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ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับ  โปรโตคอลโปรโตคอล  TCP/IPTCP/IP

TCP/IP TCP/IP มีจุดประสงค�ของการสื่อสารตามมาตรฐานมีจุดประสงค�ของการสื่อสารตามมาตรฐาน  สามประการคอืสามประการคอื  

1.1. เพื่อใช�ติดต�อสือ่สารระหว�างระบบที่มีความแตกต�างกันเพื่อใช�ตดิต�อสือ่สารระหว�างระบบที่มีความแตกต�างกัน  

2.2. ความสามารถในการแก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข�ายความสามารถในการแก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข�าย  เช�นเช�น
ในกรณีที่ผู�ส�งและผ�ูรับยังคงมีการตดิต�อกันอยู�ในกรณีที่ผู�ส�งและผ�ูรับยังคงมีการตดิต�อกันอยู�  แต�โหนดกลางทีใช�แต�โหนดกลางทีใช�
เป�นผ�ูช�วยรับเป�นผ�ูช�วยรับ--ส�งเกิดเสียหายใช�การไม�ได�ส�งเกิดเสียหายใช�การไม�ได�  หรือสายสื่อสารบางช�วงหรือสายสื่อสารบางช�วง
ถูกตัดขาดถูกตัดขาด  กฎการสือ่สารน้ีจะต�องสามารถจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อกฎการสือ่สารนี้จะต�องสามารถจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อ
ทําให�การสื่อสารดําเนินต�อไปได�โดยอัตโนมตัิทําให�การสื่อสารดําเนินต�อไปได�โดยอัตโนมตัิ

3.3. มีความคล�องตัวต�อการสือ่สารข�อมูลได�หลายชนิดทัง้แบบที่ไม�มีมีความคล�องตัวต�อการสือ่สารข�อมูลได�หลายชนิดทัง้แบบที่ไม�มี
ความเร�งด�วนความเร�งด�วน  เช�นเช�น  การจัดส�งแฟ�มข�อมูลการจัดส�งแฟ�มข�อมูล  และแบบทีต่�องการและแบบทีต่�องการ
รับประกันความเร�งด�วนของข�อมูลรับประกันความเร�งด�วนของข�อมูล  เช�นเช�น  การสื่อสารแบบการสื่อสารแบบ  realreal--time time 
และทั้งการสือ่สารแบบเสียงและทั้งการสือ่สารแบบเสียง ( (Voice) Voice) และข�อมูลและข�อมูล ( (data) data) 



สถาป�ตยกรรมสถาป�ตยกรรม  TCP/IPTCP/IP
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Demultiplexing

TCP Segment

IP Datagram

Ethernet Header

ขั้นตอนการ Encapsulation และ Demultiplexing



ชั้นชั้น  TCP TCP ประกอบด�วยประกอบด�วย

1.  TCP (Transmission Control Protocol) 1.  TCP (Transmission Control Protocol) เป�นเป�น
แบบที่มีการกําหนดช�วงการสื่อสารตลอดแบบที่มีการกําหนดช�วงการสื่อสารตลอด
ระยะเวลาการสื่อสารระยะเวลาการสื่อสาร ( (connectionconnection--oriented) oriented) 

2.   UDP (User Datagram Protocol) 2.   UDP (User Datagram Protocol) เป�นการติดต�อเป�นการติดต�อ
แบบไม�ต�อเนื่องแบบไม�ต�อเนื่อง ( (connectionless)connectionless)



PortPort
สําหรับพวกสําหรับพวก  Application Application ในชั้นในชั้น layer  layer สูงๆสูงๆ  ที่ใช�ที่ใช�  

TCP (Transmission Control Protocol) TCP (Transmission Control Protocol) หรือหรือ  UDP UDP 
(User Datagram Protocol) (User Datagram Protocol) จะมีหมายเลขจะมีหมายเลข  Port Port 
หมายเลขของหมายเลขของ  Port Port จะเป�นเลขจะเป�นเลข  16 bit 16 bit เริ่มตัง้แต�เริ่มตัง้แต�  0 0 ถึงถึง  
65535 65535 หมายเลขหมายเลข  Port Port ใช�สําหรับตัดสินว�าใช�สําหรับตัดสินว�า  service service ใดใด
ที่ต�องการเรียกใช�ที่ต�องการเรียกใช�  ในทางทฤษฎีในทางทฤษฎี  หมายเลขหมายเลข  Port Port แต�แต�
ละหมายเลขถูกเลือกสําหรับละหมายเลขถูกเลือกสําหรับ service  service ใดๆใดๆ  ขึ้นอยู�กับขึ้นอยู�กับ  
OS (operating system)OS (operating system)  ที่ใช�งานที่ใช�งาน



Network SecurityNetwork Security

ความปลอดภัยคอมพิวเตอร�คืออะไรความปลอดภัยคอมพิวเตอร�คืออะไร  ??????



