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บทที่ 7 ภัยคุกคามความมัน่ คงระบบสารสนเทศ
คานา
ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตมีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้งานส่ วนตัว การ
ดาเนิ นงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตอ้ งการเชื่ อมต่อเครื อข่ายภายในกับเครื อข่าย
ภายนอก เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการทาธุ รกรรมต่างๆ ย่อมมีความเสี่ ยงจากภัยคุกคาม
ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญกับการป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศให้
มัน่ คงปลอดภัยจากการโจมตีระบบ ซึ่ งพนักงานทุกคนต้องตระหนึกถึงความสาคัญ และร่ วมมือปฏิบตั ิตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงจะเกิดระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การบริหารจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ“The Need for Security”
บทนา
นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศหลายๆ นโยบายและกลยุทธ์น้ นั มีความแตกต่างกัน
หน้าที่หลักของนโยบายและกลยุทธ์ป้องกันภัยข้อมูลสารสนเทศ เป็ นสิ่ งที่ทาให้แน่ ใจว่าระบบสารสนเทศ
ยังคงอยูเ่ หมือนเดิม โดยที่องค์กรนั้นจ่ายเงินเป็ นหลักร้ อย หลักพันดอลล่าร์ สาหรับชัว่ โมงการทางาน
ของพนักงานที่ทาหน้าที่ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
ถ้าการคุกคามข้อมูลสารสนเทศและระบบยังไม่
หมดไป องค์กรควรปรับปรุ งระบบอย่างสม่าเสมอ เพื่อสนับสนุ นข้อมูลสารสนเทศอย่างไรก็ตามการ
โจมตีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกวัน
และต้องการการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น พร้ อมกับการโจมตีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นองค์กรต้อง
เข้าใจในสิ่ งแวดล้อมของการทางานของระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้นนโยบายและกลยุทธ์ป้องกันภัย
ข้อมูลสารสนเทศจึงจะสามารถจัดการปั ญหาต่างๆ ได้ จะเห็นได้วา่ ในบทนี้ จะพูดถึงเรื่ องสภาพแวดล้อม
และการระบุถึงภัยคุกคาม ซึ่งเป็ นต้นเหตุที่เกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
สิ่ งทีอ่ งค์ กรต้ องการ (Organization Need First)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มีส่วนประกอบสาคัญ 4 ส่ วนได้แก่
1. การป้ องกันการทางานของระบบต่างๆในองค์กร
2. ปกป้องการดาเนินงานของโปรแกรมให้ปลอดภัย
3. การป้ องกันข้อมูลที่องค์กรใช้และเก็บรวบรวม
4. ปกป้องทรัพย์สินเทคโนโลยีในองค์กร
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การป้ องกันการทางานของระบบต่ างๆในองค์ กร (Protecting the Functionality or an Organization)
การจัดการทัว่ ไป และการจัดการทางด้าน IT ต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปกป้ องการทางานของระบบ
ต่างๆในองค์กร ยังมีหน่วยงานธุ รกิจ และหน่วยงานของรัฐจานวนมาก หลบเลี่ยงที่จะจัดการปั ญหาเรื่ อง
ความปลอดภัยของข้อมูล เพราะเห็นว่ามันเป็ นงานที่มีเทคนิ คซับซ้อน ซึ่ งในความเป็ นจริ งการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลเน้นที่ การจัดการ มากกว่า เทคโนโลยี ขณะที่การทาบัญชี เงิ นเดื อนก็เน้นเรื่ องการจัดการ
มากกว่า การคานวณด้วยคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นการจัดการเรื่ องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นขึ้นอยูก่ บั
การกาหนดนโยบายและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลดังที่กาหนดไว้ มีขอ้ ความเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล เขียนโดย Charles Cresson Woodกล่าวว่า“ในความเป็ นจริ งความปลอดภัยของข้อมูล
เกิดจากการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีผคู ้ นจานวนมากคิดที่จะแก้ไขเทคโนโลยี มากกว่าการ
แก้ปัญหาของเทคโนโลยี คิดเพียงว่า เป็ นการดีไม่ตอ้ งมาเพิ่มงานฉันให้มากขึ้น เป็ นเรื่ องยากที่จะให้
ผูใ้ ช้ใส่ ใจกับมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่เพิ่มมาตรการด้านเทคนิ คต่างๆ ด้วย”การ
จัดการเรื่ องความปลอดภัยข้อมูล ขึ้นอยูก่ บั การสื่ อสารภายในองค์กรให้พนักงานเกิดความสนใจ ตระหนัก
ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของธุ รกิจ ซึ่ งมีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายหากธุ รกิจต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็
