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ดวยปญหาดานการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ไดทวีความรุนแรงเพิ่ม

มากข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบถึงความเชื่อม่ัน และความเช่ือถือในการใหบริการในทุก

ภาคสวน ดังนั้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองเรงพัฒนาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกาวทันกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพดีน้ัน ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ คน (people), กระบวนการ (Process) 

และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งจะตองมีการดําเนินการใหครอบคลุมและสมดุลกันท้ัง 3 สวน การลงทุนใน

ดานอุปกรณดานความปลอดภัยมูลคาสูงเพียงอยางเดียว ก็อาจจะไมสามารถรักษาความปลอดภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หากผูใชงานยังไมตระหนักและละเลยถึงความปลอดภัยสารสนเทศ เชน การติดกระดาษโนตที่มี

รหัสผานของระบบงานบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

 ในบทความนี้ จึงขอนําเสนอความรูดานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน ซึ่งคาดหวัง

จะชวยใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดไมมากก็นอย 

 

การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย 

1. ตั้งรหัสผานสําหรบัการเขาใชงานคอมพิวเตอร 

ควรตั้งรหัสผานสําหรับการเขาใชงานคอมพิวเตอรเพื่อชวยปองกันการเขาใชงานคอมพิวเตอรจากผูท่ี

ไมไดรับอนุญาต ที่อาจมีจุดประสงคราย แอบเขามาดู/แกไข/ขโมย/ทําลายขอมูลขอมูลงานตาง ๆ ขอมูล

สวนตัว หรือขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ ตลอดจน ติดตั้งโปรแกรมประสงครายในเครื่องของเรา เปนตน  เมื่อเราตั้ง

รหัสผานสําหรับการเขาใชงานคอมพิวเตอรแลว ในการเขาใชงานคอมพิวเตอรในแตละครั้ง จะตองมีการยืนยัน

ตัวตนโดยการกรอกรหัสผานท่ีถูกตอง จึงจะสามารถเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรได แนะนําใหตั้งรหัสผานท่ี

แข็งแรงและมีคุณภาพ ซึ่งมีความซับซอนและคาดเดาไดยาก และหมั่นเปลี่ยนรหัสผานเปนประจํา หรือเปลี่ยน

รหัสผานหากสงสัยวารหัสผานไมปลอดภัย 

 

 



 

หนาจอ Login บนระบบปฏิบัติการ Windows 10  

เพื่อใหผูใชกรอกรหัสผานยืนยนัตัวตนกอนเขาใชงานคอมพิวเตอร 

กลยุทธการตั้งรหัสผานที่แข็งแรงและมีคุณภาพ 

ปญหาอยางหนึ่งจากการตั้งรหัสผาน ก็คือ ยิ่งรหัสผานที่มีความซับซอนมากเทาใด รหัสผานดังกลาวก็

จะจดจําไดยากมากขึ้นเทานั้น และดวยความกลัววาจะจาํรหัสผานไมได ผูใชบางทานจึงเขียนรหัสผานลงบน

กระดาษโนตและติดไวตามที่ตาง ๆ บนหนาจอคอมพิวเตอรบาง บนโตะทาํงานบาง ซึ่งเปนพฤติกรรมทีเ่สี่ยงตอ

ความปลอดภัยเปนอยางมาก  เปรียบเหมือน ติดรหัสผานไวบนตูเซฟ หรือเขียนรหัสผานไวบนบัตร ATM 

ดังน้ันจึงขอแนะนําหลักการตั้งรหัสผานอยางปลอดภัยและขอพึงระวัง ดังตอไปน้ี  

1) รหัสผานยิ่งมีความยาวมากเทาใดก็ยิ่งดี โดยในปจจุบัน แนะนําใหตั้งรหัสผานใหมีความยาวอยาง

นอย 12 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัย  สําหรับการตั้งรหัสผานยาว ๆ น้ัน อาจใชเทคนิค การตั้ง

รหัสผานโดยใชกลุมคําหรือวลีหรือประโยค (Passphrase)  ตัวอยางเชน  รหัสผาน 

“Iamworkingattheministryoffinance” มาจากประโยควา “I am working at the ministry 

of finance” เปนตน นอกจากจะไดรหัสผานท่ียาวขึ้นแลว ยังงายตอการจดจําอีกดวย 

2) ควรตั้งรหัสผานใหมีความซับซอน เดาไดยาก มีการผสมผสานตัวอักษร ระหวางตัวอักษรตัวปกติ 

ตวัพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน  โดยอาจใชเทคนิค การสลับตัวอักษร เชน สลับ

ตัวอักษร a ดวยสัญลักษณ @ และสลับตัวอักษร t ดวยเลข 1 เปนตน ดังนั้น รหัสผาน 

“Iamworkingattheministryoffinance”  จะสามารถแปลงไดเปน 

“I@mworking@11heminis1ryoffin@nce”  

3) ไมตั้งรหัสผานจากสิ่งที่ผูอ่ืนสามารถคาดเดาไดงาย เชน ชื่อ สกุล เบอรโทรศัพท ของตนเอง หรือ

บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับตน 

4) ไมจดหรือบันทึกรหัสผานไวในสถานท่ีที่งายตอการสังเกตของบุคคลอ่ืน 

5) ไมใชรหัสผานของตนเองรวมกับผูอ่ืน 



6) ควรเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ําเสมอทุก 3 ถึง 6 เดือน หรือเปลี่ยนรหัสผานหากสงสัยวารหัสผาน

ไมปลอดภัย 

เราสามารถตรวจสอบความแข็งแรงของรหัสผาน (Password Strength) โดยการคํานวณระยะเวลา

คราว  ๆ ที่ ผู ประสงค ร ายจะใช เครื่องคอมพิว เตอร เพื่ อ เดารหัสผ านไดสํ า เร็จ  ผ านทางเว็บไซต 

http://passwordstrengthcalculator.org/index.php  ซึ่งจะเห็นไดวา ถาเราตั้งรหัสผานความยาว 12 

ตัวอักษร และผสมผสานกันดวยตัวอักษร ระหวาง ตัวอักษรปรกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลข สัญลักษณพิเศษ ผู

ประสงครายจะสามารถเดารหัสผานไดสําเร็จโดยใชเวลา 55 วัน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ 

(Supercomputer) และสามารถเดารหัสผานไดสําเร็จโดยใชเวลา 3,018 ป โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

ทั่วไป 

 

ตัวอยางการคํานวณแข็งแรงของรหัสผาน (Password Strength) 

2. ล็อกหนาจอทุกครั้งที่ไมใชงาน 

หากเราเกิดมีธุระ ทําใหตองละจากการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ไปทําอยางอ่ืนชั่วคราว เราควรล็อก

หนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอรของเราทุกครั้ง ซึ่งภายหลังจากท่ีล็อกหนาจอแลว หากตองการจะกลับมาเขาใช

งานใหมอีก ตองกรอกรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนอีกคร้ังหนึ่ง  ซึ่งจะชวยปองกันการเขาใชงานคอมพิวเตอรจากผู

ที่ไมไดรับอนุญาต ทั้งนีเ้ราสามารถใชแปนพิมพลัด โดยกดปุมโลโก Windows และ ตัวอักษร L พรอมกัน เพื่อ 

ล็อกหนาจอไดทันที  



 

กดปุมโลโก Windows และตัวอักษร L พรอมกัน เพื่อล็อกหนาจอ 

อยางไรก็ด ีเพื่อปองกันการลืมกดล็อกหนาจอดวยตนเอง ขอแนะนําใหตั้งคาล็อกหนาจอโดยอัตโนมัติ

หากไมมีการใชงาน สําหรับผูใชระบบปฏิบัติการ Windows 10 ระบบไดมีการตั้งคาล็อกหนาจอโดยอัตโนมัติ

หากไมมีการใชงานไวใหเรียบรอยแลว โดยกําหนดคาตั้งตน (Default) ไวที่ระยะเวลา 1 นาที อยางไรก็ดี หาก

เราประเมินแลววาเราจะไมไดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานานเกิน 1 ชั่วโมง ก็ควรปดเครื่อง

คอมพิวเตอรเลยจะดีกวา นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแลว ยังชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดอีกทางหนึ่งดวย  

3. ติดตั้งซอฟตแวรปองกันมัลแวร (Malware) ที่นาเชื่อถือ  

มัลแวร (Malware) เปนคํายอมาจากคําวา Malicious Software คือ ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ถูก