คือคือ  กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับการป�องกันและตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข�องกับการป�องกันและตรวจสอบ

การเข�าใช�งานเคร่ืองคอมพิวเตอร�โดยไม�ได�รับอนุญาตการเข�าใช�งานเคร่ืองคอมพิวเตอร�โดยไม�ได�รับอนุญาต  

1.1. ความลับความลับ ( (Confidentiality)Confidentiality)

–– ข�อมูลจะถูกเรียกใช�ได�เฉพาะจากผ�ูที่มีสิทธิ์ในการเข�าถึงเท�านั้นข�อมูลจะถูกเรียกใช�ได�เฉพาะจากผ�ูที่มีสิทธิ์ในการเข�าถึงเท�านั้น 

2. 2. ความสมบูรณ�ความสมบูรณ� ( (Integrity) Integrity) 

–– ข�อมูลจะถูกแก�ไขได�เฉพาะจากผู�ได�รับสิทธิ์เท�านั้นข�อมูลจะถูกแก�ไขได�เฉพาะจากผู�ได�รับสิทธ์ิเท�านั้น 

3. 3. ความพร�อมใช�ความพร�อมใช�((Availability)Availability)

–– ข�อมูลจะพร�อมให�ผู�ต�องการใช�ได�ทันทีข�อมูลจะพร�อมให�ผู�ต�องการใช�ได�ทันที  ในขณะท่ีต�องการจะใช�ในขณะท่ีต�องการจะใช�



uu 55 ขั้นตอนขั้นตอน  เพ่ือให�ระบบเครือข�ายของคุณมีความปลอดภัยเพ่ือให�ระบบเครือข�ายของคุณมีความปลอดภัย

1.1.ปกป�องทรัพย�สินที่มีค�าที่สุดของคุณเป�นสิ่งแรกปกป�องทรัพย�สินที่มีค�าที่สุดของคุณเป�นสิ่งแรก  

2.2. ปกป�องที่บริเวณรอบๆปกป�องที่บริเวณรอบๆ  

3.3. การป�องกันระบบภายในที่สําคัญการป�องกันระบบภายในที่สําคัญ  

4.4. สร�างเครือข�ายที่ง�ายไม�ซับซ�อนสร�างเครือข�ายที่ง�ายไม�ซับซ�อน  

5.5. ศึกษาความรู�เรื่องความปลอดภัยอย�างต�อเนื่องศึกษาความรู�เรื่องความปลอดภัยอย�างต�อเนื่อง  



ปกป�องทรัพย�สินที่มีค�าที่สุดของคุณปกป�องทรัพย�สินที่มีค�าที่สุดของคุณ

เป�นสิ่งแรกเป�นสิ่งแรก

1



1.1. อะไรคือข�อมูลที่สําคัญที่สุดอะไรคือข�อมูลที่สําคัญที่สุด  ??

2.2. อะไรคืองานแรกที่ต�องบริการอะไรคืองานแรกที่ต�องบริการ  ??

3.3. ระบบแวดล�อมพื้นฐานเป�นอย�างไรระบบแวดล�อมพื้นฐานเป�นอย�างไร  ??

4.4. ระบบสํารองข�อมูลมีหรือไม�ระบบสํารองข�อมูลมีหรือไม�  ??

5.5. การก�ูข�อมูลเบื้องต�นการก�ูข�อมูลเบื้องต�น  จะทําอย�างไรจะทําอย�างไร  ??



อุบัติเหตุอุบัติเหตุ  และความเสี่ยงและความเสี่ยง
1.1. ดิสก�ขัดข�องดิสก�ขัดข�อง

2.2. กระแสไฟฟ�าขัดข�องหรือไม�สม่ําเสมอกระแสไฟฟ�าขัดข�องหรือไม�สม่ําเสมอ

3.3. การถูกโจรกรรมการถูกโจรกรรม

4.4. ไม�ทําการสํารองข�อมูลที่สําคัญไม�ทําการสํารองข�อมูลที่สําคัญ

5.5. ไม�มีแผ�นบูทเพื่อใช�งานในกรณีที่เครื่องไม�มีแผ�นบูทเพื่อใช�งานในกรณีที่เครื่อง
คอมพิวเตอร�เกิดความเสียหายหรือถูกบุกรุกคอมพิวเตอร�เกิดความเสียหายหรือถูกบุกรุก



ปกป�องที่บริเวณรอบๆปกป�องที่บริเวณรอบๆ

2



uuFirewallFirewall

uuIDSIDS

uuIPSIPS



Firewall Firewall คืออะไรคืออะไร??

