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อ่านกนัง่ายๆ เป็นเคลด็ลับเพือ่สร้างความเช่ือมัน่แต่ละครัง้ทีมี่การซือ้ขายกนัทางออนไลน์  

และเพื่อให้ SMEs/OTOP หรือผู้ต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือรายได้ 

ทางอีคอมเมิร์ซได้เคล็ดลับนี้ไปด้วย เพราะลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจของตน
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1.1 ฉลาดรู้อินเทอร์เน็ต
เราอาจนกึไม่ถงึว่า “อนิเทอร์เน็ต” ทีม่ปีระโยชน์

มากมายนั้นอาจมีภัยอันตรายซุกซ่อนอยู่ ทุกๆ ครั้งที่คลิก 

สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือกรอกข้อมูลลงบนเว็บไซต์ 

ก็อาจมีผู้ไม่หวังดีมาท�าการดักจับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล 

ที่ส�าคัญอื่นๆ ของเราไปได้ 

“มีรายงานว่าแต่ละวินาท ี

มี เ ห ย่ื อ อ า ช ญ า ก ร ร ม บ น

อินเทอร ์ เน็ตสูงถึง 18 คน 

เลยทีเดียว ดังนั้น คงไม่ดีแน ่

หากว่าเราต้องตกเป็น 1 ใน 18  

คนนัน้”
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ประเทศไทยน�าอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเวลานานแล้ว และเริ่ม

ได้รับความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ 

มากมาย เช่น

• World Wide Web หรือ WWW เป็นบริการ 

ที่ท�าให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ

• อีเมล (e-Mail) เป็นบริการส่งจดหมายในรูปแบบ 

แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ

• Chat เป็นบรกิารส่งข้อความไปยงัผูร้บัได้ เหมอืนกบัการส่ง  

SMS บนโทรศัพท์มือถือ 

• โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นบริการส่งเสียงและภาพ 

เพื่อพูดคุยกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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อนิเทอร์เนต็จงึมบีทบาทในชวีติประจ�าวนัของเรา เราสามารถส่งข้อความพร้อม

รูปภาพหรือวิดีโอไปถึงเพื่อนได้อย่างง่ายดาย การซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ท�าได้โดย

ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเช่นเดียวกับการพบเพื่อนใหม่ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต  

ด้วยข้อดีต่างๆ ท�าให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ของทุกอย่าง 

ในโลกย่อมมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี มทีัง้ด้านบวกและด้านลบ อนิเทอร์เน็ตกอ็าจน�ามาซึง่ 

ปัญหาต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน เราอาจเคยได้ยินข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการล่อลวง หรือ 

การฉ้อฉลทางอนิเทอร์เนต็ เช่น การสัง่ซ้ือสินค้าแบบทีต้่องโอนหรือจ่ายค่าสินค้าไปก่อน 

แต่ผูข้ายกลบัไม่ส่งสินค้าตามทีต่กลงกนั อย่างกรณีทีเ่กิดขึน้ในช่วงต้นปี 2556 ทีม่กีารหลอก 

ขายตุก๊ตาเฟอร์บี ้โดยผูซ้ือ้ต้องโอนเงนิเข้ามาก่อน แต่สดุท้ายแล้วกไ็ม่มกีารส่งมอบสินค้า 

แต่อย่างใด สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท หรือข่าวเกี่ยวกับคนร้ายล่อลวง

คนที่เพิ่งรู้จักไปท�ามิดีมิร้าย อย่างกรณีที่มีชายคนหนึ่งใช้ช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

หลอกคนอื่นว่าช่วยให้เข้าสู่วงการบันเทิงได้ แต่สุดท้ายก็หลอกคนเหล่านั้นไปข่มขืน 

อันตรายเหล่าน้ีจริงๆ แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต แต่เป็นเพราะผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเองที่น�าไปใช้กันผิดๆ เราจึงควรรู้ เข้าใจ และระมัดระวังเพื่อที่จะได ้

ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ใช้งานในทางที่ผิด และได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 
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การท�าอีคอมเมิร์ซให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยมีความส�าคัญมาก 

ต่อการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัช้อปออนไลน์ทกุๆ คน สถติข้ิอมลูภยัคกุคาม

ไซเบอร์ปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT ซึ่งเป็นศูนย์ประสานการรักษา 

ความมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์ประเทศไทย ภายใต้การก�ากบัดแูลของ  

ETDA ส�านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท�าให ้

เรารู้ว่าภัยคุกคามออนไลน์ 3 ล�าดับแรกในปีน้ีคือ การโจมตีด้วยโปรแกรม 

ไม่พึงประสงค์ (Malicious Code) การหลอกลวงออนไลน์ (Fraud) เพื่อ

การได้มาซึ่งข้อมูลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และการพยายามบุกรุกเข้าไปยัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (Intrusion) อาจจะเพื่อดึงข้อมูลของเจ้าของ

เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

 

1.2 รู้ทันภัยไซเบอร์

  สถิติภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต 2557 โดย ThaiCERT ภายใต้ ETDA*

 *ข้อมูลจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้การดูแลของ ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA)

Abusive Content (0.2%)
Availability (0.2%)
Fraud (26.4%)
Information Gathering (1.1%)
Intrusion Attempts (11.9%)
Intrusions (19.8%)
Malicious Code (40.1%)
Other

40.1%
26.4%

11.9%

19.8%
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เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์เปิดกว้างให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามาใช ้

งานได้ โดยทีส่่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องมีการยืนยนัตวัตน นัน่คอืไม่ว่าจะเป็นผูใ้ช้รูปแบบใด 

คนดีหรือคนร้ายก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ท้ังน้ัน อีกทั้งสังคมอินเทอร์เน็ตบางส่วน 

ยงัไม่สามารถมองเหน็ซึง่กนัและกนัได้ เราไม่สามารถรูไ้ด้เลยว่าผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ทีเ่ราคยุ 

หรอืตดิต่ออยูด้่วยนัน้เป็นใคร หรอืถงึแม้จะรูก้ไ็ม่สามารถแน่ใจได้ว่าตวัตนทีแ่ท้จรงินัน้

เป็นคนคนเดียวกับที่เราเข้าใจหรือไม่ ดังนั้น จึงมีทั้งคนดีและคนร้ายเข้ามาอยู่ร่วมกัน

ในสังคมนี้ แต่การที่อินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อดีและประโยชน์อยู่มาก การเรียนรู้ถึงภัยที ่

เคยมมีาในอดตีจึงเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นอย่างมาก เพือ่ทีเ่ราจะได้เข้าใจและใช้อนิเทอร์เนต็ได้ 

อย่างระมัดระวัง 

จากปัญหาท่ีมีการแจ้งจากผู้ใช้ต่างๆ อาจจะแบ่งภัยอันตรายหรือปัญหา 

บนอนิเทอร์เนต็ออกเป็น 2 ลกัษณะด้วยกนัคือ “ภยัทีเ่กดิกับตวัคน” และ“ภัยทีเ่กดิกบั 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ” บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง
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ภยัทีเ่กดิกบัตวัคนมักเกิดจากการหลอกลวง กลัน่แกล้ง ซึง่อาจท�าให้ผู้เสียหาย

เกิดความอับอาย เสียเงินหรือทรัพย์สิน หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต เช่น 

• การหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่จะอยู ่

ในรูปแบบของการหลอกลวง (Fraud) โดยผู้ขายท่ีไม่หวังดีมักจะให้ลูกค้าจ่าย 

ค่าสินค้ามาก่อน แต่ไม่ส่งสินค้า หรือส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปให้

• การสร้างเวบ็ไซต์ปลอม หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัว่า Phishing Web  

ทีม่ลีกัษณะเหมือนกบัเวบ็ไซต์จรงิทุกประการ ก็เป็นอกีตวัอย่างของภยัคกุคามแบบ 

Fraud เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมนี้ ก็อาจหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส�าคัญๆ ลงไป 

เช่น เว็บไซต์ปลอมอาจจะสร้างมาให้เหมอืนกับเวบ็ไซต์ของธนาคาร เมือ่ผู้ใช้เข้าไปยงั 

เวบ็ไซต์กจ็ะท�าการกรอกข้อมลู Username และ Password ซึง่เจ้าของเวบ็ไซต์ปลอม 

สามารถน�าไปใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ธนาคารจริงได้

• การจ่ายค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต มักจะมีภัยอันตรายในรูปแบบ

ของความพยายามเก็บข้อมูลของระบบและผู้ใช้ (Information Gathering) โดยมี 

ทั้งฝ่ายผู้ซื้อหลอกลวงผู้ขายและผู้ขายหลอกลวงผู้ซ้ือ เช่น หลอกขายสินค้า 

แล้วขอหมายเลขบตัรเครดติและรหสัแล้วน�าไปท�าบตัรปลอมเพือ่ซือ้สนิค้าอกีต่อหน่ึง

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าภัยอันตรายต่อตัวคนนั้นมักเกิดข้ึนจากตัวผู้ใช้เอง 

ซึ่งหากเรามีความเข้าใจและรู้จักใช้งานกันอย่างระมัดระวังก็จะสามารถหลีกเลี่ยง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้

ภัยที่เกิด
กับตัวคน
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ภัยเหล่านี้เกิดจากการโจมตีโดยผู้ไม่หวังดีที่อาจต้องการเจาะเข้ามายังเครื่อง

คอมพวิเตอร์หรือระบบเครอืข่าย ซ่ึงเป็นภัยในกลุม่อนิทรชูัน่ (Intrusion) โดยกลุม่คน 

ทีม่ชีือ่ว่า แฮก็เกอร์ (Hacker) ผูช่ื้นชอบค้นหาช่องโหว่ของระบบเครอืข่ายต่างๆ และพยายาม 

เจาะเข้าไปยังเครื่องแม่ข่าย หรือเครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งมีทั้งกลุ่มแฮ็กเกอร ์

ทีไ่ม่ได้ประสงค์ร้ายใดๆ เพยีงแค่ต้องการจะทดสอบความรูข้องตนเองและพยายามช่วยเหลือ 

ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ดูแลเครือข่ายถึงช่องโหว่ที่มีอยู่ และกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ประสงค์ร้าย

ต้องการจะเจาะระบบเครือข่ายเพื่อลักลอบดึงข้อมูลส�าคัญออกมา เช่น 

• การปล่อยโปรแกรมไวรสั (Virus) มาทางอนิเทอร์เนต็ ท�าให้ 

เครือ่งทีไ่ด้รบัไวรัสใช้งานผดิปกต ิหรอืบางตวัอาจจะลบข้อมลูทัง้หมด ไวรสั

คอมพิวเตอร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อขัดขวางการท�างานของคอมพิวเตอร์ 

ท�าให้เหมือนว่าใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ จนกระทั่งท�าลายแฟ้มข้อมูล  

หรอืท�าให้คอมพวิเตอร์ท�างานผดิปกตไิปจากเดมิ ส่วนการตดิไวรัสอาจเกดิจาก 

การน�าเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่าน

ระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูล โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ี โปรแกรมไวรัสบางประเภทยังสามารถเข้าควบคุมการท�างาน

ของอุปกรณ์ในเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสได้ด้วย เช่น อาจจะ

ท�าการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่แฮ็กเกอร์

สามารถควบคุมได้ แล้วจึงท�าการลักลอบเจาะข้อมูลที่ตนเองต้องการ

• สแปมเมล (Spam Mail) คอื ข้อความทีส่่งเข้ามายงัอเีมล 

ซึง่จะเป็นข้อความที่มีทั้งการหลอกลวงต่างๆ หรือมีการแนบไฟล์ที่เป็น

อันตราย เช่น ไฟล์ที่เป็นโปรแกรมไวรัส ดังนั้น สแปมเมลจึงเปรียบเสมือน

กับพาหะชั้นดีที่จะน�าพาภัยคุกคามต่างๆ เข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ภัยที่เกิด
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
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• โปรแกรมม้าโทรจนั (Trojan Horse) ถกูเขยีนขึน้มาให้เหมอืนเป็น 

โปรแกรมท่ัวไป เพ่ือหลอกผูใ้ช้ให้เรยีกใช้งาน เมือ่ถกูเรยีกขึน้มาแล้วกจ็ะเริม่ท�าลาย

หรือสร้างปัญหาตามที่โปรแกรมได้ก�าหนดไว้ทันที แฮ็กเกอร์สร้างโปรแกรมนี้ 

เพื่อที่จะล้วงความลับของระบบคอมพิวเตอร์บุคคลอื่น ม้าโทรจันน้ีอาจจะถือว่า

ไม่ใช่ไวรสั เพราะเป็นโปรแกรมทีถ่กูเขยีนขึน้มาโดดๆ และจะไม่มกีารเข้าไปตดิใน

โปรแกรมอ่ืนเพื่อส�าเนาตัวเอง แต่จะใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้เป็นตัว 

แพร่ระบาดซอฟต์แวร์ที่มีโปรแกรมอยู่ในนั้น

ภัยอันตรายในรูปแบบอินทรูชั่น (Intrusion) เหล่านี้ต้องป้องกันในระดับ

องค์กรหรือระดับเครือข่าย นั่นคือผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆ อาจจะไม่สามารถป้องกัน

ปัญหาเหล่านี้ได้หากไม่มีการดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดี แต่ก ็

ไม่ต้องเป็นกังวลเกินไป เพราะแนวทางหนึ่งที่ท�าได้ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์และ

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการบุกรุกจากภายนอก 

ซึ่งจะได้แนะน�ากันต่อไป

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีภัยคุกคามต่างๆ อยู่บ้าง แต่หากใช้งานกัน

อย่างมีความรู้ความเข้าใจ ปัญหาภัยคุกคามเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อการ

รับมือแต่อย่างใด
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แม้ว่าโลกไซเบอร์จะมีอันตรายอยู่บ้าง แต่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถป้องกันได้

หากเราใช้งานอย่างระมัดระวังและรู้เท่าทัน โดยลองมาปฏิบัติตามแนวทาง “10 ไม่”  

สกัดภัยออนไลน์กันดีกว่า

1. “ไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ระวงั” ก่อนเปิดเครือ่งให้รูต้วัเสมอว่าเราอยูท่ีไ่หน 

อยูท่ีบ้่าน ทีท่�างาน หรอืทีส่าธารณะ และระมดัระวงัการใช้งานตัง้แต่เริม่เปิดเครือ่ง ก่อน Login 

เข้าใช้งานต้องมั่นใจว่าไม่มีใครแอบดูรหัสผ่านของเรา เมื่อไม่ได้อยู่หน้าจอควรล็อกหน้าจอ

ให้อยู่ในสถานะที่ต้อง Login เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้  

และตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวอาจถูกเปิดเผยได้เสมอ 

ในโลกออนไลน์ แม้จะระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม  

2. “ไมต่ั้ง Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา” ควรมีความยาวไม่ต�่ากว่า 

8 ตัวอักษร ทั้งตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระต่างๆ โดยตั้งให้ไม่ตรงกับ 

ความหมายในพจนานุกรม เพือ่ให้เดาได้ยากมากข้ึน และการใช้งานอนิเทอร์เนต็ท่ัวไป เช่น  

การ Login ระบบอีเมล (e-Mail) ระบบสนทนาออนไลน์ (Chat) รวมทั้งเว็บไซต์ที่เรา 

เป็นสมาชิกอยู่ ทางที่ดีก็ควรใช้ Password ที่ต่างกันบ้างพอให้จ�าได้

3. “ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์โดยไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลง” เช่น สังเกตว่า 

ขณะเปิดเครื่องมีโปรแกรมแปลกๆ ที่เปิดข้ึนมาเองพร้อมๆ กับการเปิดเครื่องหรือไม่  

หรือถ้าดูไม่ทันจริงๆ ให้สังเกตระยะเวลาเปิดเครื่อง หากนานผิดปกติอาจเป็นไปได้ว่า 

เครื่องคอมพิวเตอร์ติดปัญหาจากไวรัส หรืออื่นๆ ได้

4. “ไม่ใช้งานคอมพวิเตอร์โดยไม่อปัเดต” ควรหมัน่ตรวจสอบและอปัเดต 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน  

โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Anti-Virus และ 

ควรใช้ระบบปฏบิตักิารและซอฟต์แวร์ทีม่ลีขิสิทธิถ์กูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ควรอัปเดต 

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla  

Firefox) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เน่ืองจากไวรัสหรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ ในสมัยใหม่ 

มักพึ่งพาช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ท�าให้สร้างปัญหาขึ้นได้

1.3 แนวทาง 
     “10 ไม่ ” สกัดภัยออนไลน์
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5. “ไม ่ลงซอฟต์แวร์มากเกินจ�าเป ็น” โดยเฉพาะโปรแกรม 

ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย เพราะชุดซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจจะมีโปรแกรมแฝง 

ไม่พึงประสงค์ติดมาด้วยก็ได้

6. “ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เส่ียงภัย” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาในเชิง 

ไม่สร้างสรรค์ เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์การพนัน เว็บไซต์ที่มีหน้าต่าง 

Pop-Up ขึน้หลายเพจ เวบ็ไซต์ทีม่ชีือ่ Domain ยาวและมอีกัขระพเิศษมากผิดปกติ 

หากหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บท่ีมีลักษณะดังกล่าวไม่ได้ก็ควรตั้งสติให้รอบคอบ และ 

ใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

7. “ไม่ท�าธุรกรรมออนไลน์โดยไม่สังเกตสัญลักษณ์แสดง 
ความมั่นคงปลอดภัย” เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มั่นคงปลอดภัยควรมีการเข้ารหัส 

ข้อมูล เพื่อป้องกันการดัก Username และ Password ในเวลาที่ท�าการ Login  

เข้าใช้บริการอีคอมเมิร์ซ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะสังเกตได้คือ สังเกตแถบที่อยู่ใน 

เบราว์เซอร์ เริม่ต้นด้วย https:// ซึง่เป็นสญัญาณว่าการเชือ่มต่อไปยงัเวบ็ไซต์มกีาร 

เข้ารหัสและต้านการสอดแนมหรือการปลอมแปลงสูงขึ้น และบางเบราว์เซอร ์

มไีอคอนรูปกญุแจล็อกในแถบท่ีอยูข้่างๆ https:// เพือ่ระบุชัดเจนขึน้ว่าการเชือ่มต่อ 

ของเรามีการเข้ารหัสและมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น 
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8. “ไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนตวัลงบนโซเชยีลเนต็เวร์ิก” ช่ือท่ีใช้ควรเป็น 

ชือ่เล่นหรอืฉายาทีก่ลุม่เพือ่นรูจั้ก และไม่ควรเปิดเผยข้อมูล เช่น เลขทีบ่ตัรประชาชน 

เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว หมายเลขบัตรเครดิต หากจ�าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว 

ให้สงัเกตว่าเวบ็ไซต์นัน้น่าเชือ่ถอืหรอืไม่ พจิารณาจากเนือ้หาในเวบ็ไซต์ทีค่วรบ่งบอก

ความตั้งใจในการให้บริการ และควรเป็นเว็บไซต์ที่รู้จักกันแพร่หลาย เพื่อหลีกเลี่ยง

ปัญหาถูกดักข้อมูลส่วนตัวจากการสร้างเว็บไซต์หลอกลวง (Phishing) และป้องกัน

ข้อมลูปรากฏในระบบค้นหา (Search Engine) ทีต่นเองไม่ประสงค์จะให้สาธารณชน

รับรู้อีกด้วย

9. “ไม่ปฏบิตันิอกเหนือกฎหมายเกีย่วกบัการใช้งานอนิเทอร์เนต็”  

โดยต้องศกึษาถงึข้อกฎหมายเกีย่วกบัการใช้สือ่อนิเทอร์เนต็ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วย 

การกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฯ ให้ดี ด้วยหลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้ 

สงัคมออนไลน์สงบสขุคอื ให้คดิถึงใจเขาใจเรา หากเราไม่ชอบสิง่ใด ก็ไม่ควรท�าส่ิงนัน้ 

กับผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคดิเหน็บนกระดานแสดงความคดิเหน็ (Webboard)  

หรือแม้แต่การส่งอีเมลที่สร้างความร�าคาญให้แก่ผู้อื่น

10. “ไม่หลงเชือ่โดยง่าย” ในสิง่ทีเ่หน็และงมงายกับข้อมูลบนอนิเทอร์เนต็ 

จนเกินไป ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ให้รอบด้าน ก่อนปักใจเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้

แนวทาง 10 ไม่ สกัดภยัออนไลน์นี ้เป็นเพยีงหลักการเบือ้งต้นทีจ่ะช่วยให้ 

เราใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย หากยึดแนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้ได ้

ก็จะช่วยให้เกิดความระมัดระวัง มีสติในการใช้งานและสามารถเลี่ยงความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเราได้
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แม้เครอืข่ายไร้สายสาธารณะทีเ่รยีกกนัว่า Free WiFi จะช่วยให้เราเข้าถงึข้อมลู

บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีจุดอ่อนท่ีอาจท�าให้เราตกเป็นเหยื่อของหมู่โจร

แห่งโลกไซเบอร์ได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ส่งอยู่ในอากาศและใครๆ 

กส็ามารถเข้าถงึข้อมลูนัน้ได้อย่างง่ายดาย ซึง่การโจมตี ล่อลวง หรอืขโมยข้อมลูส่วนตวันัน้ 

ท�าได้หลายวิธี ตัวอย่างของปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจพบ เช่น

1.4 สัญญาณไร้สาย 
(WiFi) ใช่ว่าไร้ปัญหา

1. “การต้ังจดุเชือ่มต่อกระจายสญัญาณเครอืข่าย 
ไร้สายปลอม หรือการปลอม Access Point”หากเราลอง 

