจ์ะส่งโปรแกรมเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์เพื่อดักจับข้อมูลดังกล่าว แล้วน าไปใช้ในการเจาะระบบ และเพื่อโจมตี
คอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร,์ หรือระบบเครือข่ายอีกที ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในช่ือการโจมตีเพื่อ 
"ปฏิเสธการให้บริการ" (Denial of Services) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2


ข่าวหลอกลวง (Hoax) 



การท าให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) 

• เป็นการพยายามท าให้เครื่องหรือทรัพยากรเครือข่ายเป้าหมาย ใชบ้ริการไม่ได้ 
เช่น ขัดขวางหรือชะลอบริการของแม่ข่ายที่เช่ือมโยงกับอินเทอร์เน็ตอย่าง
ช่ัวคราวหรือถาวร   

• การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบ
กระจาย (distributed denial-of-
service (DDoS) attack) คือการโจมตีซึ่ง
ใช้แหล่งต้นทางเป็นเลขที่อยู่ไอพีจ านวนมาก ส่ง
ปริมาณการเข้าชมจ านวนมากไปยังเครื่องหรือ
ทรัพยากรเครือข่ายเป้าหมาย ใช้บริการไม่ได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95


ข้อสังเกตเพื่อการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับไวรัส เวิร์ม และม้าโทรจันหรือไม่  



Phishing 



Phishing 













Ransomware 

• Ransomware เป็นมัลแวร์ (Malware) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการ
ท างานที่แตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอื่นๆคือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลของ
ผู้ใช้งานแต่อย่างใด แต่จะท าการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร 
รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัส 
ซ่ึงการถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา 
ผู้ใช้งานจะต้องท าการจ่ายเงินตามข้อความ “เรียกค่าไถ”่ ทีป่รากฏ 
 

https://www.it.chula.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
https://www.it.chula.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
https://www.it.chula.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
https://www.it.chula.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c/


Ransomware 



Ransomware 



Google ‘s Backup and Sync app 



Report Suspicious Computer Problems 

If your system acts unusual!        

             พบอุบัติการณ์ที่ไม่ปกต ิ
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Report immediately 

รายงานผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน 

Trojan Horse Spyware Worm 



พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 

ที่มา PDPA & Cyber Security Law and The Affected . How Organization to prepare? By Surachart Phongsuthana 



สรุป 13 ข้อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60 

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 

2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 

3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 

4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสถาบัน เส่ียงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมี
ความผิดร่วม 

5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ฯ โดยเฉพาะที่
กระทบต่อบุคคลที่ 3 

6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่ส่ิงที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง สามารถแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไป
ถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที 
เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด 
 



สรุป 13 ข้อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60 

7.ส าหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เม่ือพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เม่ือลบออกจากพื้นที่ที่ตน
ดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด 

8. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 
9. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเม่ือเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ 
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเช่ือเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถ
ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 

11. การโพสต์ด่าว่าผู้อ่ืน มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์ได้ และ
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

12. ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ 

13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้ 
 

 
 
 



a tour of new features 

introducing 

POWERPOINT 2010 

Thank you 