ต้องเน้นเรื่ องความปลอดภัย เช่น การแก้ปัญหาทางเทคนิค
ปกป้ องการดาเนินงานของโปรแกรมให้ ปลอดภัย (Enabling the Safe Operation of Applications)
ทุกวันนี้องค์กรได้รับแรงกดดันอย่างมาก ที่จะต้องทาให้โปรแกรมต่างๆทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ องค์กรสมัยใหม่จึงต้องการใช้โปรแกรมที่สามารถปกป้ องระบบสารสนเทศขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรแกรมที่มีส่วนประกอบที่สาคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เช่น ระบบ
ปฎิบตั ิการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสนทนา (IM) องค์กรอาจจะสร้างโปรแกรมด้วยการ
จ้างที่ปรึ กษาจากภายนอก หรื อ พัฒนาเอง ซึ่ งโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่งแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศจะต้องจัดการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่ อง ไม่ให้การ
ทางานของระบบต้องหยุดชะงัก
การป้ องกันข้ อมูลทีอ่ งค์ กรใช้ และเก็บรวบรวม (Protecting Data that Organizations Collect and Use)
หากองค์กรไม่มีการบันทึกข้อมูลการทาธุ รกรรม ที่ตอ้ งส่ งยอดให้ลูกค้า ทุกธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ น
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ที่มีการทาธุ รกรรมซึ่ งต้องอาศัยความน่าเชื่ อถือในการให้บริ การจาก
ระบบสารสนเทศ แม้วา่ ธุ รกรรมที่ระบบข้อมูลไม่ได้ออนไลน์ การสร้างข้อมูล และการเคลื่อนไหวของสิ นค้า
และบริ การยังคงดาเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับการปกป้ องข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว
และข้อมูลที่เหลือให้ได้รับความปลอดภัย ไม่ให้ขอ้ มูลถูกแฮกเกอร์ ขโมย หรื อ ทาการแก้ไขข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องมีการวางแผนการป้ องกัน เพื่อให้ขอ้ มูลขององค์กรมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ถูกแก้ไข
ปกป้ องทรัพย์ สินเทคโนโลยีในองค์ กร (Safeguarding Technology Assets inOrganization)
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แม้องค์กรจะมีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ยังคงต้องการเพิ่มบริ การโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ปลอดภัยตามขนาดและขอบเขตขององค์กร เช่น ธุ รกิจขนาดเล็กอาจจะมีผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตเป็ นผูด้ ูแล
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องมือในการสร้างรหัสส่ วนบุคคล เมื่อองค์กรเติบโตจะต้องพัฒนาการ
บริ ก ารความปลอดภัย เพิ่ม ขึ้ นด้วยเช่ นกัน ยกตัวอย่า ง การที่ องค์กรขยายตัวเพิ่ มขึ้ นมี การทาธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องทาให้ระบบได้รับความเชื่อถือ และมีความปลอดภัยในการติดต่อกับบุคคลและองค์กร
ภายนอก จะต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาช่วยก็คือ Public KeyInfrastructure ( PKI ) เป็ นการรวมกัน
ของซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ เช่น การสร้างรหัสลับ และ ข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อสนับสนุ นโครงสร้างพื้น
ฐานข้อมูลทั้งหมดขององค์กร รวมถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้แน่ใจว่าการ
ติ ดต่อธุ รกิ จผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ตเป็ นความลับ ใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นชุ ดข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ มี
ข้อความและตัวเลขแสดงและระบุการมีตวั ตนของผูถ้ ือใบรับรอง ทาให้แน่ ใจว่าระบบสารสนเทศของผู ้
ให้บริ การมีใบรับรอบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลต่างๆมีการตรวจสอบความถูกต้อง และผูใ้ ช้บริ การจะได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนถ้าเครื อข่ายขององค์กรมีการขยายตัว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ
มากกว่าการแก้ไขเทคโนโลยี บางทีองค์กรมีความต้องการที่มากกว่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่
ตัวอย่างหนึ่ งของการแก้ปัญหาเรื่ องความแข็งแกร่ งทางเทคโนโลยี คือ ไฟร์ วอล เป็ นอุปกรณ์ ป้องกัน
เครื อข่ายภายนอกออกจากเครื อข่ายของเรา ให้เครื อข่ายของเราได้รับความปลอดภัย