ค้นหาสญัญาณ WiFi ในท่ีสาธารณะก็จะพบรายช่ือของจดุเชือ่มต่อกระจายสญัญาณ 

WiFi เยอะแยะมากมาย อาจจะเป็นของผู้ให้บริการทางโทรคมนาคม ร้านค้า ร้านกาแฟ  

ห้างสรรพสนิค้า หรอืแม้กระท่ังสมาร์ตโฟนทีส่ามารถใช้กระจายสญัญาณ WiFi ได้ 

แต่รายชื่อที่ค้นพบตอนค้นหาสัญญาณนั้นไม่ได้รับประกันว่าจุดเชื่อมต่อกระจาย

สัญญาณ WiFi จะเป็นของจริง เพราะไม่ว่าใครก็สามารถตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ และ

แน่นอนว่าถ้าผูร้้ายอยากได้ข้อมลูของเราก็ต้องปลอมช่ือจุดกระจายสญัญาณ WiFi 

ให้เหมอืนกบัผู้ให้บรกิารทัว่ไป เพือ่หลอกให้เหยือ่ตายใจและเชือ่มต่อสญัญาณด้วย 

ซึ่งเมื่อเราอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันกับเหล่าร้ายแล้ว คนเหล่านี้จะสามารถ

สแกนหาช่องโหว่และเจาะระบบทีเ่ครือ่งของเรา เพือ่ขโมยข้อมลูความลบัของเรา

ได้ทันที
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2. “การดกัจบัข้อมลูทีส่่งไปในเครอืข่าย” เนือ่งจากข้อมลู

ทีส่่งไปในเครอืข่ายไร้สายทัว่ไปนัน้ ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ ท�าให้คนร้ายสามารถรูไ้ด้

ว่าเราหรอืเหยือ่คนอืน่ก�าลังใช้งานอะไรบนระบบอนิเทอร์เนต็อยู ่บางคนอาจจะเล่น 

เฟซบุ๊ก ส่งอีเมลสนทนาออนไลน์ (Chat) หรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลที่เป็น 

ความลบั เช่น การท�าธุรกรรมทางการเงนิกับธนาคารผ่านอนิเทอร์เนต็หรอืการช�าระ

ค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต คนร้ายก็อาจจะดักเพื่อดูว่ามีใครท�าอะไรอยู่ แล้วมีใคร 

ที่ส่งข้อมูลโดยไม่เข้ารหัสหรือไม่ ถ้าไม่เข้ารหัสไว้ ก็สามารถจะดูและอ่านข้อความ 

ที่เป็นความลับของเราได้ด้วย

3. “การดัก Password” ท่ีนิยมใช้แสดงความเป็นตัวตน  

การขโมย Password จงึเป็นการโจมตทีีเ่หล่าร้ายนิยมท�ากนัอย่างมาก หากคนร้าย 

ดกัรหสัผ่านของเราได้แล้วกส็ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย ผูท้ีดั่กรหสัผ่านได้ 

ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในวงเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เดยีวกันกบัเรา และพยายามสอดส่อง 

ดขู้อมลูทีว่ิง่อยูใ่นเครอืข่าย เมือ่เจอข้อมลูก็จะน�าไปใช้งานโดยทนัท ีอกีแนวทางหน่ึง 

ก็คือการสร้างเว็บไซต์ปลอม ซ่ึงหากเราเข้าใช้เว็บไซต์อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะ 

เข้าไปยังเว็บไซต์ปลอม เช่น เว็บไซต์ระบบธนาคารปลอม และกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

ที่ท�าให้คนร้ายน�าข้อมูลของเราไปใช้อย่างง่ายดาย
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ตวัอย่างการโจมตผ่ีานเครือข่ายไร้สายสาธารณะข้างต้นอาจจะกลายเป็น 

ปัญหาใหญ่ หากข้อมูลทีถ่กูลักลอบน�าออกไปนัน้เป็นข้อมลูส�าคัญทางการเงนิ  

เช่น หากเราก�าลังใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าออนไลน์ แล้วมีผู้ที่ดักจับข้อมูล 

บตัรเครดติของเราไประหว่างการท�าธรุกรรม คนร้ายกอ็าจน�าข้อมลูบตัรเครดติ 

ที่ได้นั้นไปซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายอื่นๆ ดังน้ัน คงเป็นการดีถ้าเราสามารถป้องกัน 

ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้เครือข่ายไร้สายสาธารณะ ซึ่งแนวทาง 

การป้องกันก็มีอยู่

1. พึงระลกึไว้เสมอว่า “ไม่มทีีไ่หนทีม่ัน่คงปลอดภยั 100%”  
แต่เราสามารถวัดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นนั้นได้ ถ้าหากต้องการท�าธุรกรรม 

ทีม่คีวามส�าคญัมากโดยใช้อนิเทอร์เนต็ เช่น ธรุกรรมทางการเงิน การส่งเอกสารลบั  

ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ควรกลับมาใช้อินเทอร์เน็ต 

จากที่บ้าน หรืออย่างน้อยให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของตนเอง

2. พิจารณาชือ่จดุเชือ่มต่อกระจายสญัญาณทีพ่บ เมือ่ต้องการ 

ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะแล้วก็จ�าเป็นต้องรู ้จักชื่อจุดเชื่อมต่อ 

กระจายสญัญาณทีพ่บ และสงัเกตชือ่ดีๆ  อาจจะถามจากผูใ้ห้บริการกไ็ด้ อย่างไรกต็าม 

เหล่าร้ายก็อาจจะปลอมชื่อจุดเชื่อมต่อกระจายสัญญาณก็ได้

3. เมือ่เลกิใช้งานให้ลบรายชือ่จดุเชือ่มต่อกระจายสญัญาณทิง้  
หลังจากหยุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์

ของเรานั้นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เนื่องจากหากเราอยู่ในบริเวณที่มีจุดเชื่อมต่อ

กระจายสญัญาณปลอม (ใช้ช่ือเดียวกบัจดุเช่ือมต่อทีเ่ราบันทกึไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว) 

เครื่องก็จะเชื่อมต่อทันที และมีความเสี่ยงที่เราจะถูกแอบดักขโมยข้อมูลไป

4. เลือกใหม่ทกุครัง้เมือ่ต้องการเชือ่มต่อกบัจุดเชือ่มต่อกระจาย 
สัญญาณเดิม ทุกครั้งที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ให้สังเกตดูว่าเป็น 

สิ่งผิดปกติหรือไม่ การล็อกอินเข้าสู่เครือข่ายใช้วิธีการเดิมหรือไม่ (การล็อกอิน 

เข้าสู่เครือข่ายไร้สายสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การใช้ Password อย่างเดียว 

หรือใส่ Username ร่วมกับ Password)
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5. ไม่บันทึก Password หรือเปิดให้เข้าสู่เว็บไซต์อัตโนมัติ เนื่องจาก 

หากเราบันทึก Password ส�าหรับการเข้าสู่ระบบไว้ เมื่อเปิดหน้าเว็บน้ันขึ้นมา ข้อมูล 

การเข้าสู่ระบบของเราจะถูกส่งออกจากเครื่องทันที หากหลงเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย 

ของผู้ไม่หวังดี จะท�าให้เขาได้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเราได้อย่างง่ายดาย

6. เลือกเข้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส (สังเกตจากชื่อเว็บไซต์ว่าต้องมี https://  

หรอืมรีปูแม่กญุแจลอ็กดงัรปูด้านล่าง) หรอืตดิตัง้โปรแกรมเสรมิชือ่ “HTTPS Everywhere”  

บน Firefox และ Chrome (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.eff.org/https-everywhere)

วิธีสังเกตเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส
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7. ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus และหมั่นอัปเดตโปรแกรมอย่าง 
สม�า่เสมอ รวมทัง้หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอย่างสม�่าเสมอ

8. ปิดการแชร์ไฟล์ (Share File) เนือ่งจากเมือ่เชือ่มต่อเครอืข่ายไร้สายแล้ว  

จะท�าให้เครือ่งทีเ่ชือ่มต่อกบัเครอืข่ายไร้สายเดยีวกนักับเราสามารถมองเหน็เครือ่งของเราได้  

ถ้าหากเปิดแชร์ไฟล์ไว้กอ็าจท�าให้ผูไ้ม่หวงัดไีด้ข้อมลูของเราไปโดยง่าย ซึง่ถ้าหากเราใช้ระบบ 

ปฏบิตักิาร Windows แล้วกส็ามารถปิดการแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์ทีต้่องการ เพยีงแค่คลกิขวา 

ที่โฟลเดอร์นั้นๆ แล้วเลือก Share with-> Stop sharing

วิธีการยกเลิกการแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์เก็บข้อมูลที่ส�าคัญ

9. เปิดไฟร์วอลล์ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยระบบปฏบิตักิาร Windows นัน้ 

สามารถท�าได้โดยการเข้าไปใน Control Panel เลือก System and Security จากนั้น

เลือก Windows Firewall
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10. ก�าหนดระดับความม่ันคงปลอดภัยของการเข้ารหัส 
ข้อมูลท่ีจุดเชื่อมต่อกระจายสัญญาณให้เป็น WPA2 ส�าหรับ 
เครือข่ายออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งจะท�าให้ไม่เกิดปัญหาใดๆ แต่หากตั้งเป็น  

OPEN หรือ WEP แล้ว ก็มีโอกาสที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาแอบถอดรหัสเพื่อดักจับ 

ข้อมูล และเครือข่ายส่วนตัวจะกลายเป็นเครอืข่ายสาธารณะทนัท ี โดยการ 

ก�าหนดระดับเข้ารหัสให้เป็น WPA2 จะต้องท�าการตั้ง Password ซึ่งควร 

ประกอบไปด้วยตัวอักษรท้ังตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ตัวเลข และอักขระต่างๆ  

เช่น F24@bhn เป็นต้น ส�าหรับการปรับวิธีการเข้ารหัสข้อมูลจุดเชื่อมต่อ 

กระจายสัญญาณเครือข่ายส่วนตัวนั้น จ�าเป็นต้องศึกษาคู่มือการปรับแต่งค่า 

ซึ่งแตกต่างกันตามอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่น

วิธีเปิดใช้งาน Firewall ในระบบปฏิบัติการ Windows
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ทัง้หมดนีเ้ป็นเทคนคิเบือ้งต้นเพือ่หลกีเลีย่งปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้

จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ส�าหรับ 

บทต่อๆ ไป จะแนะน�าถึงวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ซือ้สนิค้าออนไลน์ ซึง่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอนิเทอร์เนต็ในรปูแบบ

ใดก็ตาม ผู้ใช้งานจ�าเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพราะภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

มักเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้งานของเราเองเป็นหลัก การมีชุด

ซอฟต์แวร์ป้องกันในเครื่องอย่างโปรแกรม Anti-Virus จึงไม่ใช่ 

ค�าตอบสดุท้าย ความมัน่คงปลอดภยัจะเกดิขึน้ได้จ�าเป็นต้องพึง่พาสต ิ

และความรู้เท่าทันของเราเอง ดังน้ัน พึงระลึกไว้เสมอว่า ความ

มัน่คงปลอดภยัของข้อมลูจะเกดิขึน้ได้ ต้องเริม่ต้นจากตัวเอง หาก

ผู้ใช้งานมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายภายในองค์กรก็จะมั่นคง

ปลอดภัย เครือข่ายองค์กรอื่นๆ ที่จะมาร่วมใช้งานระบบก็มั่นคง

ปลอดภยั เกดิเป็นห่วงโซ่แห่งความมัน่คงปลอดภัย จากระดับเลก็

ไปสู่ระดับใหญ่ ไปถึงระดับชาติ ช่วยให้ประเทศเกิดความม่ันคง

ปลอดภัยจากการใช้ระบบสารสนเทศได้ในที่สุดนั่นเอง



24 ชั่วโมง...ในชีวิตออนไลน์
1,440 นาที...อาจตกเป็นเหยื่อวายร้ายในโลกไซเบอร์

86,400 วินาที...ที่สามารถป้องกันได้ถ้ารู้วิธี

ณัฐโชติ ดุสิตานนท์
วิศวกรมาดขรึม มืออาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัย @ ThaiCERT, ETDA
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2.1 รู้เหลี่ยมร้านค้าออนไลน์

การพัฒนาและเติบโตของอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งการซื้อขายออนไลน์ ท�าให้อีคอมเมิร์ซ

กลายเป็นช่องทางหลักของการซื้อขายสินค้า 

ในปัจจุบัน และจ�านวนผู ้ซื้อสินค้าออนไลน์ 

กจ็ะต้องเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่แน่นอนว่าจะดงึดดู

ให้อาชญากรออนไลน์เข้ามาหาผลประโยชน์

จากผู้จับจ่ายทางช่องทางที่ก�าลังเติบโตนี้
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ทุกวันนี้การค้าบนโลกออนไลน์ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหน่ึงนาทีก็เริ่มต้นขายสินค้า

ได้แล้ว โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

ซึ่งบางครั้งประกาศขายสินค้าเพียงไม่นานก็มีผู้สนใจโทรศัพท์ติดต่อส่ังซื้อสินค้าทันที 

แต่สังคมออนไลน์น้ันไม่สามารถคัดกรองข้อมูลผู้ใช้งานหรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันต่างๆ แล้วก็ตาม  

แต่กไ็ม่สามารถคดักรองผูใ้ช้งานทีไ่ม่ประสงค์ดอีอกไปได้ นอกจากการเริม่ต้นขายสนิค้า

ผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์แล้ว ก็ยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให ้

เริ่มต้นขายสินค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ปัญหาในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ปัญหาการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ทีพ่บเหน็ได้บ่อยทีส่ดุคอื การทีผู่ข้ายประกาศ

ขายสนิค้าในราคาท่ีถกูกว่าปกต ิและให้ผูซ้ือ้โอนเงนิหรอืจ่ายค่าสนิค้าก่อนจงึจะส่ง

สนิค้าไปให้ ผูซ้ือ้หลายคนเมือ่เหน็ราคาสนิค้าทีถู่กกว่าปกติก็อยากได้และตัดสนิใจซ้ือ

ทันทีเพราะกลัวว่าจะมีผู้อื่นแย่งซ้ือไป เม่ือผู้ซ้ือจ่ายค่าสินค้าไปแล้วผู้ขายก็ไม่ยอมส่ง

สินค้าให้ หรืออาจจะส่งสินค้ามาแต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้

อีกกรณีหน่ึงผู้ซ้ือได้อ่านประกาศขายจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร ์

โน้ตบุ๊กสภาพใหม่เอี่ยม แต่มีราคาถูกมาก เขาสนใจจึงโทรศัพท์ติดต่อนัดให้คนขาย

มาส่งสินค้าที่บ้าน แล้วจึงจะจ่ายค่าสินค้าให้ เวลาผ่านไปหลายช่ัวโมง คนขายก็ยัง 

ไม่มาถงึ เม่ือโทรศพัท์ไปสอบถามกไ็ด้ความว่าออกเดนิทางมาแล้ว แต่รถเสยีอยูต้่องจอด 

ซ่อมท่ีอู่ก่อน เวลาผ่านไป 2 ช่ัวโมงคนขายก็โทรศัพท์มาบอกว่าซ่อมรถเสร็จแล้ว  

แต่มปัีญหาเรือ่งเงนิค่าซ่อมรถ ขอให้ผูซ้ือ้โอนเงนิมาจ่ายค่าซ่อมรถ 2,000 บาท ให้ก่อน 

จึงจะเอารถออกจากอู่ไปส่งโน้ตบุ๊กให้ได้ โดยเงินจ�านวนนี้จะหักจากค่าโน้ตบุ๊กเลย 

(โน้ตบุ๊กตกลงราคาซ้ือขายกันท่ี 7,000 บาท) เพราะความใจร้อนอยากได้ของ และ

เข้าใจไปเองว่าเจ้าของโน้ตบุก๊นีค้งเดือดร้อนเร่ืองเงนิทองจึง 

ประกาศขายถกูๆ ผูซ้ือ้จงึไปโอนเงนิให้ก่อน ซึง่แน่นอนว่า 

ต่อให้เวลาผ่านไปนานเพยีงใด ผูซ้ือ้คนนีก้ไ็ม่มโีอกาส

ได้สมัผสัโน้ตบุก๊เครือ่งนัน้อย่างแน่นอน เพราะคน

ขายหายเข้ากลบีเมฆไปพร้อมกบัเงนิ 2,000 บาท

นั้นแล้ว
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ยังมีอีกตัวอย่างท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจด้านเทคนิคกลโกงในหน้า

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่ปี 2556 เมื่อสถานีต�ารวจประเวศได้แถลงข่าวจับกุม 

วัยรุ่นไทยสองคนอายุ 18 ปี และ 19 ปี ในข้อหาโจรกรรมเงินทาง e-Banking 

ของผู้เสียหายเป็นจ�านวนมากถึง 1.8 ล้านบาท ซ่ึงจากการแถลงข่าวพอสรุปวิธี

การโจรกรรมคือ ผู้ต้องหาน�าส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชนของผู้เสียหาย (ด�ามาก)  

ไปแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าซิมการ์ดหายแล้วขอซิมการ์ดใหม่ (โดยผู้เสียหายใช้

โทรศัพท์ 2 ซิม) ท�าให้ซิมเก่าที่ผู้เสียหายใช้อยู่ถูกระงับทันทีโดยไม่มีความผิดปกติ

เกิดขึ้น (เพราะอีกซิมใช้ได้) หลังจากนั้นผู้ต้องหาจึงท�าการเปิดบัญชีธนาคารใหม่

แล้วท�าการโอนเงินผ่านระบบ e-Banking ซ่ึงจะส่งรหัส OTP (One Time  

Password) เข้าซิมการ์ดโทรศัพท์ท่ีเปิดใหม่ซ่ึงอยู่ในมือถือผู้ต้องหาแล้ว ท�าให้

สามารถโอนเงนิไปได้หลายครัง้รวมทัง้หมดประมาณ 1.8 ล้านบาท โดยใช้เวลาเพยีง 

20 นาท ี ต�ารวจคาดว่าการโจรกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีแค่วัยรุ่นสองคน แต่ท�ากันเป็น

ขบวนการโดยวัยรุ่นอาจเป็นแค่คนรบัจ้างเปิดบัญชธีนาคารเท่านั้น โดยผู้เสียหาย

ได้เตรยีมยืน่ฟ้องผู้ให้บรกิารโทรศพัท์และธนาคารเรยีบร้อยแล้ว ประเดน็ทีน่่าสงสยั

ก็คือ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนนั้นด�ามากมองเห็นภาพไม่ชัดแม้แต่รูป 

ผูเ้สยีหายแต่เหตใุดจงึขอซมิการ์ดใหม่ได้? และกลุม่ผู้ต้องหาทราบช่ือผู้ใช้งานและ

รหัสผ่านของธนาคารเพื่อท�า e-Banking ได้อย่างไร?
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อีกตัวอย่างที่น�ามาเล่าสู่กันฟังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอาจจะ

เรียกว่าเป็นมหากาฬเลยก็ว่าได้ กบั ฝีมอืในการท�า Social Engineering  

ของแฮก็เกอร์เพือ่ขโมยข้อมลูส่วนตวัของบคุคลทีม่ช่ืีอเสยีง และน�าไป

ใช้ท�าธุรกรรมออนไลน์ ซ่ึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.thaicert.or.th 

ได้กล่าวถึงชีวิตในโลกดิจิทัลของนายแมท โฮนาน (Mat Honan) ที่ถูก

ท�าลายลงอย่างส้ินเชิงด้วยฝีมือของแฮ็กเกอร์เร่ิมจากการใช้วิธี Social 

Engineering ท่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้จนกระทั่งสามารถท�าให้เข้าถึง

บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดได้ในเวลาต่อมา

แมท โฮนาน เป็นนักเขียนประจ�าของ Wired ซึ่งเป็นนิตยสาร 

เกีย่วกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีรู้่จกักนัมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี ้

เขายังเป็นทีมงานของ Gizmodo ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับแก็ดเจ็ตที่มี 

ชือ่เสยีงอีกด้วย และกเ็ป็นธรรมดาของผูท้ีอ่ยูใ่นวงการเทคโนโลยสีมยัใหม่

และเป็นนักเขียนที่มีผู้ติดตามจ�านวนไม่น้อยผ่านเว็บไซต์อย่างนายแมท

จะมีบัญชีผู้ใช้งานของบริการออนไลน์มากมาย ส่ิงเดียวท่ีเป็นจุดเริ่มต้น

ของการแฮ็กครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็คือบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) ของ 

Gizmodo (http://twitter.com/Gizmodo) ทีก่ลายเป็นทีต้่องการของ

แฮ็กเกอร์และนายแมท เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานอยู่

ในระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยบัญชีผู ้ใช ้งานด้วย 

รหัสผ่าน (Password) นั้น เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ที่จ�ารหัสผ่านของ

ตนเองไม่ได้ และผู้ให้บรกิารทัง้หลายจะต้องมีวธิใีห้ผู้ใช้งานทีล่มืรหสัผ่าน

เหล่านีส้ามารถเข้าใช้งานบัญชผู้ีใช้ของพวกเขาได้อีกครัง้ เช่น ผูใ้ช้สามารถ

ท�าการขอให้ผู้ให้บริการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังท่ีอยู่อีเมลส�ารองท่ีระบุไว้

ตอนสมัครบัญชีผู้ใช้หรือใช้วิธีตอบค�าถามลับ ซ่ึงส่วนมากก็เป็นข้อมูล 

ส่วนบคุคลทีไ่ม่ได้ยากเยน็ทีแ่ฮ็กเกอร์จะค้นหาได้โดยเฉพาะส�าหรบับคุคล

ที่มีชื่อเสียง ดังนั้น หากแฮ็กเกอร์สามารถยึดครองบัญชีผู้ใช้ส�ารองได้ 

ก็เท่ากับว่าแฮ็กเกอร์ยึดบัญชีผู้ใช้หลักและเป็นหนึ่งในเทคนิคที่แฮ็กเกอร์ 

ใช้ในการยึดครองบัญชีของนายแมท โฮนาน นั่นเอง
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จากรายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับแมท โฮนาน ที่มีการเปิดเผยใน