สรางขึ้นมาเพื่อประสงครายตอเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมัลแวรท่ีเรารูจักกันดีก็คือ ไวรัส (Virus) 

เวิรม (Worm) โทรจัน (Trojan Horse) สปายแวร (Spyware) คียลอกเกอร (Key Logger) เปนตน  

ดังน้ันเพื่อเปนการปองกันภัยจากมัลแวรเหลาน้ี จึงควรติดต้ังซอฟตแวรปองกันมัลแวร ที่นาเชื่อถือ ซึ่ง

มีหลากหลายยี่หอทั้งแบบที่ตองเสียคาใชจาย และแบบไมเสียคาใชจาย สําหรับในแบบที่ไมเสียคาใชจาย 

ตัวอยางเชน  

ผลิตภัณฑ Antivirus/Malware  เว็บไซต 
AVG Antivirus   http://www.avg.com 
Avast https://www.avast.com 
Avira https://www.avira.com 
Panda Antivirus Free http://www.pandasecurity.com/thailand/homeusers 
Bitdefender Free Edition https://www.bitdefender.com/solutions/free.html 
Immunet http://www.immunet.com 

สําหรับผูท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการ Windows 8 เปนตนมา จะมีซอฟตแวรปองกันมัลแวร 

(Malware) ติดต้ังมาใหแลว มีชื่อวา Windows Defenders ซึ่งสามารถปองกันไดดีในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี 

อยาลืมอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอดวย เพื่อใหซอฟตแวรของเรารูจักมัลแวรใหม ๆ จะได

สามารถปองกันเครื่องคอมพิวเตอรของเราไดมีประสิทธิภาพครบถวนยิ่งขึ้น 



 

Windows Defender ซอฟตแวรปองกันมัลแวรทีต่ิดตั้งมากับระบบปฏิบัติการ Windows 8 เปนตนไป 

4. ระมัดระวังการติดมัลแวรจากอุปกรณแฟลชไดรฟ 

ในปจจุบันมีการใชอุปกรณแฟลชไดรฟเพื่อรับสงไฟลระหวางกันอยางแพรหลาย ดวยความงายและ

สะดวก แตอยางไรก็ดี หากอุปกรณแฟลชไดรฟ ที่มีมัลแวรแฝงตัวอยูดวย เพียงแคนําอุปกรณแฟลชไดรฟ มา

เสียบใชงานบนเครื่องของเรา มัลแวรก็จะถูกเรียกทํางานโดยอัตโนมัติ ทําใหครื่องคอมพิวเตอรของเรา

ติดมัลแวรได ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงในการนําเอาอุปกรณแฟลชไดรฟ ของคนอื่นมาใชกับเครื่องของเรา หรือหาก

จําเปนตองใชงานจริง ๆ  เครื่องคอมพิวเตอรของเราควรมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันมัลแวร และทําการ

สแกนไฟลในอุปกรณแฟลชไดรฟดวยซอฟตแวรปองกันมัลแวรที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของเรากอนเปด

เรียกใชงานทุกครัง้ 

5. ระมัดระวังการเปดไฟลตาง ๆ  

การรับสงไฟลตาง ๆ ในปจจุบัน ไมวาผานทาง อีเมล อุปกรณแฟลชไดรฟ line ดาวนโหลดจาก

เว็บไซต ซึ่งไฟลตาง ๆ เหลานี้ อาจมีมัลแวรแฝงตัวอยู หากเราเรียกใชงานไฟลดังกลาว ก็สามารถกอใหเกิด

ความเสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรของเราได  เราควรระมัดระวังการเปดไฟลตาง ๆ  โดยเฉพาะจากแหลงท่ี

ไมนาเชื่อถือ เชน ไฟลจากผูสงท่ีเราไมรูจัก, ไฟลจากเว็บไซตที่หนวยงานที่ไมนาเชื่อถือ, ไฟลประเภทนามสกุล 

exe, ไฟลประเภท exe ที่แฝงมาอยูในไฟลบีบอัดขอมูล เชน zip หรือ rar  ทางที่ดีไมควรเปดไฟลจากแหลงท่ี

ไมนาเชื่อถือเหลานี้ หรือหากจําเปนตองใชงานจริง ๆ แนะนําใหสแกนไฟลดังกลาวดวยซอฟตแวร

ปองกันมัลแวรที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของเรากอนเปดเรียกใชงานทุกครั้ง หรือจะตรวจสอบไฟลผานทาง