Threats

ประมาณ 500 ปี ก่อนคริ ตศักราช ชาวจีนชื่อ ซัน ซุน วู ได้เขียนเรื่ อง Art of war ให้
ความสาคัญกับการรู ้จกั ตัวเองรวมถึงภัยคุกคามที่ตอ้ งเผชิญ เพื่อจะได้รู้ว่าควรปกป้ องข้อมูลของ
องค์กรอย่างไร สิ่ งที่ควรรู ้ คือ
1) รู ้จกั ตัวเอง คือ รู ้จกั การปกป้ องข้อมูลและระบบให้มีความมัน่ คง ระบบขนส่ ง และขั้น
ตอนต่างๆ
2) การรู ้ถึงภัยคุ กคามที่ตอ้ งเผชิ ญ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือทาให้สามารถ
ตัดสิ นใจจัดการกับภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกับ พนักงาน โปรแกรม ข้อมูล และระบบสารสนเทศ
ขององค์กร การรักษาความปลอดภัยข้อมูล กล่าวถึงอันตรายจากภัยคุกคามที่ส่งผลกับคน และ
ทรัพย์สินมีการสารวจประเภทของภัยคุกคาม เมื่อการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตขยายไปทัว่ โลก
ศึกษาถึงแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันภัยคุกคามต่างๆ มีการสารวจเปรี ยบเทียบประเภทของภัย
คุ ก คามท าให้ เ กิ ด ความเข้า ใจร่ ว มกัน ว่ า ภัย คุ ก คามที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมาจากการที่ อ งค์ก รเชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ต โดยจานวนผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ คิดเป็ น 17% ของคนทั้งโลก หรื อ จาก
คนทัว่ โลก 6.6 พันล้านคน มีคนที่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตถึง 1.1 พันล้านคน
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รู ปแสดงการใช้ อนิ เตอร์ เน็ตทั่ว โลก
ปี 2006 Computer Security Institute (CSI) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานของ FBI ทาการสารวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า 72% ที่ตอบสนอง(บริ ษทั ขนาดใหญ่และ
หน่วยงานราชการ) ตรวจพบการฝ่ าฝื นการรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์ เน็ตภายใน 12 เดือนล่าสุ ด อีก
52% เข้าใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งลดลงจาก56% ในปี 2005ตารางต่อไป แสดง 12 ประเภทภัย
คุกคามที่สร้างความเสี ยหายต่อพนักงาน ข้อมูลและระบบขององค์กร ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะต้องจัดลาดับภัย
คุกคามที่ตอ้ งเผชิญ โดยเฉพาะกาหนดกลยุทธ์ความปลอดภัยในการกาจัดความเสี่ ยง และแสดงระดับการ
จัดการทรัพย์สิน ในบทที่ 4 จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆได้ละเอียดมากกว่า
คุณสามารถดูตวั อย่างภัยคุกคามได้จากตาราง แสดงรายการมากกว่าหนึ่งประเภท
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ตาราง Threats to Information Security

1. ข้ อผิดพลาดจากการกระทาของมนุษย์ (Acts of human error or failure)

ประเภทนี้มีการกระทาโดยเจตนา หรื อ มีเจตนามุ่งร้ายโดยผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ์ เข้าใช้ระบบ เมื่อผูใ้ ช้ระบบ
ทางานผิดพลาด เนื่องจากขาดความชานาญ ขาดการฝึ กอบรม และการสันนิษฐานไม่ถูกต้อง สิ่ งเล็กน้อย
เหล่านี้สามารถสร้างความเสี ยหายอย่างมากการคุกคามที่อนั ตรายที่สุดต่อความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร
คือ พนักงานขององค์กรเองเพราะพนักงานใช้ขอ้ มูลในการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจขององค์กรทุกวัน สิ่ งที่
พนักงานจะต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดคือ การรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และ
ข้อมูลพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ รู ปต่อไปเป็ นการแนะนาเกี่ยวกับการคุกคามจากภายนอก เพราะความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยของพนักงาน เช่น ไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างทาให้หวั ขโมยเข้ามาในองค์กรได้ การลบหรื อ
แก้ไขข้อมูลที่เป็ นเอกสารสาคัญ
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2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Compromises to intellectual property)
ทรัพย์สินทางปั ญญา (IP) เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นผลงาน
ของผูท้ ี่เป็ นเจ้าของความคิด และเป็ นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ บตั ร
คุณสมบัติของทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างหนึ่งคือ มีการระบุรหัสบ่งชี้ ไว้อย่างเหมาะสมบ่อยครั้งที่องค์ซ้ื อหรื อ
ทาสัญญาเช่ าทรัพย์สินทางปั ญญาจากองค์กรอื่น ต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้เพื่อความยุติธรรมและ
ความรับผิดชอบในการนาไปใช้ ส่ วนใหญ่การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาจะเป็ นการทาสาเนาซอฟต์แวร์ ที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ ใช้เทคนิ ควิธีในการควบคุม เพื่อป้ องกันการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากกฎหมายต่อต้านการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ยังมี 2 องค์กร ที่คอยเฝ้าระวัง
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ คือ SIIA, BSA เมื่อเร็ วๆ BSA สารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006 เปิ ดเผยว่าเศษหนึ่ งส่ วน
สามของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในโลกเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ องค์กรเหล่านี้ แสดงรายละเอียด และวิธี
ปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปั ญญา และมีเทคนิ ควิธีจานวนมากที่ใช้ตรวจสอบเช่ น
ลายน้ าดิจิตอล การฝังรหัสลิขสิ ทธิ์ เป็ นเจตนาทาให้เกิด bad sectors บนสื่ อที่บรรจุซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์
3. การบุกรุ ก (Deliberate Acts of Trespass)
การบุกรุ กจากภายนอกเป็ นสิ่ งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นอิเลคทรอนิ กส์ และ
กระทาโดยคนที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลที่เป็ นความลับ เมื่ อมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญาตได้ทาการรุ กล้ าและ
พยายามเข้าถึ งข้อมูลขององค์กรที่มีการป้ องกัน ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการบุกรุ กโดยเจตนานักโจมตี
ระบบสามารถที่จะใช้วธิ ี การต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรักษาอยูภ่ ายในระบบสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและรวบรวมโดยการใช้ Web Browser ในการทาวิจยั ทางการตลาด วิธีการดังกล่าว
เรี ย กว่า การหาข้อมู ลของคู่แข่ง (Competitive Intelligence) ซึ่ งถื อว่าเป็ นการจารกรรมข้อมู ล ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Espionage) เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย กลุ่มประเทศที่เป็ นพันธมิตรกับทาง
อเมริ กา จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรต่อต้านการจารกรรมข้อมูลทางอุตสาหกรรม จะเห็นได้วา่ ในนานาประเทศ
ได้ให้ความสาคัญต่อการป้ องกันภัยคุกคามและการจารกรรมข้อมูล โดยการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังในการ
รักษาความปลอดภัยในระดับสากล
รู ปแบบของการจารกรรมข้ อมูล
Shoulder Surfing การยืนข้างหลังมองข้ามไหล่ เป็ นรู ปแบบการจารกรรมข้อมูลแบบธรรมดาที
ไม่มีการใช้เทคโนโลยีใด ๆ มาช่วย คือ การแอบดูหรื อจาข้อมูลที่เป็ นความลับของผูอ้ ื่น เช่น การแอบดู
รหัสผ่านของบัตร ATM ขณะที่ทาการทารายการ, รหัสในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น,
รหัสผ่านขอเครื่ องโทรศัพท์ขณะที่มีการทารายการผ่านทางโทรศัพท์ เป็ นต้นโดยปกติไม่ได้มีการเขียนเป็ น
ข้อบังคับหรื อข้อห้ามโดยชัดเจนในการแอบดูขอ้ มูลความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น เนื่องจากถือเป็ นมรรยาทที่
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ทุกคนควรปฏิบตั ิโดยปกติอยูแ่ ล้ว ดังนั้นเจ้าของข้อมูลที่เป็ นส่ วนตัวจะต้องป้ องกันตนเองเป็ นอันดับแรกจาก
ภัยคุกคามในรู ปแบบนี้
Hacker นักเจาะระบบที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่มีการ
ป้ องกันอย่างผิดกฎหมาย ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการกระทาเพื่อทดสอบความสามารถของตนเองชอบสิ่ งที่
ท้าทายหรื อลี้ลบั ที่ตอ้ งการค้นหา โดยการทุ่มเทเวลาในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ความรู ้ที่มีอยูแ่ ละค้นคว้า
เพิม่ เติม ในการที่พยายามจะเจาะระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา เป็ นเป้าหมายหลัก
วิวฒ
ั นาการของ Hacker (Hacker profiles)