อินเทอร์เน็ต แฮ็กเกอร์มีเป้าหมายที่จะยึดครองบัญชีผู้ใช้งานของทวิตเตอร์ 

อาจจะล�าดบัเหตกุารณ์ได้ว่าแฮก็เกอร์ทราบข้อมลูจากรายละเอยีดในทวติเตอร์ 

ว่าแมท มเีวบ็ไซต์ส่วนตวัอยู ่และในเวบ็ไซต์นัน้ก็มข้ีอมลูเกีย่วกับทีอ่ยูอ่เีมลของ

เขาอยู่ซึ่งเป็นของ Gmail ซ่ึงท�าให้แฮ็กเกอร์คาดได้ว่าที่อยู่อีเมลนี้คงจะเป็น 

อเีมลส�ารองของทวติเตอร์แน่นอน ดงันัน้ หากจะเข้ายดึครองบญัชผีูใ้ช้งานของ

ทวิตเตอร์ แฮ็กเกอร์ต้องเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน Gmail ของแมท เสียก่อน

เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบญัชผีูใ้ช้งาน Gmail แฮก็เกอร์ได้เรยีกใช้ความสามารถ 

ของการกูค้นืบญัชเีมือ่ลมืรหสัผ่าน ซึง่ตามระบบของ Google Mail นัน้ ระบบ

จะส่ง URL พิเศษส�าหรบักูค้นืบญัชผีูใ้ช้ไปยงัอเีมลส�ารองทีผู่ใ้ช้ได้ลงทะเบยีนไว้ 

ถึงแม้ว่า Google จะมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมโดยการไม่ระบุ

อย่างชัดเจนว่าอีเมลส�ารองที่ส่ง URL ส�าหรับกู้คืนบัญชีนั้นคืออีเมลใด โดยจะ

ปิดบงัตวัอกัษรบางตวั เช่น ในกรณขีองแมท แฮก็เกอร์ จะเหน็เพียงแค่ว่า URL 

พิเศษนั้นจะถูกส่งไปท่ี m••••n@me.com แม้ว่าข้อมูลจะมีเพียงเท่านี้ แต่ก็

สามารถบอกได้ว่าอีเมลส�ารองของแมทเป็นระบบ me.com ซึ่งเป็นบริการ

ของ Apple นั่นเอง

ด้วยข้อมูลที่มีเท่านี้ ก็เพียงพอส�าหรับแฮ็กเกอร์แล้ว เพราะวิธีที่จะ

สวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานของ Apple น้ันอาศัยเพียงข้อมูลเลขบัตร

เครดิต 4 หลักสุดท้ายของแมท ซึ่งเราอาจจะ 

คิดว ่าไม ่ ใช ่ของง ่ายท่ีจะหาข ้อมูลน้ี 

แต่แฮก็เกอร์รู้ดว่ีาใน Amazon ซ่ึงเป็น 

เว็บไซต์ขายสินค้าช่ือดังจะแสดง

เลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย

ในหน้ารายการบตัรเครดติของ

ผู้ใช้งานแต่ละคน และแมท  

กม็บีญัชผีูใ้ช้งานของ Amazon 

อยู ่ดงันัน้ งานต่อไปทีแ่ฮก็เกอร์

ต้องท�าก็คือสวมรอยเป็นแมท

โฮนาน ใน Amazon ให้ได้
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จากข้อมูลที่อยู่ส�าหรับเรียกเก็บเงิน (Billing Address) ที่แฮ็กเกอร์ได้จาก

การตรวจสอบข้อมลูการจดทะเบียนโดเมนเวบ็ไซต์ส่วนตวัของแมท ซึง่ข้อมลูนีเ้ป็น

ข้อมลูสาธารณะ และแฮก็เกอร์คาดว่าน่าจะตรงกบัทีอ่ยูส่�าหรบัเรยีกเกบ็เงนิทีแ่มท

ใช้ลงทะเบียนใน Amazon แฮ็กเกอร์จึงได้โทรศัพท์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ 

Amazon และอ้างชื่อผู้ใช้กับที่อยู่ส�าหรับเรียกเก็บเงินเพื่อขอให้ Amazon เพิ่ม

รายการบัตรเครดิตปลอมเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน

ณ จดุนีด้เูหมอืนสิง่ท่ีแฮก็เกอร์ท�าจะไม่ส่งผลอะไรต่อบญัชีผู้ใช้งานของแมท

เพียงแค่มีรายการบัตรเครดิตที่ใช้งานไม่ได้เข้ามาอยู่ในบัญชีผู้ใช้งานอีก 1 รายการ

เท่านั้น แต่นี่เท่ากับว่าแฮ็กเกอร์สามารถล่วงรู้รายละเอียดส�าคัญในบัญชีผู้ใช้งาน 

ที่เป็นเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 1 รายการเช่นกัน นั่นคือ เลขบัตรเครดิต (ปลอม) และ 

มนักไ็ด้แสดงให้เหน็ว่าเป็นจดุเปลีย่นทีส่�าคญัยิง่เมือ่แฮก็เกอร์ตดิต่อไปยงั Amazon  

อีกครั้ง คราวนี้อ้างว่าลืมรหัสผ่านและใช้หลักฐานอันประกอบด้วย ช่ือผู้ใช้งาน  

ทีอ่ยูส่�าหรบัเรียกเกบ็เงิน และเลขบตัรเครดติ (ปลอม) ทีก่ลายเป็นส่วนหนึง่ของบัญช ี

ผู้ใช้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
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ด้วยหลักฐาน 3 อย่างน้ี และฝีมือในการท�า Social Engineering ของ 

แฮ็กเกอร์ ท�าให้ Amazon ยอมให้แฮ็กเกอร์ก�าหนดอีเมลส�ารองใหม่ และแน่นอน

ย่อมเป็นทีอ่ยูอี่เมลท่ีแฮก็เกอร์สร้างข้ึนมาเอง ดงันัน้ แฮก็เกอร์จงึสามารถเข้าสูบ่ญัชี

ผู้ใช้ Amazon ของแมท โฮนาน น�าเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิต (ที่แท้จริง)  

มาประกอบกับที่อยู่ส�าหรับเรียกเก็บเงินน�าไปอ้างกับ Apple เพื่อกู้คืนบัญชีของ 

me.com และใน me.com แฮ็กเกอร์ก็ได้ URL พิเศษที่ใช้กู้คืนบัญชีผู้ใช้งานของ  

Gmail และในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อแฮ็กเกอร์เข้าควบคุมบัญชีผู้ใช้งาน Gmail ของ

แมทได้ก็คือการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลของแมท เป็นอีเมล

ส�ารองและเข้าควบคุมบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ของ Gizmodo ได้ในที่สุด เพื่อให้

เข้าใจง่ายขึ้นอีกขอให้ดูรูปที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการแสดงขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา

 

 

รูปที่ 1 ล�าดับขั้นตอนที่แฮ็กเกอร์ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานใน Amazon

แจ้ง Billing Address
และชื่อผู้ใช้งาน

ขอเพิ่มเลขบัตรเครดิต
(ปลอม)

แจ้ง Billing Address
ชื่อผู้ใช้งาน

และเลขบัตรเครดิต (ปลอม)
ขอเปลี่ยน Backup Email

2

3

1

ใช้ Backup Email
เพื่อกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน

เข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของเหยื่อเพื่อน�าเลข 
4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตมาใช้
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นอกจากแฮ็กเกอร์จะขโมยบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ของแมท โฮนาน ไปได ้

ในทีส่ดุแล้ว แฮก็เกอร์ยงัได้ลบบญัชผีูใ้ช้งาน Gmail และสัง่ลบข้อมลูบนเครือ่งแมคบุก๊

ไอโฟน และไอแพดของแมท โดยใช้ค�าสั่ง Remote Wipe ของ iCloud ท�าให้แมท

ไม่สามารถกลับเข้าไปกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดได้ นอกจากแมท จะสูญเสียบัญชี 

ผู้ใช้งานทั้งหมดไปแล้ว ข้อมูล เช่น รูปถ่ายครอบครัว และอีเมลทั้งหมดก็ถูก 

แฮ็กเกอร์ท�าลายไปด้วย เท่ากับว่าเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ส�าหรับแมท โฮนาน  

ทั้งกับตัวตนในโลกดิจิทัลและตัวตนในโลกจริงของเขาทีเดียว

อาจจะกล่าวได้ว่าถึงแม้แมท โฮนาน จะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว แต่

ช่องโหว่ทีไ่ม่น่าเกดิขึน้ในขัน้ตอนการขอกูคื้นบญัชีผูใ้ช้ในกรณขีอง Amazon อาจจะเกดิ

จากไม่มีการตรวจสอบความผิดปกติของการที่มีการเพิ่มเลขบัตรเครดิตเข้ามาใหม่

ด้วยช่องทางทีไ่ม่ปกต ิ(ใช้เพยีงทีอ่ยูส่�าหรบัเรยีกเกบ็เงนิเท่านัน้) และยงัมกีารน�าเลข

บัตรนี้ไปใช้อ้างความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากน้ัน ส่วน  

Apple นั้น ก็ต้องการเพียงท่ีอยู่ส�าหรับเรียกเก็บเงินและเลข 4 หลักสุดท้ายของ 

บตัรเครดติ แต่ท้ังนี ้อาจต้องให้เครดิตกบัผลงาน Social Engineering ของแฮ็กเกอร์ที ่

หากแฮก็เกอร์ไม่มคีวามสามารถในด้านนีด้พีอ เจ้าหน้าทีข่อง Amazon และ Apple 

อาจจะรูส้กึได้ถงึความไม่ชอบมาพากล และสามารถหยดุยัง้ไม่ให้เกดิความเสยีหาย

ขึ้นอย่างเช่นในกรณีนี้ได้

รูปที่ 2 ล�าดับขั้นตอนที่แฮ็กเกอร์ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน

ในทวิตเตอร์ผ่าน Gmail และ me.com

- แจ้ง Billing Address และเลข 
4 ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิต 
เพื่อขอ Reset Password 
(Apple ID และ me.com)

- ได้รหัสผ่านส�าหรับ me.com

- ขอ Reset Password 
ของ Gmail

- Gmail ส่ง URL 
ส�าหรับ Reset มาที่ 

me.com

- ขอ Reset Password 
ของ Twitter

- Twitter ส่ง URL ส�าหรับ  
Reset มาที่ Gmail
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จากกรณีศึกษาทั้งหมดนี้ ท�าให้เห็นว่าทุกคนที่มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์  

ไม่เพยีงแต่ผูซ้ือ้เท่านัน้ทีไ่ด้รบัผลเสยีจากการซือ้สนิค้าออนไลน์อย่างไม่ซือ่สตัย์ ยังมผีูข้าย 

รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ก็มีโอกาสพบปัญหาเหล่านั้นเช่นกัน ดังนั้น ในส่วนของ

ผู้ซ้ือก่อนจะท�าการซ้ือสินค้าออนไลน์จ�าเป็นจะต้องคิดให้ถ้วนถี่ เพื่อลดปัญหาต่างๆ  

ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากแม้ว่าจะตรวจสอบหมายเลขบัญชีของผู้ที่จ่ายค่าสินค้านั้น 

ได้กต็าม รายชือ่บัญชขีองคนเหล่านีบ้างทกีไ็ม่ใช่ผูท้ีท่�าความผดิโดยตรง เพยีงแต่พวกเขา

หลงเชือ่กลุม่มจิฉาชพีให้ไปเปิดบญัชีธนาคารทิง้ไว้ โดยยอมรบัเงนิค่าจ้างเพยีง 500 บาท 

จากนัน้คนเหล่านีก้เ็อาบตัรเอทีเอม็ของเขาไป รอเบกิเงนิทีม่เีหยือ่หลงเชือ่แล้วโอนไปให้ 

ซึ่งก็ท�าให้ไม่สามารถสืบไปถึงคนผิดที่แท้จริงและไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 

หรือจากตัวอย่างของแมท โฮนาน เราก็สามารถป้องกันตัว 

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแฮ็กเกอร์ในลักษณะนี้ได้โดยไม่เชื่อมต่อบัญชี 

ผูใ้ช้เข้าด้วยกนัในลกัษณะการเป็นบัญชีส�ารองหลายๆ ทอด เพราะในกรณี

ที่มีบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกเจาะได้ก็จะส่งผลให้บัญชีที่เหลือถูกเจาะ 

ตามไปด้วย เป็นลกูโซ่รวมถึงการใช้ชือ่ผูใ้ช้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบญัชี

ผู้ใช้ก็อาจช่วยได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่เราไม่อาจ

ควบคมุได้อาจเกดิทีผู่ใ้ห้บรกิารซึง่มนีโยบายทีแ่ตกต่างกนัไปในการให้

บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น ลืมรหัสผ่าน อย่างเช่นที่แฮ็กเกอร์ใช้

ในครัง้นี ้แต่ข้อมลูท้ังอเีมลและภาพถ่ายของแมท ทีถู่กแฮก็เกอร์ท�าลาย 

ทิง้ไปนัน้ หากมกีารส�ารองข้อมลูเอาไว้ในอปุกรณ์ส�ารองส่วนบุคคล เช่น 

ฮาร์ดดสิก์แบบพกพา หรอืเขียนลงในแผ่นดวีดี ีหรอืซีดี อย่างสม�า่เสมอ

ก็อาจช่วยลดความเสียหายลงได้ แทนที่จะให้ความเชื่อมั่นบนบริการ

ออนไลน์ทัง้หมดอย่างทีห่ลายๆ คนเป็นอยูใ่นขณะนี ้โดยอาจลมืไปว่า

บัญชีผู้ใช้งานในโลกดิจิทัลท้ังหลายนั้น อาจถูกเจาะได้โดยแฮ็กเกอร ์

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
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2.2 คลิกช้อปกับ
เว็บที่เชื่อใจ

การซือ้สินค้าออนไลน์เป็นช่องทางท่ีมคีวามสะดวกสบายเพยีงแค่คลกิ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถึงหน้าร้านจริง แต่ด้วยความสะดวกสบายนีก้ค็วรพจิารณาเลอืกเวบ็ไซต์ที่จะสั่งซื้อให้รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจตามมา ดังนี้
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1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ อย่างเช่น  

เป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานใดบ้าง โดยสังเกตจากสัญลักษณ ์

รับรองความน่าเชือ่ถอื หรอืทีเ่รียกว่าเคร่ืองหมาย Trustmark หากมเีคร่ืองหมาย 

เหล่านีก้็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

2. ตรวจสอบประวัตขิองร้านค้าออนไลน์น้ันๆ 
เนือ่งจากชือ่เสยีงของร้านค้าสามารถยนืยนัความน่าเชือ่ถอืได้อย่างหนึง่

อาจตรวจสอบโดยค้นหารายละเอียดของเว็บไซต์จากเว็บค้นหา 

(Search Engine) ต่างๆ เช่น พิมพ์ชื่อร้านค้าที่ต้องการลงใน Google 

ซึ่งอาจมีผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้ามาก่อนได้ลงความเห็นไว้ หรืออาจตรวจสอบ

ความมีตัวตนและประวัติจากหน ่วยงานที่รับลงทะเบียนและ 

ออกใบอนุญาตท�าการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูให้แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต ์

ที่มีตัวตนอยู่จริง เช่น www.trustmarkthai.com
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www.checkprice.net เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า

3. ศึกษาและท�าความเข้าใจเงือ่นไขการสัง่ซ้ือสนิค้า 
ของร้านค้า เพือ่ให้ทราบถึงข้อก�าหนดต่างๆ เงือ่นไขการจ่ายเงนิ รวมไปถงึ 

การรับประกันสนิค้า การรบัประกนัความเสีย่ง การคนืเงนิ และข้อตกลงต่างๆ 

ที่ผู้ขายได้ก�าหนดไว้ หากมีข้อสงสัยหรือผู้ขายไม่ได้ชี้แจงไว้บนเว็บไซต์ ก็ควร

สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ก่อนเสมอ

4. ตรวจสอบราคาในท้องตลาด เปรยีบเทยีบกบัราคา 

ทีจ่ะซือ้ให้แน่ใจ ควรระมัดระวังในการจ่ายเงินโดยพิจารณาจากคุณภาพของ

สินค้าต่อราคา โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากเราท�าการซ้ือสินค้าผ่านเว็บประมูล  

ควรตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ร้าน ทั้งร้านค้าออนไลน์  

และร้านค้าทั่วไป เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส�ารวจราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือ  

www.checkprice.net
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5. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ว่าข้อมูล 

ส่วนตัวจะส่งไปยงัร้านค้าโดยตรง และไม่มกีารลักลอบขโมยข้อมลูส่วนตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

หมายเลขบตัรเครดติ รวมทัง้มกีารตดิตัง้ซอฟต์แวร์ด้านความมัน่คงปลอดภัย และสังเกตการณ์ 

การท�างานของซอฟต์แวร์ด้วย นอกจากนี้ ควรจะสังเกตว่าเว็บไซต์ที่ซื้อสินค้ามีการใช้

เทคโนโลยคีวามมัน่คงปลอดภยัส�าหรบัข้อมลูของลกูค้าและการช�าระเงนิด้วยระบบ Secure 

Sockets Layer (SSL) เทคโนโลยนีีจ้ะท�าการเข้ารหสัข้อมลูทีส่่งออกไปเพือ่ไม่ให้ผูอ้ืน่สามารถ

ถอดรหัสได้ด้วยเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) ท�าให้ 

ผู้ไม่ประสงค์ดีไม่สามารถขโมยข้อมูลบตัรเครดิตของเราไปใช้งานได้ ซึง่ปัจจบุนัเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่

มักใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์โดยสังเกตจากที่อยู่เว็บไซต ์

ทีถ่ามรหสับตัรเครดติของเราโดยใช้ทีอ่ยูเ่วบ็ไซต์ขึน้ต้นด้วย “https:” แทนทีจ่ะเป็น “http:” 

แบบเว็บไซต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงสัญลักษณ์รูปกุญแจ (ส่วนใหญ่ 

จะแสดงที่แถบกรอกข้อมูล URL) ดังรูปด้านล่าง

 

สังเกตสัญลักษณ์ https เพื่อเกิดความมั่นใจในการเข้ารหัสข้อมูลบนเว็บไซต์

6. จดัพิมพ์รายละเอยีดสินค้าข้อมลูร้านค้า บนัทกึรายการสัง่ซือ้ 

รวมทั้งเงื่อนไขการซ้ือขายอื่นๆ เช่น การรับประกัน รายละเอียดการเปล่ียนสินค้า 

หลังช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงิน เพื่อใช้ตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน 

ในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

MyBank.com a real bank
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นอกจาก 6 วิธีการข้างต้นแล้ว สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ไทยยงัได้สรปุขัน้ตอนทีค่วรท�าในการซ้ือของออนไลน์

ไว้ทั้งหมด 14 ข้อ ดังนี้

1. หากพบสินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากๆ  
จนผิดสังเกต ให้ตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อน อย่าโลภ 

เห็นแก่ของถูกจนโอนเงินไปให้ก่อน ผู้ร้ายมักตั้งราคาสินค้าให้ถูกกว่า 

ท้องตลาดเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ

2. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจ�านวนมากๆ ให้กับคนที่เรา 

ไม่เคยซือ้ของด้วยมาก่อน หากต้องการท�าจรงิ ขอให้ไปเจอตวัแล้วมอบ

เงินให้กันดีกว่า

3. เม่ือพบหน้าให้ขอเอกสารยนืยนัการซือ้หรอืตดิต่อ 
เช่น ส�าเนาบตัรประชาชน เอกสารยนืยนัการซ้ือสนิค้า หรือขอถ่ายภาพ 

ของเขาไว้

4. ลองสั่งซื้อของจ�านวนน้อยๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า 

ผู้ขายคนนั้นส่งของให้จริงๆ และมีตัวตนอยู่จริง 

5. อย่าไว้ใจในโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ขาย เพราะ 

บางคนมีหลายบัญชีควรจะสืบค้นข้อมูลให้ดีเสียก่อน

6. ดวู่ามีชือ่-นามสกลุจรงิของเจ้าของร้านแสดงอยู่ 
หรือไม่ หากมีชื่อจริง หรือเลขบัญชีธนาคารท่ีต้องจ่ายเงินไปให้  

ลองใช้ชือ่เหล่านัน้ค้นหาใน Google ก่อนว่ามปีระวตัอิย่างไรบ้าง เพราะ 

หากเป็นชื่อหรือบัญชีท่ีเคยฉ้อโกงมาก่อนก็อาจจะพบว่ามีคนอื่น 

มาพูดถึง หากเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคลก็จะมี

ความน่าเชื่อถือมากขึ้น

7. ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบียนเว็บไซต์ 
ส�าหรับ .com ตรวจสอบได้ที่ http://dawhois.com ส�าหรับชื่อเว็บ 

ที่ลงท้ายด้วย .th ดูที่ http://thnic.co.th/whois หากเป็นเว็บไซต์ 

ที่เปิดมานานเกิน 6 เดือน จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บที่เพิ่งเปิด

มาเพยีงไม่กีเ่ดอืน (ส่วนใหญ่เวบ็ไซต์หลอกลวงจะเปิดในช่วงเวลาสัน้ๆ)
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8. หากเป็นผูข้ายทีเ่ป็นสมาชกิร้านค้าบนเวบ็ไซต์ e-Marketplace  

ทีม่ชีือ่เสยีงก็จะมคีวามน่าเช่ือถือมากขึน้ เพราะผูใ้ห้บรกิาร e-Marketplace เหล่านี ้

มักจะมีการตรวจสอบความมีตัวตนของร้านค้าก่อนเสมอ 

9. ตรวจสอบการพูดคุยและโต้ตอบกันก่อนหน้านี้ของผู้ขาย  
เช่น เว็บบอร์ด โซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยดูว่ามีคนเข้าไปเขียนตอบอะไรบ้าง หรือ 

กระทู้ล่าสุดที่ตอบคือเมื่อใด จะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ขายได้

10. ตรวจสอบความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บไซต์ และการ 
อัปเดตข้อมูล หากเว็บไซต์มีการอัปเดตเป็นประจ�า มีสินค้าใหม่ๆ เปลี่ยนแปลง

โปรโมชัน อัปเดตข่าวสารหน้าเว็บเป็นประจ�า ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้านดูแล 

หน้าเว็บไซต์เป็นประจ�า 

http://dawhois.com ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบียนเว็บไซต์ส�าหรับ .com

http://thnic.co.th/whois ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบียนเว็บไซต์ส�าหรับ .th
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11. ดูว่ามีลูกค้าท่ีเคยซ้ือสินค้ากับร้านน้ีหรือไม่ ลองตรวจสอบได้ทาง 

เวบ็บอร์ดของทางร้าน (หากมี) หรอืลองอเีมลตดิต่อไปหาคนทีเ่คยซือ้ไปว่าบรกิารของร้านค้า 

เป็นอย่างไร

12. ตรวจสอบหมายเลขติดต่อร้านค้า โดยเฉพาะเบอร์ 02  
จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ในเว็บไซต์ควรมีท่ีอยู่

ของธุรกิจแสดงอยู่ เพื่อบ่งบอกว่าร้านค้าหรือเจ้าของร้านอยู่ที่ไหน

13. หากเว็บไซต์นั้นๆ มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น 

14. ควรช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต เพราะหากมีปัญหาจะสามารถยกเลิก 

การซือ้สินค้าได้ ซ่ึงแตกต่างจากการจ่ายเงินสดหรอืโอนเงนิ เพราะหากจ่ายไปแล้วกย็ากทีจ่ะ 

ไปเอาเงินคืนจากผู้ขาย

ทัง้หมดทีแ่นะน�าไปนัน้เป็นขัน้ตอนโดยละเอยีดของการซือ้ของออนไลน์ ทีม่คีวาม

มั่นคงปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหากเราท�าตามก็จะช่วยลดความเสี่ยง 

ที่จะเกิดปัญหาจากการซื้อของออนไลน์ได้มากเลยทีเดียว



46

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์ 
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์

เครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ หรือ Trustmark เป็น

เครื่องหมายที่จะแสดงไว้บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของ

เว็บไซต์เหล่านั้น โดยหน่วยงานผู้ออกเครื่องหมายรับรองจะมีหลักเกณฑ์ประเมิน

ความน่าเชือ่ถอื ซึง่โดยส่วนใหญ่จะพจิารณาจากความครบถ้วนของข้อมลูและระบบ

ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ 

เครื่องหมาย Trustmark จะเป็นประโยชน์ท้ังในส่วนของผู้ขายคือ แสดง 

ให้เหน็ว่าเวบ็ไซต์นัน้ๆ มคีวามน่าเชือ่ถอืและมแีนวทางในการท�าธรุกจิทีด่ทีีผ่่านการ

รับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมท้ังช่วยขยายโอกาส 

ในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้สนิค้าและบรกิารได้และในส่วนของผู้ซือ้กไ็ด้รบัประโยชน์ 

เช่นกนั เพราะเมือ่ซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารกบัเวบ็ไซต์ทีม่เีครือ่งหมายรบัรอง กม็ัน่ใจ 

ได้ว่าเป็นเว็บที่เชื่อถือได้

2.3 “Trustmark”
ร้านค้าน่าเชื่อถือ
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ส�าหรับประเทศไทย มีหน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองบนเว็บไซต์

อีคอมเมิร์ซคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องหมาย 

“DBD Registered” ที่รับรองการจดทะเบียนผู ้ประกอบการพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ยนืยนัการมตีวัตนของผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

หรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ที่น่าสนใจคือ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.  

ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

ก็ยังเป็นอีกหน่วยงานที่เปิดให้บริการรับรองความ 

น่าเชือ่ถอืแก่ผูป้ระกอบการอคีอมเมร์ิซผ่านเครือ่งหมาย  

“Smile Mark” เพื่อยืนยันว่าการบริหารจัดการ 

เว็บไซต์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

และด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) รวมทัง้ยงัได้เสรมิความเชือ่มัน่ให้แก่ผูซ้ือ้ 

ผู ้ขายสินค้าออนไลน์โดยเปิดให้บริการ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซ้ือขาย

ออนไลน”์ ที่มีบริการให้ค�าแนะน�า ปรึกษา รวมทั้งแก้ไขข้อพพิาทในกรณีทีเ่กิด

ปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์อีกด้วย

  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ภายใต้ ETDA

เครื่องหมาย Smile Mark 

โดย ETDA



 

Reliability Seal Program

 

buySAFE Seal

 

TRUSTe

 

Verisign

 

Paymate Trustmark

 

Thawte

 

SOSA

 

e-Trust Mark

 

TrustSg

 

CaseTrust

 

TradeSafe

 

AMIPCI

ทีก่ล่าวไปทัง้หมดจะเป็นผูอ้อกเครือ่งหมายรบัรองในบ้านเรา ส�าหรบัในต่างประเทศกย็งัมี

ผู้ให้บริการออกเครื่องหมายรับรองด้วยเช่นกัน ซึ่งเราก็อาจจะพบเห็นกันอยู่บ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ 

ดังนี้

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย

แอฟริกาใต้

ไต้หวัน

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

เม็กซิโก

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

การรักษาข้อมูลส่วนตัว

การเข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL

การเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ทกุด้านในการค้าขายออนไลน์

ความมั่นคงปลอดภัย
ในการจ่ายเงินออนไลน์

เครื่องหมาย               ประเทศ           สิ่งที่รับรอง
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Trustmark เหล่าน้ีสามารถใช้เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ซือ้ 

ได้ว่า เวบ็ไซต์ต่างๆ ทีไ่ด้รบัเคร่ืองหมายรับรองจะมีการด�าเนนิงานและ 

บริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด�าเนนิธุรกจิ มคีวามรับผดิชอบและใส่ใจต่อลกูค้า นอกจากนี ้การจดัตัง้

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขายออนไลน์ (Online Complain) ก็เป็น

อกีหนึง่บริการทีส่ร้างสรรค์ โดย ETDA เพือ่เป็นการตอกย�า้ความมัน่ใจ 

ได้ว่า โอกาสที่ผู้ซื้อจะพบเจอปัญหาต่างๆ ในการซ้ือของออนไลน ์

จากเว็บไซต์ที่มีเครื่องหมายรับรองเหล่านี้ก็จะลดน้อยลง



50

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์ 
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์

การซ้ือขายสินค้าออนไลน์มี 5 ขั้นตอน 

ท่ีส�าคัญ ซ่ึงขั้นตอนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ 

“การช�าระค่าสินค้า” ส�าหรับประเทศไทยนั้น 

วธิกีารทีน่ยิมใช้กค็อื การโอนเงนิผ่านทางธนาคาร

หรือการนัดพบเพื่อซื้อขายกันโดยตรง ซึ่งหาก 

ผู ้ขายและผู้ซ้ือไม่คิดหลอกลวงกันก็จะไม่เกิด

ปัญหาใดๆ แต่การจ่ายเงนิค่าสนิค้าด้วยการโอนเงนิ 

หรือการนัดพบกันก็ไม่ใช่วิธีที่สะดวกเท่าใดนัก 

และอาจไม่เหมาะกับการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ 

เน่ืองจากผู้ซ้ือจะต้องโอนเงินหรือผู้ซื้อผู้ขายต้อง 

เดนิทางมาพบกนั ซึง่อาจจะไม่สะดวกเมือ่เทยีบกบั 

การจ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือใช้บริการ

เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ เช่น 

www.paypal.com หรอื www.paysbuy.com

2.4 รู้จักช่องทาง
จับจ่ายออนไลน์

ขั้นตอนของการซื้อสินค้าออนไลน์

สั่งซื้อสินค้า ชำ�ระเงินค่าสินค้า

ชำ�ระผ่าน
ระบบออนไลน์ โอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคาร

ลูกค้ายืนยัน
การโอนเงิน

เจ้าหน้าที่ยืนยัน
การชำ�ระเงิน

จัดส่งสินค้า

2

3

4 5

1
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 “จ่ายสบายด้วยบัตรเครดิต”
 การจ่ายค่าสนิค้าออนไลน์ด้วยบตัรเครดติเป็นวธิทีีส่ะดวกสบาย โดยธนาคารหรอื

บรษิทัทีใ่ห้บรกิารรบัเงนิค่าสนิค้าออนไลน์จะมหีน้าเวบ็ไซต์เพือ่ให้ลกูค้าท�าการกรอกข้อมลู

เกีย่วกบับตัรเครดติ หลงัจากนัน้ลกูค้าจะต้องกรอกรหสัผ่านส่วนตวัเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตน

การเป็นเจ้าของบัตรเครดิต แล้วขั้นตอนที่เหลือจะเป็นการหักเงินจากบัตรเครดิต ซึ่งการ 

จ่ายเงนิด้วยบตัรเครดตินีมั้กจะไม่มปัีญหา หากร้านค้าออนไลน์ได้ใช้บรกิารจากทางธนาคาร

หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการหักเงินจากบัตรเครดิตเข้าสู่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางร้าน

 “จ่ายง่ายๆ ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์”
 วิธีการนี้เป็นการจ่ายเงินโดยใช้มูลค่าเงินในบัญชีของเว็บไซต์ที่ให้บริการรับจ่าย

เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น www.paypal.com หรือ www.paysbuy.com ซึ่งหากผู้ซื้อ 

มียอดเงินในบัญชีเพียงพอ ก็สามารถโอนยอดเงินในบัญชีไปยังบัญชีของผู้ขายได้ทันที  

โดยไม่ต้องใช้เงินจริงหรือบัตรเครดิตในการช�าระค่าสินค้า การจ่ายเงินแบบน้ีก็ม่ันคง

ปลอดภัยอีกเช่นกัน หากเว็บไซต์ที่ให้บริการมีการเข้ารหัสข้อมูล

เช่น การจ่ายเงินผ่าน www.paysbuy.com มีวิธีการคร่าวๆ คือ ให้กรอกอีเมล 

และรหัสผ่าน ระบบก็จะดึงยอดเงินในบัญชี Paysbuy ของผู้ซื้อเพื่อส่งให้บัญชี Paysbuy  

ของผูข้ายทนัท ีเมือ่ยนืยนัการท�ารายการส�าเรจ็แล้ว ระบบจะแจ้งผลการช�าระเงนิ ดงัตวัอย่าง 

ในรูปด้านล่าง

ขั้นตอนการช�าระเงินด้วย 

www.paysbuy.com

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน

3. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเพย์สบาย

PAYSBUY

4. ข้อความถึงผู้ขาย

5. ยืนยันการชำาระเงิน

2. ตรวจสอบผู้รับเงินและจำานวนเงินที่ต้องการชำาระ
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ส่วนการจ่ายเงนิผ่าน www.paypal.com กม็วีธิกีารทีค่ล้ายกนั โดยเมือ่คลิก

ปุ่มจ่ายด้วย Paypal ในหน้าร้านค้าแล้วจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลอีเมลและ

รหสัผ่านส�าหรบับญัช ีPayPal หลงัจาก Login แล้ว จะพบหน้ารายละเอยีดของบญัชี 

ให้ผูซ้ื้อตรวจสอบความถกูต้อง เมือ่คลกิ Continue แล้วระบบจะแสดงหน้า Payment 

Details ให้ผู้ซื้อสินค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับเงิน สินค้า และจ�านวน

เงิน เมื่อตรวจสอบว่าข้อมลูทั้งหมดถูกตอ้ง ผู้ซือ้กส็ามารถคลิก Continue และระบบ

ก็จะแสดงข้อความสรุปการช�าระเงิน

ขั้นตอนการช�าระเงินด้วย 

www.paypal.com
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 “คิดก่อนจ่าย”
 การจ่ายเงินออนไลน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ 

เว็บไซต์ที่ให้ผู้ซื้อกรอกข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต เป็นเว็บไซต์ของธนาคาร 

หรอืเวบ็ไซต์ท่ีให้บรกิารจรงิหรอืไม่ ข้อสงัเกตคอื เวบ็ไซต์เหล่านีจ้ะขึน้ต้นด้วย “https:” 

ซึ่งแถบท่ีอยู ่เว็บไซต์จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจรวมท้ังช่ือของบริษัทหรือธนาคาร  

ซึ่งถ้าพบว่าข้อมูลหรือสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินอย่างเด็ดขาด  

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรปฏิบัติเมื่อจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนี้

1. หากไม่จ�าเป็นไม่ควรบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับเว็บไซต์ 
ผู้ขาย แม้ว่าจะเป็นวธิกีารทีส่ะดวกเนือ่งจากในการซือ้สนิค้าครัง้ถดัไป สามารถท�าได้

ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ แต่อย่าลืมว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีลักลอบดึงข้อมูล 

บัตรเครดิตไปได้ซึ่งจะท�าให้เกิดความสูญเสียมากมาย 

2. ต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ให้ม่ันใจในการซ้ือขาย รวมไปถึง

กฎหมายทีคุ่ม้ครองการซือ้ขายออนไลน์ ซึง่สามารถร้องเรยีนได้หากพบปัญหาในการ 

ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

3. รอบคอบในการใช้จ่าย หมั่นตรวจสอบสถานะของบัตรเครดิต และ 

ตรวจสอบเอกสารสรุปยอดการใช้จ่ายทุกเดือนว่ามีการท�าธุรกรรมที่น่าสงสัยอยู่ด้วย

หรือไม่

4. แยกบตัรเครดติทีใ่ช้ซือ้สนิค้าออนไลน์เป็นประจ�ากบับตัรเครดติ 
ทีใ่ช้จ่ายปกต ิเพือ่ให้ตรวจสอบรายการทีส่ัง่ซือ้ได้ง่าย นอกจากนีย้งัเป็นการควบคุม 

การใช้จ่ายได้ง่ายและเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้จ่ายอีกด้วย 

ส่วนการจ่ายเงนิโดยใช้บญัชีเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ มกัจะไม่มีปัญหาใดๆ เนือ่งจาก

การจะเข้าถึงบัญชีของผู้ซ้ือหรือตัวเราได้นั้น จ�าเป็นจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ 

ทีแ่ท้จรงิด้วย ซึง่เวบ็ไซต์เหล่านีม้กัจะมกีารเข้ารหสัข้อมลูอยูแ่ล้ว ดงันัน้ ปัญหาต่างๆ  

มกัไม่ค่อยได้พบเจอมากนกั อย่างไรกต็าม แม้ว่าจะเป็นวธิทีีม่ัน่คงปลอดภยั แต่เวบ็ไซต์

ที่รับจ่ายด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ยังมีไม่มาก เพราะผู้ขายจ�าเป็นจะต้องรับเงินใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารจริง ซึ่งมักจะเสียค่าบริการ 

โอนเงิน ค่าบริการแปลงหน่วยเงิน และค่าบริการอื่นๆ ดังนั้น การช�าระเงินด้วย 

บัตรเครดิตจึงยังเป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากกว่า
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ส�าหรบัการจ่ายเงนิค่าสนิค้าออนไลน์โดยการโอนเงนิ ซ่ึงไม่ยุง่ยากในการด�าเนนิการ

แต่อาจจะไม่สะดวกต่อผู้ซ้ือนั้น ทุกวันนี้ ธนาคารส่วนใหญ่ได้ให้บริการการท�าธุรกรรม 

ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า “Internet Banking” ที่ท�าให้ผู้ซื้อสามารถโอนเงิน 

หรอืจ่ายเงนิอย่างง่ายดายโดยไม่จ�าเป็นต้องไปท่ีธนาคารจรงิๆ ดงันัน้ หวัข้อนีจ้ะได้เล่าถงึวธิี 

การท�าธรุกรรมออนไลน์ทีม่ัน่คงปลอดภยัเพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ โดยมขีัน้ตอน 

สร้างความมัน่คงปลอดภยัท่ีควรพจิารณา 4 ประเดน็ คอื 

1. พจิารณาว่าเวบ็ไซต์ทีใ่ช้บรกิารนัน้มีการเข้ารหสั เช่น รหสั  

Secure Sockets Layer หรือ SSL ซ่ึงน�าข้อมูลมาเข้ารหัสพิเศษท�าให้ข้อมูลที่ส่งไปยัง 

ปลายทางนัน้ มคีวามมัน่คงปลอดภยัสงู รวมถงึการตอบกลบัจากปลายทางมายงัผูท้�ารายการ  

ซึ่งการเข้ารหัสนี้จะสามารถถอดแปลงรหัสได้โดยที่ต้องอาศัยตัวแปลงรหัส ซ่ึงอยู่ที่ต้นทาง 

และปลายทางเท่านั้น เปรียบได้กับการน�าส่งสิ่งของที่ส�าคัญสักชิ้น เช่น การที่เราน�าธนบัตร 

ปึกใหญ่ใส่ในถุงพลาสติกบางใสแล้วส่งพัสดุไปยังปลายทาง ก็ย่อมจะเห็นได้ง่ายหรือ 

ทราบว่าส่ิงของทีอ่ยูข้่างในนัน้คอือะไร แต่ถ้าหากน�าพสัดใุส่กระเป๋าทีแ่ขง็แรงและลอ็กกญุแจ 

อย่างด ีกม็แีค่ผูรั้บปลายทางและตวัเราเองเท่านัน้ทีม่กุีญแจไขได้ ผูน้�าส่งพสัดยุ่อมไม่ทราบว่า 

ข้างในมีอะไรอยู่และไม่สามารถเปิดดูได้ด้วยเช่นกัน หลักการท�างานของ SSL ก็มีความ 

คล้ายคลึงกัน เว็บไซต์บริการธนาคารออนไลน์น้ันก�าหนดให้ต้องมีการปกป้องข้อมูล 

การท�าธุรกรรมของลูกค้าในระหว่างเดินทางผ่านเครือข่ายและจุดเช่ือมต่อต่างๆ ดังน้ัน  

จงึไม่น่าแปลกใจทีเ่ราจะพบว่าธนาคารพาณชิย์ช้ันน�าในไทยและสากล นยิมใช้ SSL เพือ่เสรมิ 

ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถสังเกตว่าเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครอง 

โดย SSL หรือไม ่ จากสัญลักษณ์กุญแจล็อกที่อยู ่บนเบราว์เซอร ์ เมื่อคลิกที่ 

สัญลักษณ์ก็จะเหน็ใบรบัรองอิเล็กทรอนกิส์ (Digital Certificate) หรอื SSL Certificate  

ซึง่เปรยีบเสมอืนใบรับรองเพือ่ยนืยนัว่าเวบ็ไซต์ดงักล่าวเป็นเวบ็ไซต์ทีถ่กูต้องและมคีวามม่ันคง 

ปลอดภัย เชือ่ถอืได้ โดยเบราว์เซอร์แบบต่างๆ จะมตี�าแหน่งในการแจ้ง SSL Certificate  

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

2.5 ช�าระเงินออนไลน์
อย่างไรให้หายห่วง
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• Microsoft Internet Explorer รูปแม่กุญแจจะอยู่ที่ช่อง URL 

Address ด้านบนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ได้รับ SSL Certificate 

• Mozilla Firefox จะแสดงแถบ URL Address ด้านบนเป็น 

สีเขียว ในขณะที่รูปแม่กุญแจจะปรากฏอยู่มุมขวาล่าง

• Google Chrome จะแสดงรูปแม่กุญแจ และ https: เป็นสีเขียว 

อยู่บริเวณมุมซ้ายของช่องกรอก URL Address

การแสดงสัญลักษณ์ https: ของเบราว์เซอร์ต่างๆ 

2. จ�ากัดวงเงนิการโอนหรอืการจ่ายค่าสนิค้า ซ่ึงธนาคาร 

พาณิชย์ช้ันน�าหลายแห่งในประเทศไทยท่ีให้บริการด้านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  

เปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการสามารถท�าการจ�ากัดวงเงนิในการโอน หรอืจ่ายค่าสนิค้าบรกิาร 

ให้อยูใ่นขอบเขตทีผู่ใ้ช้บริการเห็นว่าเหมาะสม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบัญชีบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
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3. ระวังเว็บไซต์ประเภทฟิชชิ่ง (Phishing) ซึ่งเป็น 

กลวิธีในการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวอันจะน�าไปสู่การแสวงหา 

ผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกล่อลวง ข้อมูลส่วนตัวน้ัน 

มักจะเป็นรหัสประจ�าตัวต่างๆ Password เลขที่บัตรเครดิต เลขที่บัญชี หรือเลขที่

บัตรประชาชน ซึ่งกลวิธีในการหลอกลวงแบบต่างๆ มีดังนี้

o ปลอมแปลงลักษณะของอีเมล ให้เหมือนส่งมาโดยธนาคารสถาบัน 

การเงนิหรอืบรษัิทห้างร้านทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่มกัมเีครือ่งหมายการค้า ส ีและ 

รูปแบบอีเมลเหมือนส่งมาจากบริษัทดังกล่าว โดยเนื้อหาของอีเมล  

จะเป็นการบอกให้ผูใ้ช้บรกิารด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ทีพ่บได้มาก

คือ การหลอกให้คลิกลิงก์ท่ีอยู่ในอีเมลเพื่อท�าการกรอกข้อมูลต่างๆ  

ผูใ้ช้บรกิารอาจได้รบัข้อความในเชงิเตอืน หรอืข่มขู ่เช่น “หากไม่ด�าเนนิการ 

ภายใน 15 วัน ทางบริษัทมีความจ�าเป็นต้องปิดบริการของท่าน” 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์หลอกลวงของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 
(หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่า URL ที่แสดงขึ้นมาไม่ใช่ URL ที่ถูกต้องของสถาบันการเงินนั้น)
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o สร้างเว็บไซต์เลียนแบบ ซ่ึงมักจะเป็นกลวิธีที่ใช้กับเว็บไซต์ทาง 

การเงินอย่างธนาคารออนไลน์ เพราะในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นช่องทาง 