เว็บ Virus Total  (https://www.virustotal.com) ซึ่งเปนเว็บไซตซึ่งใหบริการตรวจสอบไฟลตองสงสัยฟรี ก็

เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ 



 

ตัวอยางไฟลประเภท exe ที่แฝงมาอยูในไฟลบีบอัดขอมูล เชน zip หรือ rar 

6. สํารองขอมูล (Backup) ที่สําคัญเปนประจํา 

แนะนําใหจัดแบงประเภทขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรของเราตามลําดับความสําคัญ และทําการ

สํารองขอมูลที่สําคัญ แยกเก็บไวอีกชุดหนึ่ง จะบันทึกเก็บไวบน DVD หรือ External Harddisk หรือสื่อบันทึก

ขอมูลอ่ืน ๆ เผื่อไวในกรณีที่เกิดปญหาท่ีอาจสงผลใหขอมูลสูญหายหรือเสียหาย เชน ไมวาจะเกิดจาก ความ

ผิดพลาดจากการลบไฟลผิด ฮารดดิสกเสีย หรือเกิดจากมัลแวรตางๆ เชน มัลแวรประเภท Ransomware ซึ่ง

จะทําการเขารหัสหรือล็อกไฟลใหไมสามารถเปดเรียกใชงานได หากตองการจะใชงานไฟลขอมูลดังกลาวอีก

ครั้งหน่ึง ผูใชงานจะตองทําการจายเงินคาไถภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ตัวอยางขอความเรียกคาไถบนเคร่ืองท่ีติดมัลแวรประเภท Ransomware 

 

 



การใชงานอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัย 

1. หลีกเลี่ยงการใหบราวเซอรชวยจดจํารหัสผานของเว็บไซตให 

บราวเซอรตาง ๆ ในปจจุบันจะมีความสามารถในการชวยในการจดจํารหัสผาน (password) ของ

เว็บไซตตาง ๆ แทนเรา เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน ไมตองพิมพเอง แถมยังไมตองจํา

รหัสผานอีกตางหาก อยางไรก็ดี หากเครื่องคอมพิวเตอรมีการแบงกันใชหลายคน หรือเครื่องคอมพิวเตอรไมได

มีการต้ังรหัสผานสําหรับการเขาใชงานคอมพิวเตอร หรือล็อกหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมไดใชงานไว ก็

อาจมีความเสี่ยงท่ีจะถูกผูประสงครายแอบดูขอมูล หรือสรางความเสียหายใหกับเราที่ใชบริการบนเว็บไซตนั้น 

ๆ ได ทางท่ีดี ยอมเสียเวลาเล็กนอยในการกรอก ชื่อผูใช และรหัสผาน  นอกจากนี้ ควร Log off หรือ Log 

out ออกจากระบบทุกครั้งหลังเลิกใชงาน ก็จะชวยสรางความปลอดภัยไดดียิ่งขึ้น 

 

 

ตัวอยางการแจงเตือนของบราวเซอร Microsoft Edge ท่ีจะชวยจดจาํรหัสผานให 

 

 

ตัวอยางการแจงเตือนของบราวเซอร Firefox ท่ีจะชวยจดจํารหัสผานให 

 

2. ระมัดระวังการใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะ 

ควรระมัดระวังการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะเปนอยางมาก เน่ืองจากเราไมสามารถทราบได

วาเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะดังกลาว มีซอฟตแวรประสงคราย หรือมัลแวร ติดตั้งอยูหรือไม ตัวอยางเชน 

หากผูประสงครายไดทําการติดตั้งซอฟตแวรดักจับการพิมพ (Key logger) บนเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะ ซึ่ง

ซอฟตแวรดังกลาว จะทําการบันทึกขอมูลการกดแปนพิมพทั้งหมดบนเครื่องดังกลาว ไมวาเราจะพิมพอะไร จะ

ถูกบันทึกจัดเก็บไวหมด หากเราไปใชเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะเครื่องดังกลาว และไดพิมพขอมูลสําคัญลง



ไป เชน ชื่อผูใชและรหัสผานของระบบ Internet Banking ขอมูลบัตรเครดิต ขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ ขอมลูดังกลาว