ในยุคแรก ๆ Hacker ส่ วนมากจะเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่ งขาดการดูแลเอาใจใส่ จาก
ผูป้ กครอง และใช้เวลาส่ วนใหญ่อยูก่ บั การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั Hacker จะไม่มีการจากัดเพศ
และมี ช่วงอายุที่เปลี่ ยนไปคื อ ระหว่าง 12-60 ปี ประวัติหรื อภู มิหลังไม่เป็ นที่ รู้จกั เนื่ องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระดับความรู ้ต่าง ๆ และHacker อาจจะเป็ นบุคคลจากภายในหรื อภายนอก
องค์กรก็ได้
ประเภทของ Hacker ตามระดับความสามารถ แบ่งได้ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. Expert Hacker หรื อ Elite Hacker
2. Novice Hacker หรื อ Unskilled Hacker
Expert Hacker
ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะขั้นสู งในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษารวมถึงความรู ้เกี่ยวกับ
การทางานของระบบเครื อข่ายและระบบปฏิ บตั ิการบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะพิเศษคือ มี
ควากกระตือรื อร้นร้นและทุ่มเทเวลา ในการพยายามที่จะเจาะระบบความปลอดภัยขั้นสู งของผูอ้ ื่น ดังนั้นเมื่อ
กลุ่มเป้ าหมายที่ถูกเลือกแล้วมีโอกาสหรื อความเป็ นไปได้สูงที่ระบบความปลอดภัยจะถูกบุกรุ กหรื อคุกคาม
โดย Expert Hacker ในการโจมตีหรื อเจาะระบบจะมีการประกาศหรื อแจ้งให้รู้โดยตรงด้วยการเขียนไว้ใน
โปรแกรมที่ใช้ในการบุกรุ กระบบ
Novice Hacker
เป็ น Hacker ที่มีความรู ้หรื อทักษะในการเขียนโปรแกรมจากัดและไม่สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรม
ที่เจาะระบบได้เหมือนกับ Expert Hacker จะเป็ นการใช้โปรแกรม Hackสาเร็ จรู ปที่เขียนขึ้นโดย Expert
Hacker มาเป็ นเครื่ องมือในการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยอีกทีหนึ่ ง เรี ยกว่า Script Kiddies หรื อ
Packet Monkey โดยที่ Novice Hacker จะไม่สามารถทราบถึ งกลไกหรื อกระบวนการทางานภายใน
โปรแกรม Script Kiddies จะเป็ นลักษณะการโจมตีที่ก่อกวนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนใหญ่ (Denial-ofservice) Novice Hacker สามารถหาโปรแกรมที่เป็ นScript Kiddies โดยการ Download จาก Internet ซึ่ ง
Expert Hacker นาไปเผยแพร่ ไว้ ในทางกลับกันผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยของระบบก็สามารถที่จะค้นพบ
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โปรแกรมเหล่านี้ได้เช่นกัน ทาให้เกิดนักพัฒนาโปรแกรมหรื ออุปกรณ์ที่นามาใช้ป้องกันระบบจากการโจมตี
หรื อการบุกรุ กจากภายนอกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000 มี Hacker หนุ่ม ที่ใช้ชื่อว่า Mafiaboy ถูกจับเนื่องจาก
เข้าไปโจมตีและก่อกวนระบบเครื อข่ายของ Web site โดยถูกตัดสิ นให้จาคุก 8 เดือน และ ถูกปรับเป็ นเงิน
250 ดอลล่าร์ บริ จาคให้การกุศล สาเหตุที่ทาให้ตอ้ งถู กจับเนื่ องจากไม่สามารถที่จะลบ System Logsที่
ตรวจจับการกระทาการบุกรุ กของ Mafiaboy และจากการที่ได้ไปแสดงตัวหรื อโอ้อวดถึงการกระทาดังกล่าว
ในห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต
Cracker
จะเป็ นการถอดรหัสหรื อทาลายโปรแกรมที่ใช้ในการป้ องกันการทาข้อมูลซ้ า ซึ่งเป็ นการกระทาที่
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมประเภท Cracker สามารถที่จะเผยแพร่ และติดตั้งได้อย่างง่ายดายความหมายของ
Hacker และ Cracker จะพิจารณาจากเจตนาของกระทาความผิดเป็ นหลักHacker ไม่ได้มุ่งเน้นในการทาลาย
ข้อมูลหรื อสร้างความเสี ยหาย ส่ วน Cracker จะมุ่งเน้นในการทาลายข้อมูลหรื อสร้างความเสี ยหายต่าง ๆ ให้
เกิดขึ้นกับระบบ
Phreaker
เป็ นการโจมตีเครื อข่ายโทรศัพท์สาธารณะทาให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อทาให้
การบริ การเกิดความยุง่ เหยิงขึ้น Phreaker มีชื่อเสี ยงโด่งดังในปี 1970 เมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง
เรี ยกว่า Blue Boxes ที่สามารถใช้งานโทรศัพท์ที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การแต่อย่างใด
หลังจากนั้นมีการพัฒนา Red Boxes เป็ นอุปกรณ์ใช้สร้างเสี ยงจาลองการหยอดเหรี ยญในเครื่ องโทรศัพท์ที่
ต้องจ่ายค่าบริ การ
4. การกรรโชกข้ อมูลสารสนเทศ (Deliberate Acts of Information Extortion)
การขู่กรรโชกในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับเกิดขึ้นจากการที่ขอ้ มูลที่เป็ นความลับที่จดั เก็บอยูใ่ นระบบ
ถู กขโมยไปอาจจะเป็ นผูบ้ ุก รุ ก จากภายนอกหรื อผูท้ ี่ มีหน้าที่ดูแลรัก ษาข้อมูล ภายในองค์กร โดยมี การ
เรี ยกร้องค่าตอบแทนหรื อค่าไถ่(Ransom) แลกกับการที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับที่ได้ขโมยมา (Black
Mail) ส่ วนมากจะเป็ นการขู่กรรโชกข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตที่ได้ขโมยมา
5. การก่อวินาศกรรมหรื อการทาลาย (Deliberate Acts of Sabotage or Vandalism)
การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันภัยคุกคามการก่อวินาศกรรมระบบคอมพิวเตอร์ หรื อธุ รกิจ หรื อการกลัน่ แกล้ง
ทาลายทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสี ยหาย เข่น การทาลายทรัพย์สิน หรื อ การทาลายภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
การกลัน่ แกล้งทาลายทรัพย์สินเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยพนักงาน สามารถนาไปสู่ เหตุการณ์การก่อวินาศกรรมต่อ
องค์กร ในบางครั้งการสร้างความเสี ยหายไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวเงินเสมอไป การโจมตีภาพพจน์ขององค์กรก็
เป็ นเรื่ องร้ายแรงเช่นเดียวกัน การทาลาย Web Site ส่ งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ของลูกค้าทาให้ยอดขาย
และมูลค่าขององค์กร รวมถึงชื่อเสี ยงก็ลดลงเช่นกัน
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6. การโจรกรรม (Deliberate Acts of Theft)
การคุกคามโดยการโจรกรรม จากบุคคลที่ได้มีการไตร่ ตรองไว้ล่วงหน้า โดยมีเจตนายึดทรัพย์สิน
ของผูอ้ ื่ นไปครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่ ง ภายในองค์ก รสามารถถู ก โจรกรรมทรั พ ย์สินดัง ต่ อไปนี้
ทรัพย์สินทางกายภาพ (Physical Property) เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็ นต้น
แนวทางการป้ องกัน
„ การตรวจนับจานวนทรัพย์สินสม่าเสมอ
„ ทาการล็อคประตูและมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ดา้ นความปลอดภัย
„ ติดตั้ง ระบบสัญญาณเตือนภัย
ทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Property) มีความซับซ้อนในการจัดการและควบคุมซึ่ งเป็ น
ปั ญหาขององค์กร ซึ่ งต่างจากการโจรกรรมทรัพย์สินทางกายภาพสามารถตรวจพบได้ง่ายกว่าเมื่อทรัพย์สิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกขโมยไป องค์กรส่ วนใหญ่จะทราบว่าทรัพย์สินถูกโจรกรรมมักจะสายเกินไป เนื่องจาก
นักโจรกรรมได้ทาการปกปิ ดร่ องรอยการกระทาความผิดอย่างระมัดระวังทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual
Property) มูลค่าของข้อมูลจะลดน้อยลง ถ้าถูกขโมยไปโดยปราศจากความรู ้ของเจ้าของทรัพย์สิน
7. การโจมตีซอฟต์ แวร์ (Deliberate Software Attacks)
การโจมตีซอฟต์แวร์ เกิดขึ้นโดยการออกแบบซอฟต์แวร์ ให้โจมตีระบบจากคนๆ เดียวหรื อจาก
กลุ่มคนมีซอฟต์แวร์ ที่ก่อความเสี ยหาย ทาลาย หรื อ ปฏิเสธการบริ การของระบบเป้ าหมายซอฟต์แวร์ ที่ได้รับ
ความนิยมคือ Malicious Code หรื อ Malicious Software มักจะเรี ยกว่า มัลแวร์ (Malware) มีมากมาย อาทิ
ไวรัส (Viruses) เวิร์ม (Worms) ม้าโทรจัน (Trojan Horses) Logic bombs และ ประตูหลัง (Back doors)
Virus
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่ วนของโค๊ดทาหน้าที่มุ่งร้าย ซึ่ งโค๊ดนี้ จะทาตัวคล้ายกับเชื้ อไวรัสที่
โจมตีสัตว์ และพืช โดยสามารถแพร่ กระจายได้ดว้ ยตัวเอง คอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมไวรัสอยูไ่ วรัสจะเข้าไป
ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ ให้ทางานผิดปกติ และแพร่ กระจายไวรัสเข้าไปในระบบ บ่อยครั้ง ผูใ้ ช้
ทาให้ไวรัสเข้าสู่ ระบบโดยรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ เช่ น การเปิ ดอีเมล์ หรื อการสุ่ มส่ งป๊ อปอัพไป หากผูใ้ ช้ไม่
ตรวจสอบไฟล์ที่ได้รับแล้วเปิ ดอ่านเลย ข้อมูลและฮาร์ ดไดร์ จะถูกทาลายทั้งหมดไวรัสสามารถส่ งผ่านจาก
เครื่ องหนึ่ งไปสู่ อีกเครื่ องได้ผา่ นสื่ อต่างๆ อีเมล์ หรื อการส่ งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่ องติดไวรัสแล้ว
มันจะแพร่ กระจายไปกับอีเมล์ หรื อการส่ งไปยังผูใ้ ช้ทุกคนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดที่อยู่
วิธีที่ใช้มากที่สุดในการส่ งไวรัสในศตวรรษที่21 คือการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ องค์กรจานวนมาก
ป้ องกันอีเมล์ดว้ ยการเลื อกอีเมล์ที่ไว้ใจได้ และการกรองอีเมล์ท้ งั หมดซึ่ งรู ้ว่าอีเมล์ใดมีไวรัสบ้าง ไวรัสใช้
เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้งโปรแกรมไวรัสด้วยแผ่นดิสก์แล้วกระจายไปยังระบบต่างๆปั จจุบนั เครื่ อข่าย
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตรวจสอบอีเมล์ เพื่อจัดการไวรัสมีอยูม่ าก ผูจ้ าหน่ายซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสที่
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ได้รับการยอมรับมีดงั นี้ Symantec Norton Anti-Virus และ McAfeeVirusScan มีโปรแกรมช่ วยในการ
จัดการไวรั สคอมพิ วเตอร์ ไ ด้ในจานวนชนิ ดของไวรั ส คอมพิวเตอร์ ในระบบเป็ นไวรั สที่ เขี ย นขึ้ นมาเอง
(macro virus) ด้วยการฝังชุดคาสั่ง ลงไปที่ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้
โปรแกรมเวิร์ด เอ็กเซลล์ และระบบฐานข้อมูล ไวรัสจะเริ่ มทางาน ซึ่งไฟล์ของระบบปฏิบตั ิการจะติดไวรัสที่
ชุดคาสัง่ ในการเปิ ดเครื่ อง (boot sector)