ที่น�าไปสู่บัญชีที่เก็บเงินของลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อผู้ท�าการ Phishing  

ได้ทราบข้อมูลรหัสประจ�าตัว และ Password ครบแล้ว ก็จะน�าข้อมูล 

ดังกล่าวไปท�าธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินไปยังบัญชีปลายทาง  

ซึง่เปิดขึน้เพือ่รอรบัเงนิทีไ่ด้มาด้วยวธิกีารทจุรตินี ้จากนัน้คนร้ายจะไป 

ถอนเงินออกจากบัญชี หรือน�าไปซื้อสิ่งของจนหมด ตัวอย่างเว็บไซต์ 

เลียนแบบเป็นดังรูปด้านล่าง

o แอบอ้างเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ 
ธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ ทางโทรศพัท์โดยแจ้งให้ลกูค้าท�าการ 

โอนเงนิทาง ATM ไปยงับญัชปีลายทางซึง่เปิดเอาไว้โดยกลุม่บุคคลทจุรติ 

นั่นเอง หรือบางครั้งอาจใช้วิธีหลอกถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสามารถ 

น�าไปใช้ในภายหลังเพื่อย้อนกลับมาโจมตีบัญชีของลูกค้าเองอีกครั้ง  

ในประเทศไทยนั้นการ Phishing ทางโทรศัพท์เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุด  

เนื่องจากคนบางส่วนยังไม่มีความรู้ในการใช้ธนาคารออนไลน์ ท�าให้ 

เป็นเป้าหมายที่โดนโจมตีแล้วได้ผล

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์เลียนแบบ (ที่มา www.it24hrs.com)



58

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์ 
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์

 ค�าแนะน�าส�าหรับวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ Phishing มีดังนี้

1) ระมดัระวงัไม่หลงเชือ่ข้อความใดๆ ในอเีมล หรอืโทรศพัท์ทีไ่ด้รบั 
หากมีการอ้างว่าส่งอีเมลหรือติดต่อมาจากสถาบันหรือบริษัทใดก็ตาม ควรค้นหา 
หมายเลขโทรศพัท์ของสถาบนัหรอืบรษิทันัน้ หรอืตดิต่อไปยงั Call Center ของบรษิทันัน้ๆ  
โดยไม่ต้องติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีมีอยู ่ในอีเมลต้องสงสัยฉบับนั้น เพื่อ 
ตรวจสอบว่ามีการส่งอีเมลลักษณะดังกล่าวจริงหรือไม่

2) ไม่คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ใช้วิธีพิมพ์ URL  
เข้าสูเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัดงักล่าวด้วยตวัเอง เพือ่ป้องกนัไม่ให้เผลอคลกิเข้าสูเ่วบ็ไซต์ปลอม 
ที่กลุ่มผู้ร้ายได้เตรียมไว้

3) ไม ่ เป ิดเผยข้อมูลส ่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน  
บัตรเครดิต เลขที่บัญชี รหัส ATM แก่คนอื่นผ่านทางอีเมล โดยหม่ันตรวจสอบข้อมูล 
การท�ารายการธุรกรรมของตนเองอย่างสม�า่เสมอ โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ครบ 1 เดือน 
ตรวจสอบใบแจ้งรายการใช้บัตรเครดิตทุกครั้งที่ได้รับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
รายการธุรกรรมแปลกปลอม หากพบรายการที่น่าสงสัยให้ติดต่อธนาคารหรือบริษัท 
ผู้ออกบัตรทันที

4) ก�าหนด Password ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ธนาคารพาณิชย์
ชั้นน�าที่ให้บริการธนาคารออนไลน์ ต่างตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยโดยการ 
เพิม่มาตรการความมัน่คงปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นการตดิตัง้ระบบตรวจจบัการเจาะข้อมลู
และติดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัย 2 ชั้นแล้วก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่ธนาคาร 
ไม่สามารถควบคุมได้ น่ันก็คือความม่ันคงปลอดภัยในส่วนที่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้บริการ  
ที่บ้านหรือที่ท�างาน เนื่องจากผู้ใช้จ�านวนไม่น้อย ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญในการเรียนรู้ 
เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ของ Password ในฐานะส่ิงทีเ่ข้ามาช่วยเพิม่ความมัน่คงปลอดภยั 
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

o ไม่ตัง้ Password ทีจ่�าง่าย ยิง่ตวัเราจ�าได้ง่ายเพยีงใด คนอ่ืนกส็ามารถ 
แอบจ�าได้ง่ายเช่นกัน ท่ีผ่านมาความเสี่ยงมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ Password  
ที่สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น 1234, 5555, 9999, password, asdf หรือ 
ABCD กลุม่มจิฉาชพีทางระบบคอมพวิเตอร์ได้สร้างโปรแกรมทีส่ามารถสุ่มเลอืก  
Password และเข้าสู่ระบบโดยการน�า Password ดังที่ได้ยกตัวอย่าง คีย์เข้า 
ระบบโดยอตัโนมตัแิละจะสุ่มกรอกค่าไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะพบว่าสมาชกิรายใด 
ที่ใช้ Password เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ซึ่งเมื่อพบก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ
เสมอืนผูใ้ช้งานเองได้ทนัท ีในบางประเทศระบบซอฟต์แวร์ทจุรติเหล่าน้ีพัฒนา
จนถงึข้ันทีส่ามารถจะน�าค�าต่างๆ ในพจนานกุรมมาลองกรอกเป็น Password ได้  
จึงไม่ควรใช้ค�าที่ก�าหนดไว้ในพจนานุกรมในการตั้งเป็น Password
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o ใช้ตัวอักษรผสมทั้งตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ มีตวัเลขและอักขระ 
เป็นส่วนประกอบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตวัอกัษร ไม่ใช้ข้อมลูส่วนตวั 
เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่ง
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ ตัวอย่างของ Password ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง เช่น “ED9ts377!”, “t!2!m!o!h!i!t!o!0292”,“2S00N-
2btrue!!”

o ไม่ควรเลือกฟังก์ชันจ�า Password อัตโนมัติ ต้องกรอกเอง
เมื่อใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

o หมั่นเปลี่ยน Password เป็นประจ�าทุกๆ 30-45 วัน

o เมือ่จ�าเป็นต้องท�าธรุกรรมออนไลน์ผ่านคอมพวิเตอร์สาธารณะ  
ให้เปลี่ยน Password ทันทีที่มีโอกาส

o ไม่เขียน Password ไว้บนกระดาษและแปะไว้ตามที่ต่างๆ 
เพื่อเตือนความจ�า หรือแม้กระทั่งการเก็บ Password ในรูปแบบของ
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็ตาม

o ระหว่างที่เข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบบุคคลที่อยู่รอบตัว ระวัง
มิให้ผู้อื่นแอบมองหรือสังเกตลักษณะการกดคีย์บอร์ดได้

o ไม่ควรใช้ Password เดยีว ทัง้การเข้าอเีมล การใช้บรกิารธนาคาร 
ออนไลน์ และอื่นๆ เนื่องจากจะเป็นจุดอ่อนที่ท�าให้ผู้ไม่ประสงค์ด ี

สามารถเข้าถึงทุกบริการที่ตัวเราใช้งานอยู่

 ค�าแนะน�าเหล่านี ้หากปฏบิตัติามกจ็ะช่วยให้การช�าระเงนิออนไลน์
เพ่ือการจับจ่ายใช้สอยของเรามีความม่ันคงปลอดภัยมากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของเหล่าวายร้ายในโลกไซเบอร์ แต่ส�าหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการโอนเงินผ่าน 
ตูเ้อทเีอม็ ซึง่คนไทยกย็งันยิมใช้ช่องทางนีอ้ยูเ่ป็นจ�านวนมาก ผูไ้ม่หวงัดกีย็งัมวีธิกีาร
ที่สามารถจะขโมยเงินจากกระเป๋าของเราได้เช่นกัน ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ  
ภยัอย่างหนึง่กคื็อ “ATM Skimmer” ทีอ่าจเป็นปัญหาทีท่�าให้เราต้องศนูย์เสยีเงนิ 
ในบัญชีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ดังน้ัน เราจะมาท�าความรู้จักกับ Skimmer รวมทั้งวิธี

ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้กันดีกว่า
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Skimmer เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้อ่านข้อมลูจากบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สมาร์ตการ์ด บตัรเครดติ หรือบตัร ATM แต่มผีูไ้ม่หวังดนี�าอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถดงักล่าวนี้ 

มาใช้ในการขโมยข้อมูลจากผู้ใช้บริการตู้ ATM การกระท�าแบบนี้เรียกว่า ATM Skimming 

ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 อย่างคือ ดักข้อมูลบัตร ATM และดักรหัสบัตร โดยอาจจะ

ใช้วิธีการท�าปุ ่มกดปลอมและเครื่องอ่านบัตรปลอมไปประกบทับกับอุปกรณ์ของจริง 

บนตัวเครื่อง

เครื่องอ่านบัตรปลอมจะอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบนตัวบัตรแล้วคัดลอกข้อมูล 

ลงในชิปหน่วยความจ�า อุปกรณ์ดังกล่าวน้ีผู้ไม่หวังดีจะท�าให้มีขนาดเล็กและใกล้เคียงกับ 

เครื่องอ่านบัตรจริงของตู้ ATM เพื่อจะได้เอาไปประกบกันได้อย่างแนบเนียน โดยอาจจะท�า

เป็นฝาพลาสติกไปครอบทับบนเครื่องอ่านบัตรของจริงอีกที เนื่องจากต้องการซ่อนอุปกรณ์

ดักข้อมูลที่อยู่ข้างในเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ท�าจึงจะมีลักษณะทึบแสง

ตู้ ATM สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีไฟกะพริบท่ีเครื่องอ่านบัตรเพื่อให้เป็นจุดสังเกต

เนื่องจาก Skimmer มักจะเป็นอุปกรณ์ทึบแสง ท�าให้สังเกตได้ง่ายว่าไม่มีไฟกะพริบ 

อย่างไรก็ตาม พบว่า Skimmer รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นอุปกรณ์ใน

ลักษณะทึบแสงมาเป็นอุปกรณ์แบบโปร่งแสง ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าตู้ ATM ที่ใช้อยู่งานนั้น

มัน่คงปลอดภยัแล้ว ตวัอย่างการน�าเครือ่งอ่านบัตรปลอมมาครอบไว้ท่ีตู ้เป็นดังรปูที ่1 และ 2

รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องอ่านบัตรของจริงและ
เครื่องอ่านบัตรของปลอมที่ผู้ไม่หวังดีน�ามาครอบไว้
(ที่มา Commonwealth Bank)

รูปที่ 2 ภายในเครื่องอ่านบัตรของปลอม
จะมีอุปกรณ์ส�าหรับอ่านข้อมูลบัตร ATM 
และคัดลอกข้อมูลลงในชิปหน่วยความจ�า 
(ที่มา Commonwealth Bank)

เครื่องอ่านบัตรของจริง

เครื่องที่ถูกเอาเครื่องอ่านบัตรปลอม

ไปครอบไว้



บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

61

 

ส�าหรับวิธีการดักข้อมูลรหัสบัตร ATM  

ผู้ไม่หวังดีจะท�าปุ่มกดปลอมมาครอบทับปุ่มกด

ของจรงิ โดยภายในปุม่กดปลอมทีท่�ามาน้ันจะมี

ชปิหนว่ยความจ�าที่ใช้เก็บขอ้มลูว่าเหยื่อกดรหัส

อะไร หรืออาจจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบ 

ไร้สายก็ได้ ตัวอย่างปุ่มกดปลอมเป็นดังรูปที่ 3

ถ้าหากไม่ท�าปุ่มกดปลอมมาประกบ ก็

อาจใช้วิธีการซ่อนกล้องขนาดเล็กไว้ที่มุมด้านใด

ด้านหนึ่งของตู้ โดยตั้งองศาการถ่ายให้เห็นตอน

กดปุม่ ต�าแหน่งทีซ่่อนกล้องอาจจะอยู่มมุด้านบน

ของตูห้รือซ่อนกล้องไว้ในกล่องใส่โบรชวัร์ทีต่ดิไว้ 

ข้างๆ ตู้ ATM ซึ่งยากต่อการสังเกต ดังรูปที่ 4 

และ 5

รูปที่ 3 การท�าปุ่มกดปลอมมาครอบ
ทับของจริง (ที่มา Krebsonsecurity)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการซ่อนกล้องที่ติดตั้ง
ไว้ข้างบนตู้ ATM (ที่มา Debt Relief)

รูปที่ 4 ตัวอย่างการซ่อนกล้องไว้ในกล่องโบรชัวร์
ที่ติดข้างตู้ ATM (ที่มา Commonwealth Bank)
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ส่วนมากผูไ้ม่หวงัดจีะเลอืกตู ้ATM ทีไ่ม่ค่อยมคีนผ่านไปผ่านมาบ่อยนกั เช่น

ตู้ที่ตั้งอยู่ตรงซอกของอาคารหรือตู้ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟสลัวๆ เพื่อที่ผู้ใช้

บริการจะได้สังเกตเห็นความผิดปกติได้ยาก ปกติ Skimmer จะไม่ติดตั้งไว้ 

นานหลายวัน (บางท่ีอาจจะน้อยกว่า 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีคนสังเกตเห็น 

ความผดิปกตแิล้วแจ้งให้ทางธนาคารทราบ โดยมีข้อควรระวงัในการใช้งานตู ้ATM ดงันี้

o ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากและควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม�า่เสมอ
o ไม่ฝากบัตรและมอบรหัสให้ผู้อื่นไปท�ารายการแทน
o สงัเกตความผดิปกตขิองตู ้ATM เช่น ปุม่กดนนูผดิปกตหิรอืช่องเสียบบตัร

มีความผิดปกติ
o ถ้ามีป้ายโฆษณา หรือกล่องใส่โบรชัวร์มาแปะอยู่ข้างๆ ตู้ สันนิษฐานว่า

อาจจะมีการซ่อนกล้องไว้แล้วเอาของอย่างอื่นมาบัง
o เลือกใช้งานตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ

เพราะเป็นการยากที่จะมีคนมาวางอุปกรณ์ดักไว้
o ใช้มือบังขณะท่ีกดรหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันกรณีที่มีกล้องแอบถ่าย 

ขณะที่ใช้งาน
o เลือกใช้เครื่อง ATM ที่ใช้อยู่เป็นประจ�า เพื่อที่จะได้คุ้นเคยและสามารถ

สังเกตได้ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณช่องสอดบัตร
o ไม่ใช้เครื่อง ATM หากพบว่ามีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่ที่บริเวณนั้นและ

ไม่หลงเชื่อบุคคลอื่นให้ไปท�ารายการที่เครื่อง ATM
o อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่จะมาให้ความช่วยเหลือในกรณีบัตรถูกยึด หาก

ไม่มั่นใจให้แจ้งอายัดบัตรที่ Call Center ที่ธนาคารเจ้าของบัตรได้ทันที
o หากพบสิง่ผดิปกตหิรอืมข้ีอสงสยัใดๆ ในขณะท�ารายการผ่านเครือ่ง ATM 

ให้ยกเลิกการใช้งานและติดต่อแจ้งมายัง Call Center ตามหมายเลข 
ที่ติดอยู่ที่หน้าเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคารในทันที

ทัง้หมดนีค้อื ค�าแนะน�าส�าหรบัการป้องกนัไม่ให้เราตกเป็นเหยือ่จากการใช้

ตูเ้อทเีอม็ แต่ถ้าหากเราได้รบัความเสยีหายไปแล้วกย็งัมีวิธีแก้ไขโดยให้รบีตดิต่อกับ

ธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อท�าการอายัดบัตรโดยเร็ว

นอกจากน้ี กค็วรหมัน่ตรวจสอบข้อมลูการใช้งานบัตร ATM อย่างสม�า่เสมอ 

และรู้จักทีจ่ะเปล่ียนรหสับัตร ATM เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่หวังดนี�าข้อมูลของเราไปใช้ 

เพยีงเท่านี ้การท�าธรุกรรมออนไลน์ของเรากจ็ะมคีวามมัน่คงปลอดภัยมากยิง่ขึน้แล้ว
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เราก้าวเข้าสู่ยุค Social Ubiquity
หรือยุคของการแพร่หลายทางสังคมออนไลน์

สังคมอันทรงพลัง เปิดกว้างและเสรีนี้มีข้อดีอยู่มากมาย
แต่ก็ต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวัง

พิชญลักษณ์ ค�ำทองสุก
สาวกฎหมายมาดมั่น ทุ่มเทเพื่อยกระดับธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ @ ETDA



03

โซเชียลเน็ตเวิร์ก...
รู้ให้รอบดำ้น
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ทุกวันนี้ วิธีการสื่อสารของเรานั้นดูเหมือนจะไม่ใช้การโทรศัพท ์

หากนัอกีต่อไป แต่กลายเป็นการส่งข้อความผ่านทางเครอืข่ายสังคมออนไลน์

หรือที่เรียกว่า Social Network นั่นเอง ซึ่งแนวโน้มความนิยมใช้ Social 

Network ท�าให้เหน็ว่าสิง่นีจ้ะกลายเป็นสือ่หลกัในการสือ่สารอย่างแน่นอน

โลกปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็น “ยุคของการแพร่หลายทางสังคม

ออนไลน์ (Social Ubiquity)” ดังจะเห็นจากรายงานผลการส�ารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2556 ของ ETDA พบว่ามีผู้ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ถึงร้อยละ 93.8* จากจ�านวนคนท่ีท�าการส�ารวจ 

ซึ่งนับว่าเป็นจ�านวนที่สูงมากสืบเนื่องจาก

3.1 คลุกวงใน
S-Commerce

ร้อยละของผู้ใช้และไม่เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

 *อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

เคยใช้โซเชียลมีเดีย 
93.8%

ไม่เคยใช้โซเชียลมีเดีย 
6.2%



• ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ท่ีมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน 

ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชัน สามารถตอบสนองการใช้งานของ 

ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ

ปฏิบัติการ iOS และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

• การเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่มีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้น 

ในทกุๆ วนั โดยสือ่สงัคมออนไลน์นีไ้ม่เพยีงเป็นสือ่กลางให้คนทัว่ไปเข้าถงึสือ่ได้ 

อย่างไม่จ�ากัด แต่ยงัเปิดโอกาสให้คนทัว่ไปได้เป็นผูส้ร้างข้อมลูข่าวสารไปพร้อมๆ 

กบัการแบ่งปันสิง่เหล่านัน้ให้แก่ผูอ่ื้นทัง้ในและนอกเครอืข่ายของตนได้รบัทราบ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

ในรูปแบบที่เรียกว่า Social Commerce หรือ S-Commerce นั่นเอง

สือ่สงัคมออนไลน์ไม่เพยีงมีบทบาทในการตดิต่อสือ่สารเชือ่มโยงความ

สัมพันธ์เท่านั้น แต่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่หลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเป็น

เครือ่งมอืทีท่�าให้เกิดธรุกรรมการซือ้ขายบนโลกออนไลน์ เนือ่งจากการพฒันา

อย่างต่อเนือ่งของฟังก์ชนัการท�างานบนสือ่สงัคมออนไลน์ทีร่องรบัการท�างาน

ที่กว้างขวางมากขึ้น และสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการท�า Social 

Commerce ได้เป็นอย่างดี

ขณะเดยีวกนั Social Commerce ก็เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหนึง่

ที่มีกลไกตามพฤติกรรมของผู้ซ้ือท่ีอยู่ในสังคมท่ีมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่มและต้องการความร่วมมือกันภายในกลุ่ม กระแสความนิยมของ  

Social Commerce ที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้แม้แต่ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง

สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมียอดผู ้ใช้สูงสุดอย่าง Facebook ได้กล่าวถึงไว้ว่า  

“ถ้าหากจะคาดเดาเทคโนโลยีท่ีจะมาแรงในอนาคตคงไม่พ้น Social  

Commerce เป็นแน่”
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Social Network มข้ีอดมีากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคดิ และกจิกรรมต่างๆ  

รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่น ในทางกลับกันด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เช่นกัน Social Network 

ท�าให้ผูข้ายได้ประชาสมัพันธ์สนิค้าง่ายขึน้ ผูซ้ือ้กมี็โอกาสเข้าถึงสนิค้าได้ง่ายเช่นกนั แต่การทีผู้่ใช้งาน  

Social Network มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งทุกคนสามารถใช้งานได้ก็ท�าให้ 

ข้อมูลใน Social Network อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีโอกาสที่จะสูญเสียความเป็น

ส่วนตัวไปได้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่เสมอไปที่เราจะเจอกับปัญหาต่างๆ ใน Social Network แต่การ

รู้ทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นการดีที่เราจะได้ป้องกันและระวังภัยต่างๆ ได้ 

3.2 สะกดรอยโจร
   สังคมออนไลน์

  การเผยแพร่ข้อมูลลงไปใน Social Network จ�าเป็น

จะต้องระมดัระวงัมากเป็นพเิศษ ไม่เหมอืนกบัการ

พูดคุยกันตามปกติ ซึ่งค�าพูดก็ลอยหายไปและ 

มคีนฟังในจ�านวนทีจ่�ากดั แต่ใน Social Network 

ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยและทุกคนที่เชื่อมโยง

กบัสงัคมออนไลน์ของเราสามารถเข้าถงึข้อมลูเหล่านัน้

ได้ทันที แม้ว่าในโลกความจริงคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักเรา 

เลยก็ตาม และหากมีการตอบโต้หรือท�าสิ่งที่ไม่ดี คนอื่นๆ  

ที่เชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์ของเราก็จะได้เห็นส่ิงเหล่านั้นทั้งหมด ดังนั้น  

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางนี้โดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนก็อาจจะท�าให ้

เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดโดยผู้อื่นได้



69

บทที ่3 โซเชียลเน็ตเวริ์ก...รูใ้ห้รอบด้าน

ตวัอย่างหนึง่ของปัญหาทีม่าจากการเผยแพร่ข้อมลูท่ีไม่ระวังคอื กรณขีองอาจารย์

ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองกริมส์บี้ ประเทศอังกฤษ ได้พิมพ์ข้อความลงในสังคมออนไลน์

ว่า นักเรียนชั้นหนึ่งแย่กว่านักเรียนอีกชั้น ซึ่งข้อความนี้ได้เผยแพร่ไปในวงกว้าง ส่งผลให้

อาจารย์ถูกไล่ออกด้วยเหตุผลว่าท�าให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง ซ่ึงในความเป็นจริง 

อาจเป็นเพยีงแค่การแสดงความคดิเห็นส่วนตวั แต่เนือ่งจากสังคมออนไลน์เป็นสงัคมเปิด

จึงท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว

อีกกรณีหนึ่งคือ อาจารย์อีกท่านหนึ่งในโรงเรียนแห่งหน่ึงของรัฐวิสคอนซิน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รูปตนเองถือปืนชี้มาที่หน้ากล้อง ปรากฏว่าอีกไม่กี่วัน

ต่อมา อาจารย์ก็ต้องยื่นใบลาออก ซึ่งมาจากเสียงเรียกร้องของผู้ปกครองที่ต่อว่ารูปของ

เธอว่า “ไม่เหมาะสม” และผู้ปกครองไม่รู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยต่อบุตรหลาน ซึ่งใน

ความเป็นจริงแล้ว รูปของอาจารย์ที่ออกมานั้น เป็นเพียงรูปที่อาจารย์ถ่ายกับปืนปลอม

และต้องการจะให้เป็นภาพที่มีความสวยงามเท่านั้นเอง

จะเหน็ได้ว่าการเผยแพร่ข้อมลูทีไ่ม่ระวังนัน้กส่็งผลเสยีให้แก่ตัวของผูใ้ช้เองได้ 

อย่างมาก เพราะผู้ใช้คนอ่ืนๆ อาจจะเข้าใจผิดถึงสิ่งที่เราท�าอยู่ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะ 

เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ลงในเว็บสังคมออนไลน์จ�าเป็นจะต้องพิจารณาและคิดไตร่ตรอง 

ให้ดีเสียก่อน

การท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายอาจมีผู้ไม่หวังดีน�าเอาสิ่งนี้ 

มาใช้ในทางทีผ่ดิ ซึง่ผูท้ีไ่ม่หวงัดอีาจจะท�าการเผยแพร่ข่าวหรอืข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ ข้อมลู

ทีท่�าให้เกดิความเกลยีดชงัหรอืแตกแยก การเรีย่ไรเงนิทีไ่ม่เป็นจรงิโดยกล่าวอ้างองค์กร

การกุศล ซ่ึงหากไม่พิจารณาข้อความหรือข้อมูลในเว็บสังคมออนไลน์เหล่าน้ันให้ดี  

อาจท�าให้เราตดัสนิใจหรือเข้าใจผดิได้ เราอาจเคยเห็นข้อความทีเ่ผยแพร่อยูบ่น Social 

Network ต่างๆ ว่ามกีารแจกของรางวลัล่อใจให้ฟรีๆ  เช่น โทรศพัท์มอืถอื แต่ต้องแลก

ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้ไม่หวังดีสามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้

“ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และไม่น่ำเชื่อถือ”
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ปัญหานีม้คีวามเกีย่วพนัโดยตรงกับการซือ้สนิค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce 

ที่ผู ้ขายอาจจะเสนอขายสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ แต่ท�าการโฆษณาสรรพคุณที่เป็นเท็จ 

ผ่านทาง Social Network ซึ่งผู้ใช้เมื่อได้เห็นข้อความการขายสินค้า และหลงเช่ือใน 

ค�าโฆษณาก็อาจจะซื้อสินค้าและได้รับสินค้าที่ไม่ดีก็ได้ หรืออีกกรณีหน่ึงคือผู้ขายสินค้า 

อาจจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าแล้วก็อาจจะไม่ส่งสินค้าให้แก่ 

ผู้ซื้อ เป็นต้น

การด�าเนินงานของเว็บ Social Network 

ต่างๆ นั้น แม้ไม่มีค่าบริการ แต่เว็บเหล่านี้ก็ต้อง

มีค่าใช้จ ่ายในการดูแลอุปกรณ์และระบบ 

ที่ให้บริการ รายได้ที่เว็บผู้ให้บริการ Social 

Network เหล่านัน้จ�าเป็นต้องมเีพ่ือด�าเนนิธรุกจิ

มาจากการเปิดโอกาสให้บรษิทั ห้างร้าน หรอืองค์กร 

อื่นๆ เข้ามาโฆษณา 

เนือ่งจากการโฆษณาทีมี่คณุภาพคอื การโฆษณาทีต่รงกลุม่เป้าหมาย การจะรูว่้า 

กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร ผู้ให้บริการจะต้องเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง 

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องบันทึกสิ่งที่เราท�าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อความที่พิมพ์ รูปภาพ 

หรือบทความทีเ่ราชืน่ชอบ ข้อมลูเหล่านีจ้ะถกูส่งไปยงัผูท้ีต้่องการจะโฆษณาเพือ่ทีจ่ะเสนอ 

โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของเรา เช่น ส่วนใหญ่เรามักจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

สัตว์เลี้ยง ข้อมูลโฆษณาอาหารสัตว์หรืออุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว์ก็จะปรากฏในเว็บ 

Social Network ของเรา 

สิง่เหล่านีม้องผวิเผนิอาจดเูป็นเร่ืองทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่เรา แต่จรงิๆ แล้ว

การที่ผู้ให้บริการท�าเช่นนี้ เป็นเหมือนกับการลักลอบดึงข้อมูลที่ท�าให้เราสูญเสีย 

ความเป็นส่วนตวั เพราะข้อมลูในมอืของผูใ้ห้บรกิารสามารถน�าไปขายหรอืแลกเปลีย่น

ให้กับบริษัทวิจัยการตลาด บริษัทเก็บสถิติ หรือแม้แต่เจ้าของโฆษณาเอง โดยที่ตัวเรา

อาจจะไม่ได้ยินยอมในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เลย ซึ่งบริษัทที่ได้รับข้อมูลของเราไปน้ัน

อาจจะน�าไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยพยายามส่งข้อมูลสินค้ามายัง 

ช่องทางการติดต่อของเรา เช่น ทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่เราเผยแพร่ไว้ ท�าให้เกิด

ความร�าคาญได้ เช่น เราอาจจะได้รบัอเีมลทีไ่ม่เกีย่วกบัการท�างานมากเกนิปกตจินท�าให้

การใช้งานนั้นไม่เป็นปกติอีกต่อไป “แม้ Social Network จะมีข้อดีต่ำงๆ อยู่มำกมำย
แต่เรำก็จะต้องใช้งำนอย่ำงระมัดระวังด้วยเช่นกัน”
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“กำรโจมตี
    ของผู้ไม่หวังด”ี

“แม้ Social Network จะมีข้อดีตำ่งๆ อยู่มำกมำย
แต่เรำก็จะต้องใช้งำนอย่ำงระมัดระวังด้วยเช่นกัน”

Social Network นั้นมีความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีหรือซอฟต์แวร์ที่อาจจะ

ท�าให้เกิดปัญหา เช่น แฮ็กเกอร์ ไวรัส ขโมย และอาชญากรอื่นๆ เป็นจ�านวนมาก

อย่างที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเกิดจากความพลั้งเผลอ หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้งานเว็บ 

Social Network เปิดช่องโหว่โดยไม่รูต้วั โดยมรีปูแบบของการโจมตอียู ่2 ลักษณะ

ส�าคัญคือ

o โจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ บางครั้งเราอาจจะคลิกลิงก์ 

แปลกๆ ทีม่ผีูใ้ช้คนอืน่ๆ เผยแพร่มา ซึง่ลิงก์เหล่าน้ีอาจจะน�าไปยงัเวบ็ไซต์ 

ทีม่ข้ีอมลูไม่เหมาะสม หรอืมไีวรสัต่างๆ ได้ นอกจากนี ้อาจมีการเชญิชวน 

ให้เราเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบน Social Network เช่น เกม หรือการ 

ดคูลปิวิดโีอต่างๆ แต่ถ้าจะใช้งานจะต้องคลกิปุม่ยนิยอมเสยีก่อน ซ่ึงหาก 

ไม่สังเกตให้ดีอาจจะหมายถึง การยินยอมให้เจ้าของแอปพลิเคชัน 

ท�าอะไรกับ Social Network ของเราก็ได้

o ลกัลอบน�ำข้อมลูส่วนตวัไปใช้งำน สาเหตหุลกัๆ นัน้มกัมาจากการ 

เข้าหน้าเว็บไซต์ Social Network อย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดี 

สร้างเว็บไซต์ Social Network ปลอม (Phishing Web) ขึ้นมาลวง 

ให้เข้าสู่ระบบ แต่เมือ่กรอกข้อมลูเพือ่เข้าสูร่ะบบแล้ว เจ้าของเวบ็ไซต์ปลอม 

กจ็ะน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัไปใช้เข้าสูร่ะบบจรงิแล้วดงึข้อมลูส่วนตวัของเราไป

ใช้ประโยชน์ อกีวธิกีารหนึง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้คอื การลักลอบดึงข้อมลู 

ที่อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงวิธีนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในการใช้งาน 

เครือข่ายสาธารณะต่างๆ 
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การหลบหลกีภยัโซเชยีลเนต็เวร์ิกคงไม่ใช่การเลกิใช้งานไปเลย เพราะยงัมปีระโยชน์

ดีๆ อีกมากมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ ต่อไปนี้คือ แนวทางการป้องกันภัยอันตราย

ในโลกโซเชียล ซึ่งหากท�าตามค�าแนะน�าเหล่านี้ก็จะท�าให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มที่ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหล่าน้ีจะมีข้ันตอนท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละ 

โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราสามารถศึกษาได้จากค�าแนะน�าบนเว็บไซต์นั้นๆ 

3.3 ช้อปอุ่นใจ
  ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
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• ใช้ควำมระมัดระวังในกำรคลิกลิงก์ต่ำงๆ ที่มากับการแชร์ 

หรอืข้อความ หลกีเลีย่งลงิก์แปลกปลอมหรอืมาจากคนทีไ่ม่รูจ้กั หรอืแม้แต่ 

เพือ่นซึง่ใช้ภาษาในการสือ่สารทีด่แูปลกไปจากปกต ิเพราะอาจเป็นลงิก์ 

ที่น�าไปสู่ไวรัสหรือช่องทางขโมยข้อมูลของเหล่าแฮ็กเกอร์

• พิมพ์ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆ โดยตรง  

โดยบนเบราว์เซอร์ให้หลีกเล่ียงการเข้าเครือข่ายทางสังคมผ่านทาง 

คลกิลงิก์จากผลแสดงการค้นหาหรอืจากอเีมล เพราะอาจเป็น URLปลอม 

ที่น�าเราไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาบัญชีผู้ใช้และ Password ได้ 

เช่น www.facebook.com อาจม ีURL หลอกเป็น www.faeebook.com

• คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อน หรือขอเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของเรา หลีกเลี่ยงการตอบรับคนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เพราะ 

ผู้ไม่หวังดีอาจแฝงมากับคนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนเรา และหากพบคนที่ 

เป็นเพื่อนซึ่งเราไม่รู้จักและน่าสงสัยก็ควรลบออกไป

• ตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการแต่ละรายจะก�าหนดการตั้งค่า 

ส่วนตัวไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูล หรือสิ่งที่เราท�าหลุดออกไปยังคนที่ไม่ 

พึงประสงค์ ดังนั้น เราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่าน้ันท่ีเห็นกิจกรรมของเรา  

และหลกีเลีย่งการตัง้ค่าสิง่ทีเ่ราท�าให้เป็นสาธารณะหรอืคนทัว่ไปเหน็ได้

• ไม่แสดงข้อมลูส่วนตวัทีเ่ป็นควำมลับ เช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน 

บัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความหรือ

รูปภาพ เพราะแฮ็กเกอร์และผู้ไม่หวังดีสามารถแฝงตัวมากับกลุ่มเพื่อน

ที่เราอนุญาตให้เข้าชมได้

• เปิดใช้งำน Do Not Track เพ่ือป้องกนัการตดิตามและการเก็บข้อมลู 

ของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูล

ด้วย ซึง่ปัจจบุนัมเีวบ็เบราว์เซอร์ทีเ่ปิดใช้งาน Do Not Track ได้แล้ว เช่น 

Internet Explorer 10

• ใช้วิจำรณญำณอย่ำงสูงในกำรรับข่ำวสำรและอย่ำปักใจเช่ือ 
ข้อมูลที่เผยแพร่เข้ำมำในทันที รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มา 

ของข้อมูลนั้นๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอ้างจากผู้ไม่หวังดี 

เพื่อสร้างข่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้
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• ดแูลและควบคมุกำรใช้งำนของบตุรหลำนอย่ำงใกล้ชดิ สอนให้เดก็ 

รู้จกัวิเคราะห์ข้อมลู และรูจ้กัเล่นอย่างถกูวธิ ีเพราะความรูใ้นโซเชยีลเนต็เวร์ิก

ก็มีอยู่มากมาย และปัจจุบันครูอาจารย์ก็ทันสมัยจนแจ้งเรื่องต่างๆ  

แก่ลูกศิษย์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือ Twitter กันแล้ว

นอกจากน้ี อาจหาเคร่ืองมือในการควบคุมการใช้งานของบุตรหลานได้ 

เช่น โปรแกรม Windows Live Family Safety ซึ่งเป็น

โปรแกรมทีไ่มโครซอฟต์เปิดให้ใช้งานได้ฟรีๆ  นอกจากจะใช้

ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้แล้ว

ยังสามารถก�าหนดช่วงเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และ

ป้องกันการใช้โปรแกรมหรือเล่นเกมท่ีไม่เหมาะสมหรือ 

ไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย

• ตระหนักว่ำมันเป็นสังคมเสรี แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธ์ิในการแสดง 

ความคิดเห็น แต่ทุกค�าพูดและการกระท�าที่ไม่เหมาะสมก็สามารถ 

เป็นเหตุในการฟ้องร้องได้ และศาลก็อาจจะรับฟังค�าร้องด้วย
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สรุปแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหำที่อาจจะเกิดจาก

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก

ระมัดระวังในการคลิกลิงก์

พมิพ์ท่ีอยู ่URL โดยตรงบนเว็บเบราว์เซอร์ 

คัดกรองผู้ที่จะเชื่อมโยงด้วย 

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 

ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นความลับ 

เปิดใช้งานระบบ Do Not Track  

ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล  

ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน  

ตระหนักว่าเป็นสังคมเสร ี  

แนวทางปฏิบัติ

ข้อควรตระหนักในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก

การเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ระวัง

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
และไม่น่าเช่ือถอื

การสญูเสยี
ความเป็นส่วนตวั

การโจมตี
โดยผู้ไม่หวังดี

  

ตัวอย่างข้างต้นน้ีเป็นเพียงการป้องกันตัวเราจากภัย 

ในโลกโซเชียลเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาจาก

การใช้งานทัว่ไป แต่ถ้าหากใช้โซเชยีลเพือ่การซือ้สนิค้าออนไลน์ 

แล้ว วิธีการเหล่านี้แม้ว่าจะช่วยป้องกันปัญหาได้แต่อาจจะไม่ 

เพียงพอ ดังนั้น การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในการซื้อ 

สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถท�าได้โดย 

มีวิธีการเช่นเดียวกับการซื้อขายในเว็บไซต์ในบทท่ีผ่านมา  

ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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• ก่อนตัดสินใจซื้อควรมั่นใจว่ำผู้ขำยในอินเทอร์เน็ตเป็น 
คนคนน้ันจรงิหรอืไม่ ซึง่อาจต้องขอหลกัฐานการยนืยนัตวัตนจาก

ผู้ขาย เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 

• ตระหนักเสมอว่ำของที่ถูกและดีนั้นอำจหำได้ยำก ดังนั้น  

หากมีการขายสินค้าที่ถูกจนเกินเหตุ ก็จ�าเป็นจะต้องพิจารณาให้

ถี่ถ้วนว่าเป็นไปได้หรือไม่

• ค้นหำชื่อผู้ขำยโดยใช้เว็บค้นหำ (Search Engine) เช่น  

www.google.com หากเป็นช่ือท่ีเคยหลอกลวงคนอื่นมาแล้ว 

ก็มักจะมีคนมาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อต่อว่าหรือให้ข้อมูลเอาไว้ตาม 

เว็บบอร์ด หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ว หากพบการแจ้งปัญหา 

เหล่านี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีปัญหา

• พจิำรณำหมำยเลขโทรศพัท์ของผูข้ำย หากเป็นหมายเลขบ้าน 

กม็คีวามน่าเชือ่ถอือยูม่าก เพราะการได้มาซึง่เบอร์บ้านจ�าเป็นจะต้อง 

มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ แต่หากเป็นหมายเลขในลักษณะ  

Prepaid ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ความน่าเชื่อถือก็จะน้อย เนื่องจาก

ระบุตัวตนของผู้ขายได้ยาก

• ควรซือ้กบัผูท้ีม่หีน้ำร้ำนถำวรบนอนิเทอร์เนต็มำกกว่ำ เนือ่งจาก 

ผู้ขายที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ย่อมสะท้อนถึงความตั้งใจในการท�า

ธุรกิจมากกว่าผู้ท่ีมีแต่เว็บไซต์ทางสังคมออนไลน์ เนื่องจากการขาย

สนิค้าผ่านเวบ็โซเชยีลเนต็เวร์ิกนัน้ท�าได้ง่าย ผูข้ายอาจจะไม่ตัง้ใจจรงิ

และไม่ด�าเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส

• ซือ้สนิค้ำผ่ำนเวบ็คนกลำงทีเ่ชือ่ถือได้ หรอืเวบ็ e-Marketplace  
ที่ท�าการตรวจสอบตัวตนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น www.ebay.com 

หรอื www.tarad.com เป็นต้น เนือ่งจากเว็บเหล่านีไ้ด้ท�าการพสิจูน์

หรือตรวจสอบตวัตนของสมาชกิในเวบ็ไซต์แล้ว ท�าให้มีความน่าเช่ือถอื

มากยิ่งขึ้น
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ด้วยแนวทางปฏิบัติข้างต้นจะช่วยให้เราสามารถซื้อของ

จากเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และโอกาสที่จะได้

สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือจ่ายค่าสินค้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าก็จะ

ลดลงด้วยเช่นกัน



มือถือ...กลายเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการท�าธุรกรรมออนไลน์

ของคนทั้งโลกอย่างสิ้นเชิง 
แต่...ที่ไหนมีเหยื่อที่นั่นย่อมมีอาชญากรไซเบอร์เสมอ
นักช้อปออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระวังตัว 

ก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน

ชำณิน เลำหพันธ์
ชีวิตที่เชื่อมต่อกับโมบายตลอด 24 ชั่วโมง @ ETDA



04

โมบำยคอมเมิร์ซ...
ซื้อก็ง่ายขายก็คล่อง
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เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์ 
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์

4.1 สะดวกธุรกรรม  
       ผ่ำนสมำร์ตโฟน

ทุกวันน้ีโทรศัพท ์มือถือได ้กลายมาเป ็น 

เครือ่งมอืหลกัในการเข้าถงึข้อมลูบนอนิเทอร์เนต็ และ

ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะสูงมากข้ึนไปอีก ซึ่งจาก

รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยปี 2557* ของ ETDA พบว่า สมาร์ตโฟน

จัดเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

มากที่สุด

 *อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.



