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• ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สิง่ท่ีอาจจะกอใหเกดิความเสียหายตอ

คุณสมบตัิของขอมูลดานใดดานหน่ึงหรอื มากกวาหน่ึงดาน ภัยคุกคามน้ันอาจจะ

ไมเกดิข้ึนเลยก็ไดถามีการปองกันท่ีดี หรอืถามกีารเตรียมการท่ีดีเมือ่มีเหตกุารณ 

เกดิข้ึนกจ็ะชวยลดความเสียหายได การกระทําท่ีอาจกอใหเกดิความเสยีหายเราจะ

เรียกวา การโจมต ี(Attack) สวนผูท่ีทําเชนน้ัน หรอืผูท่ีเปนเหตใุหเหตุการณ

ดังกลาวเกิดขึ้นจะเรียกวา ผูโจมตี (Attacker) หรือบางท่ีก็เรียกวา แฮคเกอร 

(Hacker) หรือแครคเกอร (Cracker)

• เครือขายเปนเทคโนโลยีท่ีนาอัศจรรยทําใหชีวิตเราสะดวกขึ้นเปนอยางย่ิง 

แตก็ยังคงมีความเสี่ยงอยูมากหาก ไมมกีารควบคุมหรอืปองกันท่ีดี การโจมตีหรือ

การบกรกเครอืขาย หมายถึง ความพยายามท่ีจะเขาใชระบบ การแกไข ขอมลูหรอื

คอนฟกของระบบ การทําใหระบบไมสามารถใชการได และการทําใหขอมลูเปน

เท็จ

ประเภทของภัยคุกคาม (Threat)



ประเภทของภัยคุกคาม (Threat)

การรกัษาความปลอดภัยของคุณสมบัติขอมลูท้ัง 3 ดานคือ ความลับ 

(Confidentiality), ความถูกตอง (Integrity) และความพรอมใชงาน (Availability) จะเปน

สิ่งท่ีตานภัยคุกคามท่ีอาจจะเกดิขึ้น เราสามารถแบงภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิด ขึน้กับขอมลูได 3 

ประเภทคือ

– การเปดเผย (Disclosure) : คือ การเขาถึงขอมลูโดยไมไดรบัอนุญาต หรือขอมลูน้ันถกู

เปดเผยใหกับผูท่ีไมไดรบัอนุญาต ซ่ึงเปนการโจมตีคุณสมบัติขอมลูดานความลับ 

– การแกไข (Modification) : เปนการแกไขขอมลูโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงเปนการโจมตี

คุณสมบตัิขอมลูดานความถูกตอง 

– การปฏิเสธการใหบริการ (Denial of Service) : เปนการขัดขวาง หนวงเวลา หรอืทําให

ไมสามารถเขาถึงขอมลูได ซ่ึงเปนการโจมตีคุณสมบัตดิานความพรอมใชงานของขอมลู



การสอดแนม (Sniffing)
การสอดแนม (Sniffing)

การสอดแนมหรอืสนิฟฟง (Sniffing) บางท่ีกใ็ชคําวา สนูปปง (Snooping), อีฟดร

อปปง (Eavesdropping) หมายถึง การดักเพื่อแอบดขูอมลู ซ่ึงจัดอยูในประเภทการเปดเผย 

การสอดแนมเปนการโจมตแีบบพาสซีฟ(Passive) เปนการกระทําท่ีไมมกีารเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขขอมลู ยกตัวอยางเชน การดักอานขอมูลในระหวาง การอานไฟลท่ีจดัเก็บอยูใน