FirewallFirewall  คือคือ  โปรแกรมหรือโปรแกรมหรือ  hardware hardware ที่ได�รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมที่ได�รับการออกแบบมาเพื่อควบคุม
การเข�าออกของโปรแกรมต�างๆการเข�าออกของโปรแกรมต�างๆ  โดยมีพื้นฐานมาจากการที่ตัวโดยมีพื้นฐานมาจากการที่ตัว firewall firewallจะทําการจะทําการ
อ�านข�าวสารต�างๆที่ไหลผ�านเข�ามาในเครื่องทั้งขาเข�าและขาออกอ�านข�าวสารต�างๆที่ไหลผ�านเข�ามาในเครื่องทั้งขาเข�าและขาออก  โดยจะนําโดยจะนํา
ข�าวสารต�างๆข�าวสารต�างๆ ( (packet) packet) ไปเปรียบเทียบกับกฎที่เราได�ตั้งเอาไว�ไปเปรียบเทียบกับกฎที่เราได�ตั้งเอาไว� ( (rule) rule) และจะทําและจะทํา
การตัดสินใจว�าจะทําการการตัดสินใจว�าจะทําการ  ปฏิเสธปฏิเสธ ( (deny)deny)  หรือว�าหรือว�า  อนุญาตอนุญาต ( (allow)allow)  โดยปกติโดยปกติ  
firewallfirewall  จะอยู�ระหว�างเครื่องจะอยู�ระหว�างเครื่อง computer computerของของ  เรากับเครื่องเรากับเครื่อง  computer computer ของคนอ่ืนๆของคนอ่ืนๆ
ไม�วาจะเป�นในเครือข�ายหรือไม�วาจะเป�นในเครือข�ายหรือ internet  internet ก็ตามก็ตาม

FirewallFirewall  นั้นแต�เดิมมีความหมายคือเป�นอุปกรณ�ชนิดหนึ่งที่ใช�ในการนั้นแต�เดิมมีความหมายคือเป�นอุปกรณ�ชนิดหนึ่งที่ใช�ในการ
ป�องกันไม�ให�ไฟลามจึงเป�นที่มาของป�องกันไม�ให�ไฟลามจึงเป�นที่มาของ  firewall firewall ในเครื่องในเครื่อง computer  computer ที่มีลักษณะที่มีลักษณะ
คลายๆกันนั้นก็คือป�องกันคลายๆกันนั้นก็คือป�องกัน  computer computer จากภัยอันตรายต�างๆนั้นเองจากภัยอันตรายต�างๆนั้นเอง  ..



InternetInternet

Internal NetworkInternal Network

Firewall



ชนิดของไฟร�วอลล�ชนิดของไฟร�วอลล�
ไฟร�วอลล�แบ�งตามเทคโนโลยีที่ใช�ในการตรวจสอบและควบคุมไฟร�วอลล�แบ�งตามเทคโนโลยีที่ใช�ในการตรวจสอบและควบคุม  

แบ�งได�เป�นแบ�งได�เป�น 3  3 ประเภทประเภท  คือคือ

1. Packet Filtering1. Packet Filtering



2. Proxy Service2. Proxy Service



3. Stateful Inspection3. Stateful Inspection



Intrusion detection system (IDS)Intrusion detection system (IDS)
ระบบตรวจสอบการบุกรุกระบบตรวจสอบการบุกรุก  คือคือ  software software หรือหรือ hardware  hardware ท่ีได�รับที่ได�รับ

การออกแบบมาเพื่อให�ตรวจสอบการเชื่อมต�อท่ีไม�พึงประสงค�การออกแบบมาเพื่อให�ตรวจสอบการเชื่อมต�อท่ีไม�พึงประสงค�  หรือหรือ
ความพยายามที่จะเข�ามาทําอันตรายต�อเครือข�ายความพยายามที่จะเข�ามาทําอันตรายต�อเครือข�าย  โดยผ�านระบบโดยผ�านระบบ
ต�างๆเช�นต�างๆเช�น Internet Internet, LAN , LAN เป�นต�นเป�นต�น  

โดยการโจมตีนั้นอาจจะเกิดจากโดยการโจมตีนั้นอาจจะเกิดจาก  cracker, Worm cracker, Worm หรือหรือ  Malware Malware 
ต�างๆต�างๆ  และข�อจํากัดของและข�อจํากัดของ  Intrusion detection system (IDS)Intrusion detection system (IDS)  นั้นก็คือนั้นก็คือ
ไม�สามารถท่ีจะตรวจสอบไม�สามารถท่ีจะตรวจสอบ  Packet Packet ที่เข�าท่ีเข�า  รหัสได�รหัสได�  