81

บทที ่4 โมบายคอมเมิร์ซ...ซือ้กง็่ายขายก็คล่อง

สิง่นีเ้องท�าให้บรกิารต่างๆ บนอนิเทอร์เนต็ทีป่กตจิะต้องใช้งานผ่านคอมพวิเตอร์

ก็จะเปลี่ยนมาเป็นบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแทน ตัวอย่างหน่ึงคือ การซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า “โมบายคอมเมิร์ซ”

โมบายคอมเมิร์ซเป็นการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือ 

การเงินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการสั่งซ้ือและขายสินค้าและบริการต่างๆ  

รวมทัง้การรับ-ส่งอีเมล สิ่งท่ีน่าสนใจคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ 

ไม่จ�ากัด ท�าให้ตลาดการค้าออนไลน์หรือการท�าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่เป็นที่จับตามอง เพราะสะดวกสบายไร้ข้อจ�ากัดในการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้ง 

คนในสังคมไทยคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีกันอยู่แล้ว โดยที่ขอบเขตของ 

โมบายคอมเมิร์ซจะครอบคลุมทั้งการด�าเนินธุรกรรมระหว่างผู้ด�าเนินธุรกิจกับผู้ใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระหว่างผู้ด�าเนินธุรกิจด้วยกันเองด้วย

การขยายตัวของโทรศพัท์เคลือ่นที ่นวัตกรรมด้านระบบการสือ่สารไร้สายและ

ความแพร่หลายของการด�าเนนิธรุกจิในรปูแบบอคีอมเมร์ิซนีเ้อง ช่วยผลักดนัให้โมบาย

คอมเมิร์ซถือก�าเนิดข้ึน ภายใต้หลักการท่ีว่า การค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา  

ทุกสถานท่ีและทุกโอกาส การด�าเนินธุรกิจในรูปแบบนี้จัดเป็นกระบวนการสร้าง

รายการค้าผ่านเครอืข่ายโทรคมนาคมเคลือ่นทีโ่ดยอาศยัการส่ือสารข้อมลูและอปุกรณ์

เคลื่อนที่ เช่น Smartphone หรือ Tablet 

อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปี 2557
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถงึอินเทอร์เน็ต 
หากมองย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อน การเชื่อมต่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถูก

จ ากัดอยู่กับสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
คอมพิวเตอร์พกพาเป็นหลัก แต่ยุคการสื่อสารไร้สาย (WiFi) และการพัฒนา
อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้พฤติกรรมการเลือกใช้อุปกรณ์
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนเปลี่ยนไป  

จากผลการส ารวจการเลือกใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจ านวน
ชั่วโมงต่อวันของการใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ5 
พบว่าพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป คนหนึ่งคนอาจมีการใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่ง
เครื่องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เราอาจจะท างานด้วยคอมพิวเตอร์ 
ตั้งโต๊ะพร้อมกับการเช็คเฟสบุคบนสมาร์ตโฟน หรือ เราอาจจะดูรายการ
โทรทัศน์ผ่านสมาร์ตทีวีพร้อมกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

“สมาร์ตโฟน” เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่ถูกใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน และมีการใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน จากผลการส ารวจพบว่า ร้อยละ 
77.1 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 
ชั่วโมงต่อวัน อุปกรณ์ยอดฮิตอันดับ 2 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” พบว่า  
ร้อยละ 69.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูง
ถึง 6.2 ชั่วโมงต่อวัน  และส าหรับการใช้งาน “สมาร์ตทีวี” ในยุคทีวีดิจิทัลระยะ
เร่ิมต้น พบว่า ร้อยละ 8.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการ
ใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน ดังแสดงในภาพ 11 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตาราง 
2 ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

                                                           
5 จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ จ านวน 16,596 คน มีผู้ที่ตอบว่าใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตทีวี จ านวนทั้งสิ้น 15,610 คน 
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ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ และจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนเฉลี่ย 
           ต่อวัน เปรียบเทียบตำมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เน็ต  

 
ช่วงเวลำที่ใช้อินเทอร์เน็ตส ำหรับอุปกรณ์ประเภทต่ำงๆ 

ผลพวงจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ และอุปกรณ์การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป จากการส ารวจพบว่า ผู้คนมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป โดย สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์
ที่มีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน ดังค ากล่าวที่ว่า สังคมยุคนี้ เป็น “สังคมก้มหน้า”  

จากภาพ 12 พบว่า ช่วงเวลาท างาน/เรียน (08.01 - 16.00 น.) 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุดโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เกินกว่า
คร่ึงระบุว่ามีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไร 
ก็ตาม ยัง  พบอีกว่า สมาร์ตโฟนก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 40 
ในช่วงเวลานี้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้สังคมเห็นเสมือนเหรียญสองด้าน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถงึอินเทอร์เน็ต 
หากมองย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อน การเชื่อมต่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถูก

จ ากัดอยู่กับสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
คอมพิวเตอร์พกพาเป็นหลัก แต่ยุคการสื่อสารไร้สาย (WiFi) และการพัฒนา
อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้พฤติกรรมการเลือกใช้อุปกรณ์
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนเปลี่ยนไป  

จากผลการส ารวจการเลือกใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจ านวน
ชั่วโมงต่อวันของการใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ5 
พบว่าพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป คนหนึ่งคนอาจมีการใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่ง
เครื่องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เราอาจจะท างานด้วยคอมพิวเตอร์ 
ต้ังโต๊ะพร้อมกับการเช็คเฟสบุคบนสมาร์ตโฟน หรือ เราอาจจะดูรายการ
โทรทัศน์ผ่านสมาร์ตทีวีพร้อมกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

“สมาร์ตโฟน” เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่ถูกใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน และมีการใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน จากผลการส ารวจพบว่า ร้อยละ 
77.1 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 
ชั่วโมงต่อวัน อุปกรณ์ยอดฮิตอันดับ 2 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” พบว่า  
ร้อยละ 69.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉล่ียสูง
ถึง 6.2 ชั่วโมงต่อวัน  และส าหรับการใช้งาน “สมาร์ตทีวี” ในยุคทีวีดิจิทัลระยะ
เร่ิมต้น พบว่า ร้อยละ 8.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการ
ใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน ดังแสดงในภาพ 11 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตาราง 
2 ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

                                                           
5 จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ จ านวน 16,596 คน มีผู้ที่ตอบว่าใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตทีวี จ านวนทั้งสิ้น 15,610 คน 
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ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ และจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนเฉลี่ย 
           ต่อวัน เปรียบเทียบตำมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เน็ต  

 
ช่วงเวลำที่ใช้อินเทอร์เน็ตส ำหรับอุปกรณ์ประเภทต่ำงๆ 

ผลพวงจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ และอุปกรณ์การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป จากการส ารวจพบว่า ผู้คนมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป โดย สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์
ที่มีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน ดังค ากล่าวที่ว่า สังคมยุคนี้ เป็น “สังคมก้มหน้า”  

จากภาพ 12 พบว่า ช่วงเวลาท างาน/เรียน (08.01 - 16.00 น.) 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุดโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เกินกว่า
คร่ึงระบุว่ามีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไร 
ก็ตาม ยัง  พบอีกว่า สมาร์ตโฟนก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 40 
ในช่วงเวลานี้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้สังคมเห็นเสมือนเหรียญสองด้าน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถงึอินเทอร์เน็ต 
หากมองย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อน การเชื่อมต่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถูก

จ ากัดอยู่กับสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
คอมพิวเตอร์พกพาเป็นหลัก แต่ยุคการสื่อสารไร้สาย (WiFi) และการพัฒนา
อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้พฤติกรรมการเลือกใช้อุปกรณ์
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนเปลี่ยนไป  

จากผลการส ารวจการเลือกใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจ านวน
ชั่วโมงต่อวันของการใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ5 
พบว่าพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป คนหนึ่งคนอาจมีการใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่ง
เครื่องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เราอาจจะท างานด้วยคอมพิวเตอร์ 
ต้ังโต๊ะพร้อมกับการเช็คเฟสบุคบนสมาร์ตโฟน หรือ เราอาจจะดูรายการ
โทรทัศน์ผ่านสมาร์ตทีวีพร้อมกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

“สมาร์ตโฟน” เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่ถูกใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน และมีการใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน จากผลการส ารวจพบว่า ร้อยละ 
77.1 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 
ชั่วโมงต่อวัน อุปกรณ์ยอดฮิตอันดับ 2 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” พบว่า  
ร้อยละ 69.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูง
ถึง 6.2 ชั่วโมงต่อวัน  และส าหรับการใช้งาน “สมาร์ตทีวี” ในยุคทีวีดิจิทัลระยะ
เร่ิมต้น พบว่า ร้อยละ 8.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการ
ใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน ดังแสดงในภาพ 11 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตาราง 
2 ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 

 

                                                           
5 จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ จ านวน 16,596 คน มีผู้ที่ตอบว่าใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตทีวี จ านวนทั้งสิ้น 15,610 คน 
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ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ และจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนเฉลี่ย 
           ต่อวัน เปรียบเทียบตำมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เน็ต  

 
ช่วงเวลำที่ใช้อินเทอร์เน็ตส ำหรับอุปกรณ์ประเภทต่ำงๆ 

ผลพวงจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ และอุปกรณ์การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป จากการส ารวจพบว่า ผู้คนมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป โดย สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์
ที่มีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน ดังค ากล่าวที่ว่า สังคมยุคนี้ เป็น “สังคมก้มหน้า”  

จากภาพ 12 พบว่า ช่วงเวลาท างาน/เรียน (08.01 - 16.00 น.) 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุดโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เกินกว่า
คร่ึงระบุว่ามีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไร 
ก็ตาม ยัง  พบอีกว่า สมาร์ตโฟนก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 40 
ในช่วงเวลานี้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้สังคมเห็นเสมือนเหรียญสองด้าน 
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คอมพิวเตอร์พกพำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสมำร์ตโฟน

แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ สมำร์ตทีวี

77.1% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน

31.1% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมงต่อวัน

8.4% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน

69.4% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน

49.5% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ใช้งานเฉลี่ย 5.3 ชั่วโมงต่อวัน
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หากพจิารณารูปแบบของโมบายคอมเมร์ิซนัน้ สามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 ยคุด้วยกันคอื ยคุทีเ่ร่ิมมกีารใช้ SMS (Short Messages Services)  

ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคแรก ส�าหรับยุคที่สองนั้นเป็นยุคที่ใช้ WAP (Wireless 

Application Protocol) เพื่อการติดต่อผ่านเว็บ ในขณะที่ยุคที่สามเป็นการก้าว

เข้าสู่เรื่องของบรอดแบนด์ ซึ่งผู้ใช้ต้องการความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นท�าให้ 

เชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต และท�าการซื้อขายสินค้าได้เป็นอย่างดี

ลกัษณะส�าคญัของโมบายคอมเมร์ิซ ทีม่ผีลท�าให้มจี�านวนผูใ้ช้อปุกรณ์สือ่สารไร้สาย 

เพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ก็คอื ค่าใช้จ่ายในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ถกูลง อปุกรณ์แบบพกพานัน้ 

เคลือ่นย้ายได้และเชือ่มต่อแบบไร้สายได้ ท�าให้ผูใ้ช้งานสามารถเชือ่มต่อเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็ได้

ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกอีกด้วย ท�าให้ธุรกิจต่างๆ พยายาม

ปรับตัวมาใช้งานโมบายคอมเมิร์ซมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบของการซ้ือสินค้าและบริการ

ด้วยโมบายคอมเมิร์ซ เช่น

• ธนาคารในมือถือ (Mobile Banking)

• การซื้อขายสินค้าผ่านมือถือ (Mobile Commerce)

• โฆษณา-การตลาดผ่านมือถือ (Mobile Marketing and Advertising)

• ซื้อตั๋วผ่านมือถือ (Mobile Ticketing)

• โมบายคูปอง บัตรสะสมคะแนน (Mobile Vouchers, Coupons and Loyalty 

Cards)

• การซื้อข้อมูล Digital Content พวกเพลง หนังผ่านมือถือ (Content Purchase 

and Delivery)

• บริการบอกต�าแหน่งผ่านโทรศัพท์ (Location Based Services, Information 

Based Services)

• การใช้มือถือเป็นเครื่องมือช�าระเงิน (Mobile Purchases)

ในปัจจุบันเน่ืองด้วยความนิยมในอุปกรณ์ประเภท Smartphone 

และ Tablet ท�าให้การท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ท�าได้ง่ายข้ึน โดยท่ัวไปมักจะอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่เราติดตั้งไว้บน

อุปกรณ์ของเรา และท�าการซ้ือสินค้าและบริการได้ทันทีโดยง่าย เนื่องจาก

โดยทั่วไปแล้วผู ้ใช้มักจะท�าการผูกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับบัญชีผู้ใช้ของ

อุปกรณ์เหล่านี้ ท�าให้เมื่อผู้ใช้ต้องการซื้อสินค้าหรือท�าธุรกรรมออนไลน์ใดๆ 

ก็สามารถท�าได้โดยง่าย
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ทราบหรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือก็สามารถติดไวรัสได้เช่นเดียวกับ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ดงันัน้ แม้ว่าจะเป็นรปูแบบการท�าธรุกรรมออนไลน์ทีส่ะดวก

ยิ่งกว่า แต่ความง่ายและสะดวกน้ีเอง ก็แอบแฝงมาด้วยปัญหาเช่นเดียวกัน  

แบ่งเป็นรูปแบบปัญหาได้ ดังนี้

4.2 ระวังภัย     
     M-Commerce
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1. ภยัคกุคำมจำกกำรใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มอืถอื  
(Application-Based Threats) อปุกรณ์เคลือ่นที ่เช่น สมาร์ตโฟน  

และแท็บเล็ต สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ ซ่ึงปัญหาที่มีโอกาสจะพบคือ 

โปรแกรมที่แฝงไปด้วยซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอันตรายอย่างไวรัส และสปายแวร์ต่างๆ  

ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ อาจจะแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์ของเรา และเมื่อเราท�าธุรกรรม

ออนไลน์ต่างๆ เช่น ช�าระค่าสนิค้าด้วยบตัรเครดติ ซอฟต์แวร์เหล่านีจ้ะท�าการลักลอบ

ส่งข้อมูลที่ส�าคัญออกไปยังผู้ที่ไม่หวังดี โปรแกรมแฝงนี้มีหลายรูปแบบ เช่น

o ช่องโหว่ในโปรแกรมทีใ่ช้งำน คอื พฤติกรรมการท�างานของโปรแกรม

ทีม่คีวามผดิพลาด โดยได้รบัการค้นพบและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่

วัตถุประสงค์ท่ีเป็นอันตราย ซ่ึงการค้นพบช่องโหว่นี้เอง มักจะส่งผลให้ 

ผู้ค้นพบสามารถโจมตีโดยการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญหรือการด�าเนินการ 

ทีไ่ม่พงึประสงค์ ซ่ึงช่องโหว่ดงักล่าวมกัได้รบัการแจ้งไปยงัผู้พฒันา เพือ่อปัเดต

โปรแกรมแก้ไข หลงัจากมกีารแก้ไขช่องโหว่แล้ว ผูพั้ฒนาจะแจ้งการอปัเดต

โปรแกรมกลับมายังผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่ง

o มลัแวร์ (Malware) คอื โปรแกรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อข้อมลูในโทรศพัท์ 

มอืถอืนัน้ๆ เช่น สัง่ให้โทรศพัท์มอืถอืเครือ่งนัน้ๆ ส่งข้อความทีไ่ม่พงึประสงค์

ออกไปยังรายการผู้ติดต่อในโทรศัพท์ โดยที่เจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้ตัว หรือ

ขโมยข้อมลูบนโทรศพัท์มอืถอืนัน้ ซึง่ในกรณทีีผู่ใ้ช้งานเกบ็ข้อมลูบัญชผีูใ้ช้

ของตนเอง หรอืของผูเ้กีย่วข้องไว้ในโทรศพัท์กท็�าให้เกดิการลกัลอบขโมย

ข้อมูลเหล่านี้ไปได้

o สปำยแวร์ (Spyware) คอื โปรแกรมทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ 

ผูใ้ช้งาน โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของสปายแวร์ มกัมุ่งไปยงัประวตักิารใช้งาน 

โทรศัพท์ ข้อความ ทีอ่ยู ่รายชือ่ผูติ้ดต่อ อีเมล รวมถงึภาพถ่าย ซ่ึงสปายแวร์

โดยทั่วไป มักออกแบบไว้เฝ้าติดตามการใช้งานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรอืการใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร ซ่ึงไม่จ�าเป็นเสมอไปทีผู้่ลักลอบตดิตัง้

โปรแกรมประเภทนี้จะมีจุดประสงค์ร้ายทั้งหมด เช่น ผู้ปกครองติดตั้ง

โปรแกรมการตรวจสอบสถานที่การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของลูก 

ที่อยู่ในการดูแล
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การเข้าโจมตผีูใ้ช้งานและโทรศพัท์มอืถือด้วยมลัแวร์และสปายแวร์ ส่วนใหญ่

จะพบว่าใช้เทคนคิในการหลอกลวงผูใ้ช้งานให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาตดิตัง้โดยไม่รูต้วั 

เช่น ให้คลิกที่ลิงก์ซึ่งดูเหมือนไม่น่าผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วคือ การสั่งให้ดาวน์โหลด

และตดิตัง้มลัแวร์ลงในโทรศพัท์มอืถอื และเมือ่มลัแวร์หรอืสปายแวร์ตดิตัง้โปรแกรม

ส�าเร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการโจมตีในลักษณะต่างๆ ต่อไป 

นอกจากน้ี ยังมีการหลอกลวงในลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยครั้งคือ การ  

Repackaging ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีพบบ่อยมากในนักเขียนมัลแวร์ท่ีพยายามจะใช้ชื่อ

โปรแกรมทีม่กีารท�างานถกูต้องตามกฎหมาย แต่ได้มกีารปรับเปล่ียนการท�างานของ

โปรแกรม รวมถึงแทรกโค้ดที่เป็นอันตรายไว้ในเวอร์ชันที่เตรียมจะเผยแพร่ จากนั้น

จงึท�าการเผยแพร่ไปยังแหล่งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ทัว่ไป รวมถงึบนเวบ็ไซต์

ที่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดและ 

ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเทคนิคการ Repackaging ได้ผลลัพธ์

ในการโจมตีค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นการอ้างอิงชื่อโปรแกรมที่เคยพัฒนามาแล้ว 

โดยจะพบได้จากในช่วงต้นปี 2011 นักเขียนมัลแวร์บนระบบปฏิบัติการ Android 

ใช้เทคนิคในการ Repackaging ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ตามรูป
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นอกจากนี ้ปัญหาท่ีอาจจะเกดิขึน้ได้คอื การผกูข้อมลูบตัรเครดติไว้กับบญัชี

ของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ในระบบ iOS ผู้ใช้สามารถผูกบัญชี

บัตรเครดิตไว้กับบัญชีของ App Store ได้ หรือในระบบ Android ผู้ใช้สามารถฝาก

ข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตไว้กับบริการ Google Wallet ได้ ด้วยกระบวนการเหล่านี้

ข้อดีคือ เราสามารถซื้อสินค้า บริการ หรือแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง

รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม การน�าข้อมูล 

บัตรเครดิตไปฝากไว้กับผู้ให้บริการเหล่านี้ก็เป็นดาบสองคม นั่นคือหากมีผู้ไม่หวังดี

ที่มีความสามารถก็อาจจะลักลอบดึงข้อมูลบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ออกมาได้ และ 

ผู้ไม่หวังดีนั้นก็จะน�าข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปใช้ได้ทันที

ขั้นตอนการ Repackaging ในระบบปฏิบัติการ Andriod

Developer creates 
a games called
Monkey Jump

Developer uploads
game to Android
Market

Malicious Developer takes
legitimate game and
repackages it with malware

Malicious Developer
uploads game to 3rd
party app store

• Send location
• Send contact info
• Send and read SMS messages
• Place phone calls
• Silently download files
• Launch web browser
• And more...

User downloads game
with malware

End User

3rd Party 
App Store

Android
Market

Malicious
Developer

Malicious Developer can control
the phone remotely and access
users’ private information

lookout

Legitimate
Developer
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2. ภัยคุกคำมที่เกิดจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์ 
บนโทรศัพท์มือถือ (Web-Based Threats) 

เนื่องจากโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

จากเครือข่ายไร้สายทั่วไป ท�าให้สะดวกส�าหรับผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงเว็บไซต์

หรือบริการอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปบริการส่วนใหญ่สามารถใช้งานผ่านหน้า

เว็บไซต์ได้เป็นหลักและเป็นบริการที่ผู ้ใช้มีความต้องการใช้งาน เช่น  

อ่านอเีมล ใช้ท�าธรุกรรมออนไลน์ เข้าเวบ็สงัคมออนไลน์ ภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้

กับเว็บไซต์มักไม่มีข้อจ�ากัดทางด้านระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ ณ ขณะน้ัน  

เช่น การโจมตีแบบฟิชช่ิง โดยเม่ือก่อนอาจพบว่ามีในการใช้งานบน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมายังโทรศัพท์มือถือ

ด้วย เพราะลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากในทุกวันน้ี  

โดยสามารถระบุภัยคุกคามต่างๆ ได้ ดังนี้
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 ช่องโหว่ของโปรแกรมประเภทเบรำว์เซอร์ คือ ช่องโหว่ที่ถูกพบใน 

โปรแกรมเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมปลั๊กอินที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ใน 

เบราว์เซอร์ เช่น Flash Player หรอื PDF Reader เพือ่วตัถปุระสงค์อนัตราย 

โดยลกัษณะและวธิกีารโจมตอีาจเป็นเพยีงแค่การให้ผูใ้ช้งานเข้าชมหน้าเวบ็ไซต์ 

เท่าน้ัน จากน้ันจะท�าให้ผู้ใช้งานติดมัลแวร์หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ  

ที่ผู้โจมตีใช้ส�าหรับช่องโหว่ดังกล่าว

 ฟิชชิง่ (Phishing)  คอื การหลอกลวงโดยใช้หน้าเวบ็ไซต์หรอืส่วนติดต่อ 

ผูใ้ช้อืน่ๆ ทีอ่อกแบบให้มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัของจรงิ เพ่ือหลอกให้ผูใ้ช้กรอก 

ข้อมลูเข้าสู่ระบบของผูห้ลอกลวง เช่น ผูห้ลอกลวงพฒันาหน้าเวบ็ไซต์ลอ็กอนิ

ของเวบ็สงัคมออนไลน์แห่งหน่ึง และส่งลงิก์หลอกลวงโดยแจ้งข้อมลูอนัเป็นเทจ็ 

ให้ผูใ้ช้งานเข้าไปอปัเดตข้อมลูส่วนตวัโดยเป็นลงิก์ของหน้าลอ็กอนิทีท่�าขึน้มา  

เมื่อผู้ใช้งานพยายามล็อกอินเข้าไปยังระบบ จะท�าให้ผู้หลอกลวงดังกล่าว 

ดกัจบัข้อมลูอนัน่าเชือ่ได้ว่าเป็นข้อมลูลอ็กอินของผู้ใช้งานคนนัน้ๆ ท�าให้ข้อมลู

หรือบัญชีการใช้งานน้ันๆ มีความเสี่ยงที่จะโดนขโมยข้อมูลออกไป  

ซึ่งลิงก์ท่ีเป็นการฟิชชิ่งเหล่าน้ีส่วนใหญ่มักจะแนบไปกับอีเมล หรือเป็นลิงก์

ซึ่งมีเนื้อหาเชิญชวนต่างๆ โดยความรุนแรงของการถูกขโมยข้อมูลดังกล่าว

อาจไม่ส่งผลกระทบในทันทีถ้าหากมีการเข้ายับยั้งได้ทัน เช่น เมื่อทราบว่า 

ได้มีการส่งข้อมูลเข้าหน้าเว็บไซต์ฟิชชิ่งไปแล้ว จึงรีบเข้าเปลี่ยน Password 

ในหน้าเว็บไซต์ของระบบจริงทันที ก็จะท�าให้ความเสียหายไม่เกิดขึ้น 

ในวงกว้าง แต่หากผู้ใช้งานปล่อยให้ผู้หลอกลวงสามารถเข้าถึงบัญชีการใช้

งานต่างๆ ซึง่ในกรณทีีเ่ป็นระบบทีม่คีวามเสียหายรนุแรง เช่น ระบบธรุกรรม

ออนไลน์ (e-Transaction) นั่นเท่ากับผู้หลอกลวงจะสามารถใช้เงินในบัญชี

ผู้ใช้งานนั้นได้ทันที
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มาดูกรณีศึกษาในเรื่องนี้ที่รายงานโดย ThaiCERT และเผยแพร่อยู่บน