Worms
Worms เป็ นโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถจาลองตัวเองได้ตลอด ใช้ทรัพยากร
ของเครื่ อง เช่น หน่วยความจา พื้นที่ฮาร์ ดดิสก์ และความเร็ วของเครื อข่าย เวิร์มทางานได้แม้ไม่ได้ออนไลน์
Robert Morris และเวิร์มที่สามารถสร้างความเสี ยหายมากได้แก่ Code Red,Sircam, Nimda และ Klez
ตัวอย่างรู ปแบบของเวิร์มที่เป็ นการโจมตีในแบบ single package ตามรู ป

รู ปแสดง Nimda and Sircam Viruses

เวิร์มมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแพร่ กระจายตัวเองจานวนมากดังรู ปข้างล่าง เป็ นแบบdoublebarreled payload ซึ่ งเวิร์มจะส่ งเมล์จานวนมากและแนบตัวเองไปกับอีเมล์ดว้ ย เวิร์มที่มีการจู่โจมแบบ
แพร่ กระจายนี้ ได้แก่ MS-Blaster, MyDoom และ Netsky โดยเวิร์มและไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงการโจมตี
จุดอ่อนของระบบปฏิบตั ิการและแอพพลิเคชัน่ ได้หลายรู ปแบบ

92

รู ปแสดง Klez Virus

Trojan horses
โทรจันฮอร์ สจะแฝงตัวมากับซอฟต์แวร์ จะทางานเมื่อผูใ้ ช้รันซอฟต์แวร์ แล้วโทรจันฮอร์สจะ
ทาลายระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อเรี ยกไฟล์ .exe ที่มากับแชร์ แวร์ หรื อ ฟรี แวร์ รูปแสดงตัวอย่างสรุ ปการ
โจมตีของโทรจันฮอร์ ส ประมาณ 20 มกราคม 1999 เริ่ มจากผูใ้ ช้ได้รับอีเมล์ที่มีโปรแกรมโทรจันฮอร์ สแนบ
มาชื่อ Happy99.exe เมื่อเปิ ดอีเมล์และติดตั้งโปรแกรมโทรจันฮอร์ สที่แฝงมาจะก่อกวนระบบทันที เช่น ลบ
ไฟล์ หรื อ สร้างแบ็คดอร์ ให้แฮคเกอร์ เข้ามาขโมยข้อมูลลบไฟล์ต่างๆในระบบได้

รู ปแสดง Trojan Horse Attack

Virus and Worm Hoaxes
เป็ นรู ปแบบของการหลอกลวงผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ทาให้เสี ยเงินเสี ยเวลาในการวิเคราะห์ โดยไวรัส
หลอกลวงจะมาในรู ปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เตือนให้ระวังอันตรายจากไวรัส ด้วยการอ้างแหล่งข้อมูลเป็ น
รายงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผรู ้ ับส่ งต่อจดหมายเตือนฉบับนั้นต่อๆไปอีกหลายๆทอดซึ่ งเป็ นลักษณะของไวรัส
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หลอกลวง หากได้รับจดหมายประเภทนี้ ไม่ควรที่จะส่ งต่อ ควรเช็คจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนทาการส่ ง
และควรจะอัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอย่างสม่าเสมอ
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ทในการวิจยั เกี่ยวกับไวรัสว่าจริ งหรื อหลอก สาหรับข้อมูลล่าสุ ดของ
ภัยคุกคามทัง้ ไวรัส เวิร์ม และโฮแอ็กส์ สามารถเข้าไปได้ที่ CERT Coordination (www.cert.org) เป็ น
ศูนย์รวมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
8. ภัยธรรมชาติ (Forces of Nature)
ภัยธรรมชาติเป็ นภัยคุกคามที่อนั ตรายมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่เกินกว่ามนุ ษย์จะควบคุมได้ เป็ นภัยที่รวม
เหตุการณ์ เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว และฟ้ าผ่า รวมถึงภูเขาไฟระเบิด ทัง้ หมดนี้ ไม่เพียงแต่สร้าง
ความยุ่งยากต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยงั สร้ างปั ญหาให้กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั หน่ วยเก็บ
ข้อมูล สัญญาณการสื่ อสารต่างๆ ภัยคุกคามสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามรายการดังนี้