ก็จะรั่วไหลไปสูผูประสงครายไดโดยงาย ดังนั้นในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะ ควรใชงานอยาง

ระมัดระวัง ควรใชเฉพาะเลนเว็บ คนหาขอมูลธรรมดา จะดีกวา ไมควรใชงานที่ตองพิมพขอมูลสําคัญลงไป 

3. หลีกเลี่ยงการเขาเว็บไซตที่ไมนาเชื่อถือ 

ควรหลีกเลี่ยงการเขาเว็บไซตท่ีไมนาเชื่อถือ เนื่องจากเว็บไซตเหลานี้จะมีการหลอกลอใหเราดาวน

โหลดและติดต้ังมัลแวรบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา หรือในกรณีที่เราใชบราวเซอรที่ลาสมัย และมีชองโหวท่ี

ยังไมไดรับการแกไข เม่ือเขาชมเว็บไซตเหลาน้ี ก็อาจมีความเสี่ยงจากการใชชองโหวเหลาน้ี สงมัลแวรมาติดตั้ง

ที่เครื่องคอมพิวเตอรเราได  อยางไรก็ดี หากเรามีความจําเปนตองเขาชมเว็บไซตที่ไมนาเชื่อถือดังกลาว เรา

สามารถใชบริการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเว็บไซต (Web Reputation) ในเบ้ืองตนไดกอน แบบฟรี ๆ ไม

เสียคาใชจาย ซึ่งในปจจุบันมีเว็บไซตใหบริการตรวจสอบอยูมากมาย เชน  

บริการ เว็บไซต 
Trend Micro Site Safety Center https://global.sitesafety.trendmicro.com 
Webroot BrightCloud URL/IP Lookup  http://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php 
Scan URL https://scanurl.net 
Norton Safe Web https://safeweb.norton.com 
AVG Website Safety Reports http://www.avgthreatlabs.com 
 

 

ตัวอยางการตรวจสอบเว็บไซต http://www.mof.go.th ผานทาง 

บริการ Webroot BrightCloud URL/IP Lookup 



4. ระมัดระวังในการเขาเว็บไซตที่ตองทําการดาวนโหลดและติดต้ังไฟลเพ่ิมเติมกอนจึงจะเขาใชบริการได  

บางเว็บไซต จะแจงใหใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตกอนวา ตองมีการดาวนโหลดและติดตั้งไฟลเพิ่มเติมกอน 

จึงจะสามารถเขาใชบริการบนเว็บไซตนั้น ๆ ได แนะนําวาไมควรดาวนโหลดและติดตั้งไฟลดังกลาว เนื่องจากมี

ความเสี่ยงสูงที่จะติดมัลแวรได แตถาตองการใชงานบริการบนเว็บไซตนั้นจริง ๆ  แนะนําใหดาวนโหลดไฟล

ดังกลาว มาสแกนดวยซอฟตแวรปองกันมัลแวรกอน หรือจะตรวจสอบไฟลผานทางเว็บ Virus Total  

(https://www.virustotal.com) เพื่อใหแนใจวาไมมีมัลแวรหรืออันตรายอ่ืนๆ แอบแฝงอยู กอนจะทําการ

ติดตั้งไฟลดังกลาวลงเคร่ือง 

5. ระมัดระวังอีเมลที่แจงรองขอขอมูลสวนตัวตาง ๆ 

ระมัดระวังอีเมลหลอกลวง (Phishing) ซึ่งมีการปลอมตัววาสงมาจากผูดูแลระบบ และแจงรองขอ

ขอมูลสวนตัวตาง ๆ ตัวอยางเชน หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเขาระบบอินเตอรเน็ต

แบงกก่ิง หมายเลขบัตรเครดิต หรือขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ  โดยหลอกลวงใหผูใชงานไปกรอกขอมูลสวนตัวดังกลาว

บนเว็บไซตปลอม ท่ีสรางขึ้นเลียนแบบเว็บไซตจริง เพื่อดักขโมยขอมูล  ท้ังน้ี ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือ

บ ริ ก า ร โ ด ย ส ว น ใ ห ญ  จ ะ ไ ม มี ก า ร ข อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ลั ก ษ ณ ะ น้ี ผ า น ท า ง ร ะ บ บ อี เ ม ล   
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