Intrusion detection system (IDS)Intrusion detection system (IDS)



IPS (Intrusion Prevention System)IPS (Intrusion Prevention System)
ระบบตรวจสอบและตอบโต�การบุกรุกระบบตรวจสอบและตอบโต�การบุกรุก  คือคือ  Software Software หรือหรือ hardware  hardware ที่ได�รับที่ได�รับ

การออกแบบมาเพื่อให�ตรวจสอบการบุกรุกโดยจะทํางานคล�ายๆกับการออกแบบมาเพื่อให�ตรวจสอบการบุกรุกโดยจะทํางานคล�ายๆกับ  IDS IDS แต�จะมีแต�จะมี
คุณสมบัติพิเศษในการจู�โจมกลับหรือหยุดยั้งผู�บุกรุกได�ด�วยตัวเองโคุณสมบัติพิเศษในการจู�โจมกลับหรือหยุดยั้งผู�บุกรุกได�ด�วยตัวเองโดยที่ไม�ดยที่ไม�
จําเป�นต�องอาศัยโปรแกรมหรือจําเป�นต�องอาศัยโปรแกรมหรือ hardware  hardware ตัวอื่นๆตัวอื่นๆ

IPSIPS  นั้นจะจู�โจมผ�ูโจมตีโดยการส�งสัญญานนั้นจะจู�โจมผ�ูโจมตีโดยการส�งสัญญาน TCP Reset  TCP Reset โต�ตอบกลับไปหรือโต�ตอบกลับไปหรือ
จะสั่งการจะสั่งการ  firewall firewall เพื่อปรับเปลี่ยนกฎบางข�อเพื่อป�องกันเพื่อปรับเปลี่ยนกฎบางข�อเพื่อป�องกัน  Packet Packet อันตรายไม�ให�อันตรายไม�ให�
เข�ามาในเครื่อข�ายเข�ามาในเครื่อข�าย  การทํางานของการทํางานของ  IPS IPS นั้นจะใช�หลักการนั้นจะใช�หลักการ  Inline Inline คือจะนําคือจะนํา  IPS IPS เข�าเข�า
ไปวางไว�ขั้นกลางการส�งข�อมูลไปวางไว�ขั้นกลางการส�งข�อมูล((โดยทั่วไปจะวางไว�หลังโดยทั่วไปจะวางไว�หลัง firewall firewall))โดยจะไม�มีการโดยจะไม�มีการ
กําหนดกําหนด  IP address IP address เอาไว�เพื่อป�องกันการโจมตีเอาไว�เพื่อป�องกันการโจมตี ( (front end) front end) ซึ่งในกรณีนี้อาจเกิดซึ่งในกรณีนี้อาจเกิด
ข�อเสียตรงที่ว�าถ�าข�อเสียตรงที่ว�าถ�า  IPSIPS  เกิดมีป�ญหาหรือเกิดมีป�ญหาหรือ Block Packet  Block Packet ผิดพลาดอาจส�งผลต�อการผิดพลาดอาจส�งผลต�อการ
ทํางานได�ทํางานได� ( (IPS IPS ที่ได�อธิบายไปนั้นเป�นที่ได�อธิบายไปนั้นเป�น  IPS IPS ชนิดชนิด  NIPS) NIPS) 



ประเภทของประเภทของ  IPSIPS
สามารถแบ�งได�สามารถแบ�งได�  2 2 ประเภทคือประเภทคือ

1.  Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)1.  Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)

คือคือ  IPS IPS ที่ได�รบัการติดตั้งไว�ที่ส�วนหนึ่งของระบบเครือข�ายที่ได�รบัการติดตั้งไว�ที่ส�วนหนึ่งของระบบเครือข�าย    

เพ่ือป�องกันการบุกรุกเพ่ือป�องกันการบุกรุก

2.  Host Based Intrusion Prevention System (HIPS)2.  Host Based Intrusion Prevention System (HIPS)

คือคือ Software  Software ที่ติดตั้งเข�าไปที่เคร่ืองที่ติดตั้งเข�าไปที่เคร่ือง  Server Server เพ่ือป�องกันการเพ่ือป�องกันการ

บุกรุกหรือการโจมตีต�างๆบุกรุกหรือการโจมตีต�างๆ  ตัวอย�างของโปรแกรมประเภทนี้ตัวอย�างของโปรแกรมประเภทนี้

ก็คือก็คือ  Antivirus, Antivirus, AntiSpywareAntiSpyware  เป�นต�นเป�นต�น  



Intrusion Prevention System (IPS)Intrusion Prevention System (IPS)



การป�องกันระบบภายในที่สําคัญการป�องกันระบบภายในที่สําคัญ  
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1.   Service Packs and 1.   Service Packs and hotfixeshotfixes
2.   Hardening your system 2.   Hardening your system 