ระบบ การแท็ปสายขอมูล (Wiretapping) เปนวิธีการหน่ึงของการสนูปปงเพือ่เฝาดูขอมูลท่ี

วิ่งบนเครอืขาย การรักษาความลับของขอมูล เชน การเขารหสัขอมลู (Encryption) จะเปน

สิ่งท่ีปองกันได

แพก็เกต็สนิฟเฟอร (Packet Sniffer) เปนรูปแบบหน่ึงของการโจมตแีบบสอดแนม 

ขอมลูท่ีคอมพิวเตอร, เครือขายน้ันจะถูกแบงยอยเปนชุดเลก็ๆ ซ่ึงเรียกวา แพก็เก็ต 

(Packet) แอพพลเิคชันหลายชนิดจะสงขอมลูโดยท่ีไป เขารหสั หรอืในรปูแบบเคลียรเท็กซ 

(Clear Text) ดังน้ัน ขอมลูอาจถกูคัดลอกและโพรเซสโดยเครือ่งอื่นท่ีไมใชเดีย ปลายทางก็

ได



การสอดแนม (Sniffing)



การสอดแนม (Sniffing)





การแกไขขอมูล (Modification)

การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล หมายถึง การแกไขเนื้อหาของขอมูลโดยที่ไมได
รับอนุญาต โดยฝายรับ ขอมูลอาจไมรูวาขอมูลที่ไดรับมานั้นถูกตอง หรือเหมือนอยางที่ผู
สงไดสงใหหรือไม การสนูปปงเปนแบบพาสซีฟ แต การเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนแบบแอ็ค
ทีฟ ตัวอยางเชน การโจมตแีบบผานคนกลาง (Man-in-the-middle attack) ซ่ึงผู โจมตี
อานขอมูลจากผูสงแลวแกไขกอนที่จะสงตอไปใหผูรับ โดยคาดหวังวาผูรับและผูสงไมรูวา
มีบุคคลที่สามที่อยู ตรงกลางเขามาเกี่ยวของ การรักษาความถูกตอง (Integrity) เปนวิธี
ที่ใชปองกันการโจมตีแบบนี้ ซ่ึงก็คือ การใชการเขา รหัสขอมูลนั่นเอง

การโจมตแีบบผานคนกลางนั้น ผูโจมตีตองสามารถเขาถึงแพ็กเก็ตทีส่งผาน
เครือขายได เชน ผูโจมตีอาจอยู ที่ ISP ซ่ึงสามารถตรวจจับแพก็เก็ตทีรั่บสงระหวาง
เครือขายภายในและเครือขายอื่นๆ โดยผาน ISP การโจมตีนี้จะใช แพก็เกต็สนิฟเฟอร 
(Packet Sniffer) เปนเคร่ืองมือเพื่อขโมยขอมูล หรือใชเซสชั่นเพื่อแอ็กเซสเครือขาย
ภายใน หรือวิเคราะห การจราจรของเครือขายหรือผูใช



การปลอมตัว (Spoofing)

• การปลอมตัวหรือสปูฟฟง (Spoofing) หมายถึง การทําใหอีกฝายหน่ึงเขาใจวาตัวเองเปนอีก

บุคคลหน่ึง การ สปูฟฟงเปนการหลอกใหคูสนทนาเชื่อวาตนกําลังสนทนากับฝายท่ีตองการ

สนทนาจริงๆ ยกตัวอยางเชน สมมติวาผูใช ตองการท่ีจะล็อกอินเขาสูระบบผานทาง

อินเทอรเน็ต แตเม่ือมีการหลอกใหล็อกอินเขาอีกระบบหน่ึง ซึ่งผูใชคนน้ันเขาใจ วาเปนระบบท่ี

ตนเองตองการล็อกอินจริงๆ หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ ผูใชตองการท่ีจะอานไฟลแตผูบุกรุกได

จัดการใหผูใช อานอีกไฟลหน่ึงแทน การโจมตีแบบน้ีอาจเปนแบบพาสซีฟ กลาวคือ ขอมูลไมได

ถูกเปล่ียนแปลง แตสวนใหญจะเปน แบบแอ็คทีฟ หรือขอมูลมีการเปล่ียนแปลง การรักษา

ความถูกตอง โดยการใชการตรวจสอบตัวตน (Authentication) จะ เปนวิธีท่ีใชสําหรับปองกัน

การโจมตีประเภทน้ีได
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การปฏิเสธการใหบรกิาร (Denial of Service : DoS)