o Fire: ไฟไหม้ สร้ างความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ
เนื่องจากควันไฟ และน้ า ซึ่ งเกิดจากการดับไฟของนักดับเพลิง ภัยจากไฟไหม้สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการทา
ประกันอุบตั ิภยั เพื่อเป็ นการลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และชีวิต หรื อทาประกันภัยธุ รกิจ หาก
ธุ รกิจต้องหยุดดาเนินกิจการ
o Flood: น้ าท่วม เป็ นสาเหตุโดยตรงที่สร้างความเสี ยหายต่อระบบสารสนเทศ หรื อในส่ วนของ
อาคารระบบสารสนเทศ น้ าท่วมทาให้การเข้าใช้อาคารสถานที่ หรื อในส่ วนการทางานของระบบสารสนเทศ
ติดขัด ภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการทาประกันอุทกภัยหรื อประกันภัยธุ รกิจ
o Earthquake: แผ่นดินไหว เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกกะทันหัน เป็ นความเสี ยหายทาง
ธรณี วิทยาจากการเกิ ดภู เขาไฟระเบิด แผ่นดิ นไหวสร้ างความเสี ยหายต่อทุกส่ วนของระบบสารสนเทศ
บ่อยครั้งสร้างความเสี ยหายกับอาคารเป็ นการขัดขวางการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ สามารถบรรเทาภัยคุกคาม
นี้ ได้ดว้ ยการทาประกันภัยพิเศษ หรื อ การประกันภัยธุ รกิจ ทั้ง นี้ จะเลือกรู ปแบบใดขึ้นอยูก่ บั การกาหนด
นโยบายที่ต่างกัน
o Lightning: ฟ้าแลบ เป็ นกระแสไฟฟ้าทางธรรมชาติที่ถูกปลดปล่อยออกมารบกวนคลื่นวิทยุ ฟ้ าผ่า
สร้างความเสี ยหายต่อระบบสารสนเทศ หรื อ ส่ วนของการจ่ายไฟ ทาให้ไฟดับ หรื อ สร้างปั ญหาในการใช้
สถานที่ทางานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า หรื อ สร้างความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงาน
o Landslide or mudslide: แผ่นดินถล่ม หรื อ โคลนถล่ม เกิดจากดินและหินจานวนมากไหลจากที่สูง
สร้ า งความเสี ยหายต่ อระบบสารสนเทศ ทั้งในส่ วนของการเข้า ใช้อาคารสถานที่ และการเข้า ใช้ระบบ
สารสนเทศ ซึ่ งภัยคุกคามนี้สามารถบรรเทาความเสี ยหายได้ดว้ ยการทาประกันภัย หรื อ การประกันภัยธุ รกิจ
เนื่ องจากภัยคุ มคามทางธรรมชาติไม่อาจที่จะหลี กเลี่ ยงได้ องค์กรต้องเพิ่มการควบคุ มที่จะจากัด
ความเสี ยหาย และต้องวางแผนกับความไม่แน่นอนสาหรับการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง เช่นแผนการกูข้ อ้ มูล
วางแผนอย่างต่อเนื่ อง และแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เพื่อจากัดความเสี ยหายจาก
ภัยคุกคามเหล่านี้
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ATTACKS
การโจมตีเป็ นการกระทาเพื่อให้เกิดความไม่มนั่ คงและเป็ นอันตรายต่อการควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเป้าหมายของการโจมตีเพื่อสร้างความเสี ยหายหรื อการขโมยข้อมูลที่สาคัญขององค์กร ใน
ส่ วนนี้จะเป็ นการอธิ บายแต่ละประเภทของการโจมตีระบบที่สาคัญๆ
Spam
เป็ นอีเมล์ที่เราไม่ตอ้ งการ จุดประสงค์ของผูส้ ่ ง Spam Mail เพื่อต้องการโฆษณาและบริ การต่างๆ
สาหรับ Spam Mail จะสร้ างความราคาญให้กบั ผูร้ ับอีเมล์มากกว่าจุดประสงค์เพื่อการโจมตี แต่ในเดือน
มีนาคม ปี 2002 มีรายงานว่ามีการแนบไวรัส มากับ Spam Mail ด้วยหลายๆ บริ ษทั พยายามที่จะป้ องกัน
Spam Mail โดยการที่ใช้เทคโนโลยีในการคัดกรอกอีเมล์แต่ก็มีบางบริ ษทั ที่ใช้วิธีแบบง่ายๆ โดยให้ผใู ้ ช้ลบ
อีเมล์ที่ไม่ตอ้ งการออกจากระบบอีเมล์ของบริ ษทั ด้วย
Mail Bombing