กรรมวิธีที่ทําเพื่อลดช�องโหว�ต�างๆกรรมวิธีที่ทําเพื่อลดช�องโหว�ต�างๆ  ท่ีมีขึ้นของระบบท่ีมีขึ้นของระบบ  เช�นเช�น  

ไม�อนุญาติให�ใช�ไม�อนุญาติให�ใช�  Telnet , Telnet , การการ  Install Patch Install Patch ต�างๆต�างๆ  ฯลฯฯลฯ  
3.   Auditing 3.   Auditing 

ตรวจสอบความมั่นคงของระบบว�าสิ่งท่ีปฎิบัติตรวจสอบความมั่นคงของระบบว�าสิ่งท่ีปฎิบัติ

ทําตามนโยบายที่วางไว�หรือไม�ทําตามนโยบายที่วางไว�หรือไม�  
4.   Password and account policies 4.   Password and account policies 
5.   Vulnerability scanners5.   Vulnerability scanners

ตรวจหาจุดท่ีมีความอ�อนแอในระบบตรวจหาจุดท่ีมีความอ�อนแอในระบบ  



สร�างเครือข�ายที่ง�ายไม�ซับซ�อนสร�างเครือข�ายที่ง�ายไม�ซับซ�อน  
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ตามหลักการแล�วตามหลักการแล�ว  ระบบเครือข�ายที่ไม�มีความระบบเครือข�ายที่ไม�มีความ
ซับซ�อนจะสามารถจัดการและทําการรักษาความซับซ�อนจะสามารถจัดการและทําการรักษาความ
ปลอดภัยได�ง�ายกว�าเครือข�ายที่ยุ�งยากซับซ�อนปลอดภัยได�ง�ายกว�าเครือข�ายที่ยุ�งยากซับซ�อน  

""ความซับซ�อนเป�นศัตรูที่ร�ายที่สุดของความความซับซ�อนเป�นศัตรูที่ร�ายที่สุดของความ
ปลอดภัยปลอดภัย""  ดังนั้นยิ่งถ�าเครือข�ายของคุณถูกออกแบบดังนั้นยิ่งถ�าเครือข�ายของคุณถูกออกแบบ
ให�ง�ายเท�าไหร�ให�ง�ายเท�าไหร�  คุณก็จะเข�าใจคุณก็จะเข�าใจ  และสามารถจัดการและสามารถจัดการ  
รวมทั้งป�องกันมันได�ดีเท�านั้นรวมทั้งป�องกันมันได�ดีเท�านั้น  



ศึกษาความร�ูศึกษาความร�ู

เรื่องความปลอดภัยอย�างต�อเนื่องเรื่องความปลอดภัยอย�างต�อเนื่อง  

5



  นิยามคําศัพท�ต�างๆเกี่ยวกับเรื่องนิยามคําศัพท�ต�างๆเกี่ยวกับเรื่อง  hackerhacker
uuHackerHacker

คือบุคคลที่มีความร�ูความสามารถเกี่ยวกับคือบุคคลที่มีความร�ูความสามารถเกี่ยวกับ computer  computer แล�วใช�ความร�ูแล�วใช�ความร�ู
ความสามารถนั้นในด�านที่ดีความสามารถนั้นในด�านที่ดี  เช�นเช�น  หาช�องโหว�ของหาช�องโหว�ของ computer computerแล�วแจ�งแก�ผู�ดูแลแล�วแจ�งแก�ผู�ดูแล
ระบบระบบ  

uuCrackerCracker
บุคคลที่มีความร�ูความสามารถเกี่ยวกับบุคคลที่มีความร�ูความสามารถเกี่ยวกับ  computer computer แล�วใช�ความสามารถแล�วใช�ความสามารถ
ในทางที่ไม�ดีในทางที่ไม�ดี  

uu ScriptScript--KiddiesKiddies
มีความสามารถทางด�านของมีความสามารถทางด�านของ  computer computer เหนือกว�าคนธรรมดาทั่วๆไปอย�ูเหนือกว�าคนธรรมดาทั่วๆไปอย�ู
พอสมควรแต�ก็ต่ํากว�าพอสมควรแต�ก็ต่ํากว�า  hacker hacker และและ  crackcrack  มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาผ�ูไม�มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาผ�ูไม�
ประสงค�ดีบนประสงค�ดีบน internet internet



DoSDoS Attack (Denial of Service)Attack (Denial of Service)
DoSDoS Attack (Denial of Service)Attack (Denial of Service)  หมายถึงหมายถึง  การขัดขวางหรือการขัดขวางหรือ