การปฏิเสธการใหบริการ (Denial of Service) หมายถึง การขัดขวางไมใหเขาถึงขอมูลได 

การโจมตีแบบนี้สวนใน จะเกิดที่เคร่ืองเซิรฟเวอร โดยการขัดขวางไมใหเซิรฟเวอรใชรีซอรสที่จําเปน

สําหรับการใหบริการ หรืออาจเกิดที่ปลายทาง โดย การขัดขวางชองทางส่ือสารไปยังเซิรฟเวอร 

หรืออาจเกิดในระหวางทาง โดยการละทิ้งแพ็กเก็ตขอมูลที่รับสงระหวางเซิรฟเวอร การรักษาความ

พรอมใชงาน (Availability) เปนวธิีที่ใชปองกันการโจมตีแบบนี้ได การโจมตีแบบปฏิเสธการ

ใหบริการหรือ การหนวงเวลาอาจเปนการโจมตีระบบโดยตรง หรืออาจจะเกิดปญหาท่ีไมเก่ียวของ

กับระบบการรักษาความปลอดภัยก็ได



การปฏเิสธการใหบริการ (Denial of Service : DoS)
http://map.norsecorp.com/v1



การปฏเิสธการใหบริการ (Denial of Service : DoS)



การปฏิเสธแหล่งท่ีมา (Repudiation of origin)

การปฏิเสธแหลง่ท่ีมา หมายถึง การไมย่อมรับเก่ียวกบัข้อมลูท่ีสง่

หรือสร้างแล้วสง่ไปให้ผู้ รับ ยกตวัอยา่ สมมตวิา่บริษัทเปิดบริการขาย

สนิค้าผา่นทางเว็บไซต์ แล้วมีลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ เม่ือบริษัท

ได้รับการสัง่ สง่สนิค้าให้กบัลกูค้าคนนัน้ เม่ือลกูค้าได้รับสนิค้าแล้วแต่

ปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงิน โดยปฏิเสธวา่ไมไ่ด้สัง่สนิค้านัน้ ๆ ปฏิเสธแหลง่ท่ีมา

ของข้อมลูนัน้ ถ้าบริษัทไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่การสัง่ซือ้นัน้มาจาก

ลกูค้าคนดงักลา่ว การโจมตีก็สําเร็จ การรักษาความถกูต้องเป็นวิธีท่ีใช้

ป้องกนัการโจมตีแบบนีไ้ด้



การปฏิเสธการไดรั้บ (Repudiation of Receipt)

การปฏิเสธการได้รับข้อมลู หมายถึง การท่ีผู้ รับได้รับ

ข้อมลูแล้วแตป่ฏิเสธวา่ไมไ่ด้รับ ยกตวัอยา่งเช่น ลกูค้าได้ สัง่ซือ้สนิค้าท่ี

มีราคาแพง ดงันัน้ ทางร้านค้าจงึขอให้ลกูค้าจ่ายเงินก่อน เม่ือลกูค้า

จ่ายเงินแล้วทางร้านจงึสง่สนิค้าให้กบั ลกูค้าคนนัน้ เม่ือลกูค้าได้รับ

สนิค้าแล้วก็ทําเป็นวา่ไมไ่ด้รับสนิค้า จงึร้องขอให้บริษัทสง่สนิค้าให้ใหม ่

ถ้าบริษัทไมส่ามารถ พิสจูน์ได้วา่ลกูค้าคนนัน้ได้รับสนิค้าจริง การโจมตี

แบบปฏิเสธการได้รับก็สําเร็จ การรักษาความถกูต้อง (Integrity) 
และ การรักษาความพร้อมใช้ (Availability) จะเป็นสิง่ท่ีใช้ป้องกนั
การโจมตีแบบนีไ้ด้



การหนวงเวลา (Delay)