เป็ นการโจมตีอีกรู ปแบบหนึ่งจากการใช้อีเมล์มีลกั ษณะการโจมตีที่คล้ายกับ Dos (Denial-ofService) เรี ยกว่า Mail Bomb เป็ นการที่ผูโ้ จมตีทาการส่ งอีเมล์จานวนมหาศาลไปยังเครื่ องเป้ าหมายเพื่อ
จุดประสงค์ทาให้ระบบอีเมล์ล่มไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
Phishing

การโจมตีในรู ปแบบของการปลอมแปลงอี-เมล์ (Email Spoofing) และทาการสร้างเว็บไซต์
ปลอม เพื่อทาการหลอกลวงให้เหยือ่ หรื อผูร้ ับอี-เมล์เปิ ดเผยข้อมูลทางด้านการเงินหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ
อาทิ ข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต บัญชี ผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อข้อมู ล ส่ วนบุ คคลอื่ นๆสามารถท าได้โดยการขโมยหรื อนาเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ตลอดจนรู ปลักษณ์ของธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีชื่อเสี ยง และบัตรเครดิตประเภทต่างๆของ
ผูป้ ระกอบการ การให้สินเชื่อทางอินเตอร์ เน็ต มาประกอบเข้ากับการหลอกลวงเหยื่อหรื อผูใ้ ช้ให้เปิ ดเผย
ข้อมูล ซึ่ งมีการประเมินเบื้องต้นว่า การโจมตีในรู ปแบบของ Phishing สามารถหลอกให้เหยื่อร้อยละ 5 ของ
ทั้ง หมด เปิ ดเผยข้อมูลที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ ผูโ้ จมตี (Hacker หรื อ Spammer) ยังใช้ยุทธวิธีการหลอกลวง
แบบ Social Engineering ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้มีความน่าเชื่ อถือยิ่งขึ้น เช่น การหลอกลวงชื่ออี -เมล์ เป็ น
ต้นว่าเป็ นเรื่ องด่วนจากธนาคาร การหลอกลวงว่าบัญชี ที่ใช้งานจะหมดอายุ การเสนอสิ นค้าที่มีดอกเบี้ยต่ า
ต่างๆ เป็ นต้น