ก�อกวนระบบเครือข�ายหรือก�อกวนระบบเครือข�ายหรือ  Server Server จนทําให�เครื่องจนทําให�เครื่อง  Server Server หรือหรือ
เครือข�ายนั้นๆไม�สามารถให�บริการได�ตามปกติเครือข�ายนั้นๆไม�สามารถให�บริการได�ตามปกติ  

ซึ่งการโจมตีด�วยวิธีการซึ่งการโจมตีด�วยวิธีการ  DoSDoS Attack (Denial of Service)Attack (Denial of Service)  นั้นนั้น
โดยทั่วไปนั้นจะกระทําโดยการใช�ทรัพยากรของโดยทั่วไปนั้นจะกระทําโดยการใช�ทรัพยากรของ  Server Server ไปจนหมดไปจนหมด  
ยกตัวอย�างเช�นยกตัวอย�างเช�น  การส�งการส�ง  Packet TCP/SYN Packet TCP/SYN เข�าไปหาเครื่องเป�าหมายเข�าไปหาเครื่องเป�าหมาย
โดยใช�โดยใช�  IP addressIP addressที่ไม�มีอยู�จริงในการติดต�อท่ีไม�มีอยู�จริงในการติดต�อ  ทําให�เครื่องเป�าหมายทําให�เครื่องเป�าหมาย
นั้นต�องสํารองทรัพยากรไว�ส�วนหนึ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต�อท่ีกําลังนั้นต�องสํารองทรัพยากรไว�ส�วนหนึ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต�อท่ีกําลัง
จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น((ซึ่งไม�มีทางเกิดขึ้นซึ่งไม�มีทางเกิดขึ้น))ดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมต�อในรูปแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมต�อในรูปแบบน้ี
เข�ามามากเร่ือยๆจะทําให�เครื่องเป�าหมายนั้นเกิดการใช�ทรัพยากรไปเข�ามามากเรื่อยๆจะทําให�เครื่องเป�าหมายนั้นเกิดการใช�ทรัพยากรไป
จนกระทั่งหมดและยุติการให�บริการในท่ีสุดจนกระทั่งหมดและยุติการให�บริการในท่ีสุด  



Social Engineering AttackSocial Engineering Attack

  คือคือ  เทคนิคการเทคนิคการ  Hacking Hacking ของของ  HackerHackerซึ่งอาศัยช�องโหว�จากซ่ึงอาศัยช�องโหว�จาก  

""พฤติกรรมของผ�ูใช�พฤติกรรมของผู�ใช�" (Human behavior)" (Human behavior)  ลักษณะของวิธีนี้ลักษณะของวิธีนี้   คือคือ  
Hacker Hacker จะปลอมตัวเป�นจะปลอมตัวเป�น  ใครคนใดคนหนึง่หรือใครคนใดคนหนึง่หรือ  หน�วยงานอะไรสักหน�วยงานอะไรสัก
อย�างอย�าง  เพื่อเพื่อ  หลอกให�เหยื่อหลอกให�เหยื่อ  เป�ดเผยข�อมูลเป�ดเผยข�อมูล  ซ่ึงอาจจะเป�นซ่ึงอาจจะเป�น  การสอบถามการสอบถาม  
password password หรือข�อมูลหรือข�อมูล  ที่ที่   sensitive sensitive อะไรบางอย�างอะไรบางอย�าง  เพื่อการเดาไปส�ูเพื่อการเดาไปสู�  
password password หรือข�อมูลสําคัญได�ง�ายขึ้นหรือข�อมูลสําคัญได�ง�ายขึ้น  ซ่ึงจะในหลายๆซ่ึงจะในหลายๆ  รูปแบบรูปแบบ  หลายๆหลายๆ  
คนคน  อาจจะได�ยินมาบ�างอาจจะได�ยินมาบ�าง  เช�นเช�น  Phishing ePhishing e--mail or mail or PharmingPharming sites sites หรือหรือ
แม�แต�การปลอมเป�นคนที่น�าเชื่อถือโทรศัพท�เข�ามาสอบถามข�อมูลแม�แต�การปลอมเป�นคนที่น�าเชื่อถือโทรศัพท�เข�ามาสอบถามข�อมูล
เก่ียวกับตัวคุณเก่ียวกับตัวคุณ  



PhishingPhishing
Phishing Phishing คือคือ  การปลอมแปลงการปลอมแปลง  ee--mailmailหรือหรือ  web site web site รูปแบบหนึ่งโดยรูปแบบหนึ่งโดย