• การหนวงเวลา หมายถึง การยับย้ังไมใหขอมูลสงถึงตามเวลาที่ควรจะเปน 

การสงขอความหรือขอมูลน้ันตองใชเวลาในการสง สมติวาโดยปกติ

ขอความน้ันจะสงถึงปลายทางภายในเวลา t แตถาผูบุกรุกสามารถหนวง

เวลาใหขอมูลสงถึงปลายทางมากกวาเวลา  t แลวแสดงวาการโจมตีแบบ

หนวงเวลาเปนผลสําเร็จ ซึ่งการโจมตีแบบกน้ีผูบุกรูกตองสามารถควบคุม

ระบบบางสวนได เชน เซิรฟเวอรหรือเครือขาย



การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) คือ ปฏิบัติการจิตวิทยาซ่ึงเปนวิธีที่งายที่สุดใน

การโจมตี เนื่องจากไมจําเปนตองใชความรูความชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากนัก และสวนใหญจะใช

ไดผลดี การโจมตีแบบ วิศวกรรมสังคมจะเกี่ยวกับการหลอกใหบางคนหลงกลเพื่อเขาถึงระบบ เชน การ

หลอกถามรหัสผาน การหลอกใหสง ขอมูลที่สําคัญให ซ่ึงการโจมตีประเภทนี้ไมจําเปนตองใชความรูความ

ชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือการเจาะระบบ เลย วิศวกรรมสังคมเปนจุดออนที่ปองกันยากเพราะ

เกี่ยวของกับคน

การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมโดยสวนใหญ จะใชโทรศัพทถามขอมูลโดยหลอกวา ตนเปนผูไดรับ

อนุญาตหรือ เปนผูมีอํานาจ อีกวิธีหนึ่งก็โดยการคนหาขอมูลจากถังขยะ (Dumpster Diving) เพือ่คนหา

ขอมูลจากเอกสารที่ทิ้ง ซ่ึงในนั้น อาจมีคูมือการใชงาน รหัสผานที่เขียนไวในเศษกระดาษ เปนตน อีกวิธีหนึ่ง

คือ ฟชชิง (Phishing) ซ่ึงทําโดยการสงอีเมล เพื่อหลอกใหสงขอมูลให โดยหลอกวามาจากผูที่ไดรับอนุญาต 

ยกตัวอยางเชน ผูโจมตีอาจสงอีเมลและบอกวามาจาก องคกรที่ถูกกฏหมายแลวหลอกใหคลิกเขาไปยัง

เว็บไซต แทนที่จะไปเว็บไซตจริงๆ แตกลับเปนเว็บไซตหลอกที่มีหนาตา เหมือนเว็บไซตจริง ผูใชจะถูกถาม

ใหกรอกยูสเซอรเนมและพาสเวิรดเพื่อยืนยันเจาของบัญชีธนาคาร หรือขอมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ซ่ึงผูโจมตี

ก็จะไดขอมูลนั้นไป

วิศวกรรมสังคม (Social Engineering)



การปองกันวิศวกรรมสังคมสามารถทําไดสองทาง วิธีแรกก็โดยการทําใหองคกรมีข้ันตอนการปฏิบัติ

ที่ เขมงวด หรือนโยบายที่เขมงวดเกี่ยวกับการบอกรหัสผานใหคนอื่นทราบ สวนอีกวิธีหนึ่งก็โดยการจัดใหมี

การอบรมพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายและการบังคับใหเปนไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย

วิศวกรรมสังคม (Social Engineering)
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การเขารหัสขอมูลหรือ Cryptography เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีกสองคําคือ Crypto ซ่ึง

หมายความวา ซอน และคาํวา graph หมายถึง การเขียน ซ่ึงหมายถึงศาสตรในการแปลงขอมูลเพื่อให

ปลอดภัยเม่ือมีการสื่อสาร หรือจัดเก็บไวที่ใดที่หนึ่ง การเขารหัสไมใชความพยายามที่จะปกปดความมีอยู

ของขอมูล (Steganography) แตเปนการยอยละเอียดแลวคนเพื่อใหขอมูลนั้นไมสามารถดูไดโดยผูที่ไมไดรับ

อนุญาต

การเขารหัสเริ่มใชเม่ือหลายศตวรรษกอน ผูที่ไดรับยกยองวามีชื่อเสียงในการเขารหัสขอมูลในสมัย