ส�วนใหญ�จะมีวัตถุประสงค�ส�วนใหญ�จะมีวัตถุประสงค�  ที่จะต�องการข�อมูลข�าวสารต�างๆที่จะต�องการข�อมูลข�าวสารต�างๆ  โดยส�วนมากโดยส�วนมาก
ข�าวสารที่คนส�งข�าวสารที่คนส�ง  phishingphishing  ต�องการมากก็คือต�องการมากก็คือ  user, Passworduser, Passwordและหมายเลขและหมายเลข
บัตรเครดิตบัตรเครดิต  โดยโดย  phishing phishing ส�วนมากจะเสแสร�งว�ามาจากบริษัทที่มีความส�วนมากจะเสแสร�งว�ามาจากบริษัทที่มีความ
น�าเชื่อถือหรือว�ามาจากบริษัทที่เหยื่อเป�นสมาชิกอย�ูน�าเชื่อถือหรือว�ามาจากบริษัทที่เหยื่อเป�นสมาชิกอย�ู  โดยบริษัทที่มักจะโดนโดยบริษัทที่มักจะโดน
กันไปบ�อยก็ได�แก�กันไปบ�อยก็ได�แก�  eBay.comeBay.com, , PayPal.comPayPal.com  และและ  online banks online banks ต�างต�าง

Phishing Phishing นั้นมีการค�นพบครั้งแรกในป�นั้นมีการค�นพบครั้งแรกในป�  คค..ศศ.. 19871987และในป�และในป�  1996 1996 จึงมีจึงมี
การตั้งชื่อให�ว�าการตั้งชื่อให�ว�า  Phishing Phishing โดยมาจากคําว�าโดยมาจากคําว�า Fishing  Fishing ซึ่งมีการใช�ซึ่งมีการใช�  Ph Ph แทนแทน  F F กันกัน
ซึ่งก็เหมือนกับการตกปลาโดยต�องมีการใส�เหย่ือลงไปและรอให�คนมาติดเซึ่งก็เหมือนกับการตกปลาโดยต�องมีการใส�เหย่ือลงไปและรอให�คนมาติดเบ็ดบ็ด
เองซึ่งเป�นการกระทําที่ไม�ยากเย็นอะไรเลยเองซึ่งเป�นการกระทําที่ไม�ยากเย็นอะไรเลย  



PharmingPharming
PharmingPharming  เป�นการที่เป�นการที่  Hacker Hacker ได�เข�าไปโจมตีได�เข�าไปโจมตี  server server ของเว็บของเว็บ  sitesiteต�างๆต�างๆ  

และทําการส�งคนเข�าและทําการส�งคนเข�า web site web siteให�ไปที่ให�ไปที่  web site web site ปลอมแทนปลอมแทน  PharmingPharming  นั้นมักจะนั้นมักจะ
การทําโดยการเข�าไปเปลี่ยนการทําโดยการเข�าไปเปลี่ยน  hosts file hosts file ของเครื่องของเครื่อง  ServerServer  ที่เป�นเหยื่อให�ที่เป�นเหยื่อให�
เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปที่  web site web site ปลอมหรือว�าจะใช�ปลอมหรือว�าจะใช� exploit  exploit ส�งเข�าไปโดยใช�ช�องโหว�ของส�งเข�าไปโดยใช�ช�องโหว�ของ  
DNS Server software DNS Server software เองเอง

คําว�าคําว�า  PharmingPharming  มาจากคําว�ามาจากคําว�า  PhishingPhishing  ที่มีความหมายใกล�เคียงกันที่มีความหมายใกล�เคียงกัน  โดยทั้งโดยทั้ง
คู�นั้นก็จะมีจุดม�ุงหมายเหมือนกันคือการเข�าไปขโมยข�อมูลข�าวสารต�คู�นั้นก็จะมีจุดม�ุงหมายเหมือนกันคือการเข�าไปขโมยข�อมูลข�าวสารต�างๆไม�ว�าจะางๆไม�ว�าจะ
เป�นการขโมยเป�นการขโมย user user--password, password, การขโมยบัตรเครดิตเป�นต�นการขโมยบัตรเครดิตเป�นต�น  แต�ว�าแต�ว�า  PharmingPharming  
นั้นจะแตกต�างจากนั้นจะแตกต�างจาก  PhishingPhishing  ตรงที่ตรงที่   PharmingPharming  นั้นจะเน�นการเข�าไปโจมตีธุรกิจนั้นจะเน�นการเข�าไปโจมตีธุรกิจ
ใหญ�ๆยกตัวอย�างใหญ�ๆยกตัวอย�าง  เช�นเช�น  Hosting Hosting ที่ทําที่ทํา  ee--commerce commerce หรือว�าหรือว�า  web siteweb siteที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับ
online banking online banking เป�นต�นเป�นต�น  