โบราน คนหนึ่งคือ จูเลียส ซีซาร เม่ือเขาตองสงขอมูลไปใหบรรดานายพลผูควบคุมกองทัพตางๆ ซีชารจะ

เลือนแตละอักษรไปสามตําแหนงตามลําดับตัวอักษร เชน เชน ตัวอักษร A ก็จะถูกแทนที่ดวยอักษร D และ

อักษร B ก็จะถูกแทนที่ดวยอักษร E เปนตน ซ่ึงการเปลี่ยนขอมูลเดิมใหเปนขอมูลที่อานไมได เรียกวา การ

เขารหัส (Encryption) เม่ือนายพลตางๆ ของซีซาร ไดรับขอความก็ทําในข้ันตอนตรงกันขาม เชน แทนที่

อักษร D ดวยอักษร A เพื่อแปลงขอมูลใหกลับไปเปนขอมูลดังเดิม ซ่ึงกระบวนการนี้เรียกวา การถอดรหัส 

(Decryption)

การถอดรหัสข้อมูล (Cryptanalysis)
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อีกรูปแบบหนึ่งของการโจมตี คือ การพยายามที่จะใชบัญชีผูใชที่ถูกตองในการ

ล็อกอินเขาไปในระบบ ซึง่การใหไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้ก็โดยการใชการโจมตีแบบคนกลาง (Man-in-

the-middle attack) กลาวคือ สมมติวาอลิส เปนนักเรียนประถมซึ่งสอบไดคะแนนไมดี ครูประจํา

ชั้นก็เลยสงจดหมายไปใหพอแมของอลิส ใหมาพบครู อลิสทราบดีและคอยดู วามีจดหมายสงมาถึง

พอแมตัวเอง แลวเปล่ียนขอความในจดหมายบอกถึงความชื่นชมในตัวอลิสที่ทําคะแนนไดดีในวิชา 

คณิตศาสตร แลวเธอก็เขียนจดหมายปลอมวามาจากพอแมของตัวเองวา ไมสามารถเขามารวม

ประชุมได เมื่อพอแมไดอานจดหมายแลวก็รูสึกภาคภูมิในตัวลูก ในขณะที่ครูก็สงสัยวาทําไมพอแม

ของอลิสไมยอมมาพบ อลิสใชวิธีการโจมตี แบบคนกลางกับการส่ือสารระหวางครูกับพอแมของ

ตัวเอง

การโจมตีแบบคนกลาง (Man-in-the-middle attack)
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การแฮคหรือการเจาะระบบ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากช่องโหว ่(Vulnerability) 
ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปแล้วการแฮคระบบเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากการเจาะ

ระบบนัน้สว่นใหญ่จะไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของระบบนัน้ๆ อย่างไรก็ตามถ้าได้รับอนญุาตก็

ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดกฎหมาPenetration ย ซึง่การเจาะระบบแบบได้รับอนญุาตนีเ้รียกว่า การ

ทดลองเจาะระบบ (Testing) ซึง่มีจดุประสงค์เพ่ือค้นหาช่องโหวแ่ละปิดช่องโหวน่ัน้ ซึง่ก็จะ
ทําให้ระบบมีความปลอดมากย่ิงขึน้ การทดลองเจาะระบบเป็นการตรวจหาช่องโหวแ่ละการ

พิสจูน์ให้เหน็วา่ ช่องโหวน่ัน้สามารถถกูใช้ประโยชน์จากแฮคเกอร์ได้ กระบวนการทดลองเจาะ

ระบบมกัจะสิน้สดุด้วยข้อแนะนํา หรือข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ไขช่องโหวท่ี่ค้นพบระหว่างการ

ทดสอบนัน้ๆ โดยสรุปภาพรวมการทดลองเจาะระบบ เป็นกระบวนการท่ีจะทําให้ระบบ

คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายมีความปลอดภยัจากการถกูโจมตีในอนาคตได้

การเจาะระบบ (Hacking)
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