การท่ีผู�ใช�งานคอมพิวเตอร�ร�ูเท�าไม�ถึงการณ�การท่ีผู�ใช�งานคอมพิวเตอร�ร�ูเท�าไม�ถึงการณ�  โดยดาวน�โดยดาวน�
โหลดโหลด  หรือเป�ดไฟล�ไวรัสที่ถูกส�งมาผ�านทางอินเทอร�เน็ตโดยไม�หรือเป�ดไฟล�ไวรัสท่ีถูกส�งมาผ�านทางอินเทอร�เน็ตโดยไม�
ระมัดระวังระมัดระวัง  ทําให�เครือข�ายภายในองค�กรเกิดป�ญหาติดไวรัสเป�นทําให�เครือข�ายภายในองค�กรเกิดป�ญหาติดไวรัสเป�น
จํานวนมากจํานวนมาก  



–– ป�ญหาป�ญหา  Insider Attack Insider Attack รุนแรงกว�าการร�ูเท�าไม�ถึงการณ�รุนแรงกว�าการร�ูเท�าไม�ถึงการณ�
ของการใช�คอมพิวเตอร�ทั่วไปของการใช�คอมพิวเตอร�ทั่วไป

–– พนักงานบางคนอาจมีเจตนามุ�งร�ายในการลักลอบพนักงานบางคนอาจมีเจตนามุ�งร�ายในการลักลอบ
โจรกรรมข�อมูลขององค�กรโจรกรรมข�อมูลขององค�กร  เพ่ือผลประโยชน�ส�วนตัวเพ่ือผลประโยชน�ส�วนตัว

หรืออาจจะเกิดจากความแค�นในบางเรื่องหรืออาจจะเกิดจากความแค�นในบางเรื่อง

–– การเจาะระบบจากภายในการเจาะระบบจากภายใน  ทําให�ข�อมูลรั่วไหลออกไปทําให�ข�อมูลรั่วไหลออกไป
โดยง�ายโดยง�าย  

–– อัตราการเพ่ิมของอัตราการเพ่ิมของ  Insider Attack Insider Attack มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกป�มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกป�



1111  วิธีการที่ผ�ูใช�งานวิธีการที่ผ�ูใช�งาน

ควรใช�ในการป�องกันระบบควรใช�ในการป�องกันระบบ  

คอมพิวเตอร�ของตนคอมพิวเตอร�ของตน  



1.1. ขอคําปรึกษาจากผ�ูให�บริการหรือผ�ูดูแลโดยตรงขอคําปรึกษาจากผ�ูให�บริการหรือผ�ูดูแลโดยตรง  

2.2. นําซอฟต�แวร�ป�องกันไวรัสมาใช�งานนําซอฟต�แวร�ป�องกันไวรัสมาใช�งาน  

3.3. ใช�ไฟร�วอลล�ใช�ไฟร�วอลล�  

4.4. ไม�เป�ดไฟล�ที่ไม�รู�จักซึ่งถูกแนบมากับไม�เป�ดไฟล�ที่ไม�รู�จักซึ่งถูกแนบมากับ  ee--mailmail

5.5. ไม�เรียกใช�งานโปรแกรมที่ไม�ทราบที่มาไม�เรียกใช�งานโปรแกรมที่ไม�ทราบที่มา  

6.6. ยกเลิกการใช�งานออปชันยกเลิกการใช�งานออปชัน " "hide file extensions"hide file extensions"

7.7. ติดตั้งติดตั้ง  patch patch ให�กับแอพลิเคชันที่ใช�งานให�กับแอพลิเคชันที่ใช�งาน  

8.8. ป�ดเครื่องคอมพิวเตอร�หรือหยุดการเช่ือมต�อกับเครือข�ายทันทีท่ีเลิป�ดเครื่องคอมพิวเตอร�หรือหยุดการเช่ือมต�อกับเครือข�ายทันทีท่ีเลิกใช�งานกใช�งาน  

9.9. ยกเลิกการใช�งานยกเลิกการใช�งาน  Java, JavaScript Java, JavaScript และและ  ActiveX ActiveX ให�มากให�มาก
ที่สุดเท�าท่ีจะเป�นไปได�ที่สุดเท�าท่ีจะเป�นไปได�

10.10. ทําการสํารองข�อมลูที่สําคัญทําการสํารองข�อมลูที่สําคัญ  

11.11. ทําแผ�นบูทเพื่อใช�งานในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร�เกิดความเสียหายหทําแผ�นบูทเพื่อใช�งานในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร�เกิดความเสียหายหรือถกูบุกรุกรือถกูบุกรุก  



ร�ูเขาร�ูเขา  ร�ูเราร�ูเรา  รบร�อยครั้งรบร�อยครั้ง  ชนะทั้งร�อยครั้งชนะทั้งร�อยครั้ง