เว็บไซต์ www.thaicert.or.th ซึ่งได้รับรายงานว่าพบแอปพลิเคชันปลอมของ

ธนาคารในประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ Android ที่พยายามท�าให้เข้าใจว่า

เป็นแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยเผยแพร่อยู ่

ที่เว็บไซต์ downloads.applications.customersecurity.user-3729.com  

ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ดังรูปที่ 1 แอปพลิเคชัน 

ดังกล่าวเมื่อติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 แสดงการท�า DNS Lookup และ Whois ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่มัลแวร์

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันปลอม
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รูปที่ 3 สิทธิ์ (Permission) ที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้

เมื่อน�าแอปพลิเคชันดังกล่าวไปตรวจสอบ พบว่า มีการพยายาม 

ส่งข้อมูลบางอย่างผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในประเทศ

รัสเซีย (+79255419513) และมีพฤติกรรมที่จะพยายามเชื่อมต่อไปยัง 

funnygnommi.com ซ่ึงจากการตรวจสอบ พบว่า เวบ็เซร์ิฟเวอร์ตัง้อยูท่ี่ 

ประเทศรัสเซียและยูเครน โดยผลกระทบจากกรณีศึกษานี้คือ ผู ้ใช ้

ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าว อาจถูกขโมยข้อมูลส�าคัญจาก SMS เช่น  

ข้อมลูรหสัผ่านโอทพี ีส�าหรบัเข้าท�าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ โดยข้อมลู 

ดังกล่าวอาจถูกน�าไปใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีและน�าไปสู่การขโมยเงินจาก 

บัญชีธนาคารได้ในภายหลัง

จากการตรวจสอบ พบว่า ทั้งสองแอปพลิเคชันมีหน้าจอที่พยายามแสดงให ้

ผู้ใช้งานเข้าใจว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรหัสผ่านโอทีพี (OTP - One Time 

Password) ส�าหรบัลอ็กอนิใช้บรกิารธนาคารทางอนิเทอร์เนต็ ซึง่จากการตรวจสอบสทิธิ์  

(Permission) ที่แอปพลิเคชันร้องขอ พบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวต้องใช้การรับและ

ส่ง SMS รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 3
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ในกรณีนี้ ThaiCERT ได้แนะน�าให้ผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่ง 

ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น Google Play Store แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับแอปพลิเคชัน

ทีเ่กีย่วกับธรุกรรมการเงนิแม้จะเป็นแอปพลิเคชนัทีอ่ยูใ่น Google Play Store ก็ตาม

ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเคยมีการพบแอปพลิเคชันปลอมของ

ธนาคารในประเทศไทยใน Google Play Store มาแล้ว ดังนั้น อาจตรวจสอบ 

แอปพลิเคชันที่น่าสงสัยได้โดยวิธีการเหล่านี้

o ตรวจสอบจากชือ่ Developer  โดยแอปพลเิคชันท่ีมาจากธนาคารส่วนใหญ่ 

ที่ใช้ชื่อธนาคารมีรายการชื่อ Developer ดังต่อไปนี้

• ธนาคารกรุงไทย : Krung Thai Bank PCL.

• ธนาคารกรุงเทพ : Bangkok Bank PCL

• ธนาคารไทยพาณิชย์ : Siam Commercial Bank PCL.

• ธนาคารกรงุศรอียุธยา : Bank of Ayudhya Public Company  

Limited

• ธนาคารธนชาต : 2Fellows Network and Design co.,ltd 

และ Thanachart Bank Plc.

o ตรวจสอบจากจ�านวนดาวน์โหลดและรีวิวของผู ้ใช้งาน โดยสังเกต 

แอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดที่ต�่าหรือรีวิวของผู ้ใช้งานที่แจ้งถึง 

ความผิดปกติ

o ตรวจสอบจากธนาคาร โดยอาจเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชัน 

จากเว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถามจากธนาคารโดยตรง

o ตรวจสอบการร้องขอสิทธิ์ (Permission) ของแอปพลิเคชันว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ เช่น แอปพลิเคชันที่มีการขอสิทธ์ิในการส่ง SMS  

ควรทราบว่ามีการส่งไปที่ใดเพื่อจุดประสงค์อะไร
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3. ภยัคกุคำมจำกกำรใช้งำนเครอืข่ำย (Network Threats)  
โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมักจะสนับสนุนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีผู้ให้บริการ 

เป็นจ�านวนมาก ทั้งท่ีน่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีภัยคุกคามที่สามารถ 

ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือต่างๆ ได้ ดังนี้

 กำรเปล่ียนสถำนะจำกผู้ใช้งำนเป็นผู้โจมตี ผ่านข้อบกพร่องของระบบ

ปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่งผลให้โทรศัพท์เคล่ือนที่สามารถส่งต่อหรือ 

แพร่กระจายมัลแวร์ได้โดยอัตโนมัติ ผ่านการท�างานบนเครือข่าย เช่น เครือข่าย 

ไร้สาย (WiFi) หรือบลูทูธ (Bluetooth)

 กำรถกูดกัจบัข้อมลูบนเครอืข่ำยไร้สำย (WiFi Sniffing) ซึง่โดยทัว่ไป

เป็นข้อมลูทีร่บัส่งกนัโดยไม่ได้มกีารเข้ารหสัความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม ท�าให้

มีโอกาสถูกลักลอบขโมยข้อมูลได้โดยง่าย เพียงแค่ใช้เทคนิคและวิธีในการดักจับ

ข้อมูลจากโปรแกรมประเภท Sniffer ซึ่งหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป โดยในที่นี้ 

ขอยกตวัอย่างวธิกีารใช้งานโปรแกรมช่ือ Firesheep ซึง่เป็นปล๊ักอนิบนเบราว์เซอร์ 

Firefox ทีใ่ช้ในการดกัจบัข้อมูลในเครอืข่ายเดียวกนั ซึง่ส่วนใหญ่เป้าหมายมกัใช้งาน

เครือข่ายไร้สายสาธารณะ และไม่ได้เช่ือมต่อบรกิารเวบ็ไซต์ทีม่กีารเข้ารหสั HTTPS 

โดยลักษณะการท�างานของโปรแกรมจะมีการดักจับข้อมูลแล้วกรองข้อมูลเพื่อ

ค้นหา Cookie ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนกับเว็บไซต์ที่เข้าใช้บริการ โดยข้อมูล 

Cookie นัน้จะถกูเกบ็ไว้ในเบราว์เซอร์ของผูใ้ช้งานหลังจากทีม่กีารล็อกอนิเวบ็ไซต์ 

จากนัน้โปรแกรมจะแสดงรายการทีด่กัจบัได้ทัง้หมด ซึง่ผูใ้ช้งานโปรแกรมสามารถ

คลิกที่รายการดังกล่าวเพื่อสวมรอยเข้าเป็นผู้ใช้งานนั้นๆ ดังรูปด้านล่าง

ขั้นตอนการดักจับข้อมูล Cookie บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Clients Return Cookie to 
Severs by Adding Fields 

to HTTP Request Headers

Client
Server

HTTP Response Headers
Contain Cookie Data Destined

to be Stored on Client
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4. ภยัคกุคำมจำกกำรดแูลรกัษำโทรศพัท์ (Physical 
Threats) เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ซ่ึงออกแบบให้พกพาและติดตัว 

ไปมาได้สะดวก จึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างเล็ก ซึ่งจากสภาพการณ์ปัจจุบันโทรศัพท์เป็น 

ของมค่ีาส�าหรบัมจิฉาชพี รวมไปถึงมค่ีาส�าหรบักลุม่คนบางกลุม่ทีต้่องการได้มาซึง่ข้อมลู 

ส่วนตัว จึงได้แยกภัยคุกคามที่เกิดจากการดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อพิจารณา 

ความส�าคัญอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

 กำรสญูหำยหรอืถูกขโมยโทรศพัท์มอืถอื เนือ่งด้วยปัจจบุนัโทรศพัท์มอืถอื 

มีราคาสูงขึ้น จากเทคโนโลยีที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่านิยมทางสังคม

ที่ท�าให้ต้องใช้ของราคาแพง ท�าให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพทั่วไป 

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก มีโอกาสถูกขโมยได้ง่าย และมีตลาด 

ที่มีความต้องการหรือรองรับการซ้ือขายมากมายโดยท่ีไม่มีการตรวจสอบ 

แหล่งที่มา ท�าให้มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ใช้งานอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพขโมยโทรศัพท์

มือถือ หรือจากขนาดของอุปกรณ์ท่ีเล็กอยู่แล้วอาจท�าให้มีโอกาสลืมหรือ 

ท�าตกหล่นได้ง่าย

 กำรถกูขโมยข้อมลูส่วนตวั สามารถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาและทกุสถานการณ์ 

ทั้งโดยตั้งใจแต่แรกหรือเป็นเพราะโอกาสท่ีเปิดกว้างจนท�าให้ผู้อื่นสบโอกาส 

ทีจ่ะขโมยข้อมลูส่วนตวั ซ่ึงมกัเกดิข้ึนจากความไม่ใส่ใจและความไม่ตระหนกัถงึ

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ ท�าให้ผู้ไม่หวังดีขโมย

ข้อมูลส่วนตัวไปได้โดยง่าย เช่น การแอบดูข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบจาก

โทรศัพท์มือถือ การน�าโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ร้านโดยไม่ได้ท�าการเคลียร์

ข้อมูลการใช้งานก่อน ข้อมูลที่หมายถึงยังอาจจะเป็นข้อมูลขององค์กรด้วย 

เช่น เอกสารขององค์กร ข้อมลูรายชือ่ผูต้ดิต่องาน รวมไปถงึข้อมลูทีอ่ยูใ่นระบบ

ต่างๆ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลอีเมลขององค์กร ซึ่งหากถูกขโมยขึ้นมา 

คงไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างแน่นอน 

ขั้นตอนการดักจับข้อมูล Cookie บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Firesheep ที่สามารถใช้เพื่อดักจับข้อมูลในเครือข่าย
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 วิธีการป้องกันปัญหาการท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อาจน�าแนวทางท่ีใช้กับการซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก  

ที่อธิบายไว้ในบทก่อนๆ มาประยุกต์ใช้ได้ แต่ก็ยังมีวิธีการป้องกันและแก้ไข 

ที่มีความพิเศษมากขึ้น ดังนี้

4.3 ช้อปอยำ่งมั่นคง     
    ปลอดภัยบนสมาร์ตโฟน
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1. อย่ำไว้ใจอะไรง่ำยๆ : ไม่บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับผู้ให้บริการ  

เช่น App Store หรือ Google Wallet เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบน�าข้อมูล 

บัตรเครดิตไปใช้งาน หรือหากจ�าเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลจริงๆ ควรเลือกบัตรที่มี 

วงเงนิน้อย หรอืจ�ากดัวงเงนิบตัรเครดติไว้ เพือ่จะให้ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้บรรเทาลงได้

2. รอบคอบสกันดิ : พจิารณาให้ดว่ีาแอปพลเิคชนัของเวบ็ไซต์หรือธนาคารนัน้ 

จริงหรือไม่ก่อนที่จะติดตั้ง โดยดูจากชื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ หาก 

ไม่แน่ใจในผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนั ควรทดลองเข้าไปยงัเวบ็ไซต์ของผูข้ายสนิค้าหรอืธนาคาร 

นัน้ๆ เสยีก่อน ซึง่โดยปกตแิล้วเวบ็ไซต์เหล่านีจ้ะมข้ีอมลูหรอืวธิกีารตดิตัง้แอปพลเิคชนั 

อย่างถกูต้องเอาไว้ การกระท�านีจ้ะช่วยลดโอกาสการตดิตัง้แอปพลิเคชันปลอมลงไปได้

3. ป้องกันไว้ก่อน : ติดตั้งแอปพลิเคชัน Anti-Virus บนอุปกรณ์โทรศัพท์

เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์แฝงที่จะมาดึงข้อมูลที่ส�าคัญ 

ของเราไปยังผู้ที่ไม่หวังดี

4. ฝึกเป็นคนละเอียดลออ : ศึกษาวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

จากธนาคารทีต้่องท�าธรุกรรมโดยละเอยีด ปัจจบุนันีธ้นาคารมักจะใช้วิธกีารส่งรหสัลบั 

แบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) มายังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล

ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ท�าการยืนยันการท�าธุรกรรม วิธีการ OTP นี้จะใช้ในการช�าระ 

ค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตด้วย ดังนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาวิธีการรักษาความม่ันคง

ปลอดภยันีใ้ห้ด ีและไม่ควรให้ผูอ้ืน่เข้าถึงโทรศพัท์มอืถอืหรอือีเมลของเราโดยเดด็ขาด

5. อยำ่คลิกลิงก์ (ถ้ำไม่จ�ำเป็น) : พยายามพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เองในการ

เข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ ไม่ควรคลิกลิงก์ท่ีไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะน�าเราไปยังเว็บไซต์

ปลอมได้

6. รู้จักระมัดระวัง : พยายามดูแลโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคล่ือนที่

แบบพกพาอื่นๆ ให้ดี อย่าวางอุปกรณ์เหล่านี้ให้ห่างตัว เนื่องจากผู้อื่นอาจจะเข้าถึง

อุปกรณ์และท�าการลักลอบข้อมูลได้โดยง่าย 
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7. ล็อกหน้ำจอทุกคร้ังเม่ือไม่ใช้งำน : ตั้งรหัสล็อกหน้าจอหรือ 

ใช้วธิกีารอืน่ในการลอ็กหน้าจอเพือ่ป้องกันไม่ให้ผูอ้ืน่เข้ามาใช้งานอปุกรณ์ของเราได้ง่าย

8. ต้องหวงแหนข้อมูลยิ่งชีพ : ไม่เก็บข้อมูลที่ส�าคัญไว้ในอุปกรณ์

เคลื่อนที่ หากจ�าเป็นจะต้องเก็บไว้ควรจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้ 

เช่น การตั้งรหัสล็อกหน้าจอ

9. ปิด WiFi เมื่อไม่ใช้ : ไม่เปิดการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น WiFi 

หรือ Bluetooth ถ้าไม่จ�าเป็น เพราะอุปกรณ์ของเราอาจจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ต่างๆ หรือผู้อื่นอาจจะใช้ช่องทางนี้เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้

10. สร้ำงนิสัยอยำกรู้อยำกเห็น : ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับระบบ 

ปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และพยายามอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะ 

จะมีส่วนช่วยให้ช่องโหว่ทางเครือข่ายต่างๆ ของอุปกรณ์ของเรานั้นได้รับการแก้ไข

ท้ังหมดนี้เป็นข้อแนะน�าท่ีจะช่วยให้เรามั่นคงปลอดภัยในการท�าธุรกรรม

ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยง 

จากปัญหาที่อาจจะพบเจอก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ตและท�าธุรกรรมออนไลน์ 

อย่างรอบคอบ และระมัดระวังให้มากที่สุดนั่นเอง
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อาชญากรไซเบอร์หวังแค่ 

“เงิน”
ในกระเป๋าของคุณ

พวกเขาแค่รอจังหวะให้คุณเผลอเท่านั้นเอง

ชำณิน เลำหพันธ์
กับภารกิจพัฒนาระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานการท�าธุรกรรมออนไลน์ @ ETDA



05

เทคโนโลยีสกัดภัย
ช้อปปิ้งออนไลน์

ชำณิน เลำหพันธ์
กับภารกิจพัฒนาระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานการท�าธุรกรรมออนไลน์ @ ETDA
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5.1 ปรับแต่งระบบ
  หลบหลีกภัยคุกคำมไซเบอร์ 

การเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัส�าหรบั

การช้อปออนไลน์ นอกเหนือจากแนวทางต่างๆ ที่

ได้อธบิายไปในบทก่อนๆ แล้ว ยงัมวีธิอีืน่ๆ เพิม่เตมิ

เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงป ลอดภัยให้มากขึ้น  

นั่นคือ การเสริมสร้างความส ามารถของเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้
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1. อปัเดตระบบปฏบิตักิาร ผูใ้ช้งานต้องคอยหม่ันตรวจสอบดูแล 

ให้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของคอมพิวเตอร์น้ันทันสมัยอยู่เสมอ  

โดยผู้พัฒนาระบบมักจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานอัปเดตระบบอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะ

เป็นการแจ้งเตอืนโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึช่วงเวลาทีต้่องอัปเดต หรอืผูใ้ช้งานอาจส่งค�าขอ

ไปทีผู่พ้ฒันาระบบเพ่ือขออปัเดตระบบได้ด้วยตนเอง หรอืปรบัตัง้ค่าทีห่น้าการตัง้ค่า

ของระบบเองกไ็ด้ การอปัเดตระบบเหล่านีจ้ะช่วยให้คอมพวิเตอร์นัน้มปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น และสามารถแก้ไขช่องโหว่ของความมั่นคงปลอดภัยที่บางครั้งโปรแกรม 

ตัวก่อนๆ ไม่สามารถปกป้องได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่ประสงค์ดีก็สามารถที่จะเรียนรู้

และค้นพบช่องโหว่ได้อย่างรวดเรว็ บางครัง้กก่็อนทีผู่พ้ฒันาโปรแกรมจะแก้ไขได้ทนั 

ดงันัน้ การแก้ไขหรอืซ่อมแซมโปรแกรมอย่างรวดเรว็และทนัท่วงทถีอืเป็นสิง่ทีด่ ีและ

ถอืเป็นโชคดทีีร่ะบบปฏบิตักิารส่วนใหญ่สามารถทีจ่ะดแูลระบบของตนเองให้ทนัสมยั

อยู่เสมอ

ส�าหรับผู้ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows นั้น ขั้นตอนการอัปเดตระบบ

ปฏิบัติการ เรียกว่า Windows Update ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�าให้คอมพิวเตอร์ได้รับ

การปรับปรุงความม่ันคงปลอดภัยล่าสุดและการปรับปรุงที่ส�าคัญจาก Microsoft 

โดยอัตโนมัติ การตั้งค่า Windows Update เป็นเรื่องง่าย เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ 

www.update.microsoft.com หากเราเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้ว 

Windows Update จะเปิดข้ึนและแสดงสถานะการปรับปรุง หากยังไม่ได้เปิดใช้

คณุลกัษณะนี ้จะมคี�าแนะน�าขัน้ตอนต่างๆ ในการเปิดใช้งาน หลงัจากนัน้การปรบัปรงุ

ความมัน่คงปลอดภยัและประสทิธภิาพการท�างานล่าสดุทัง้หมดกจ็ะได้รบัการตดิตัง้

อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

www.update.microsoft.com เว็บส�าหรับอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows Update
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2. ก�ำหนดบญัชผีูใ้ช้และรหัสผ่าน คอมพิวเตอร์ทุกเครือ่งควรจะมี 
บญัชผีูใ้ช้ไว้ส�าหรบัท�าการล็อกอินเข้าสูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่บัญชผีูใ้ช้จะเปรยีบเสมอืน
ปราการด่านแรกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และฟังก์ชันต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  
ผู้ใช้งานควรสร้างรหัสผ่านของทุกๆ บัญชีผู้ใช้ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

3. ป้องกันทางกายภาพ คนมากมายไม่ได้ตระหนกัว่าข้อมลูส่วนตวันัน้ 
มมีลูค่ามหาศาลส�าหรบัคนอืน่ หากผูใ้ช้งานก�าลงัท�างานอยูใ่นสภาพแวดล้อมหรอืสถานที่
ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ใช้งานก็จะต้องคอยดูแลทรัพย์สินเป็นอย่างดี
โดยไม่ให้คลาดสายตา ซึง่คอมพวิเตอร์ก็ใช้หลกัการเดยีวกัน ลองคดิสักนดิว่าจะอนัตราย
มากแค่ไหน ถ้าหากข้อมลูในคอมพวิเตอร์ตกไปอยูใ่นมอืของผูไ้ม่หวงัด ีผูใ้ช้งานควรระลกึ
เสมอว่า ได้เก็บข้อมูลส�าคัญอะไรเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ และหากมีคนมาขโมยข้อมูล 
นั้นไป เขาจะเอามันไปท�าอะไรหรือใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ผู้ใช้งานควรตระหนักด้วย
ว่า Password นัน้ เพยีงแค่ช่วยปกป้องให้ผูไ้ม่หวงัดเีข้าถงึข้อมูลในคอมพวิเตอร์ได้ช้าลง 
เท่านั้น แต่มันจะไม่สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ถ้าหากระบบทั้งระบบ 
ถูกท�าลายไป การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยตรงคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลใน
ฮาร์ดดิสก์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหน่ึง โดยที่ไม่มีความจ�าเป็นจะต้องรู ้
แม้กระทั่ง Password ตัวแรกของผู้ใช้งานด้วยซ�้า ถ้าหากข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้งานมีมูลค่ามาก ผู้ใช้งานยิ่งต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และยิ่งต้องให้ความสนใจมากขึ้นไปอีก หากผู้ใช้งานให้ 
คนอื่นยืมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพราะถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะเชื่อใจบุคคลที่ให้ยืม
มากแค่ไหน ก็ไม่สามารถทีจ่ะคอยควบคมุให้เขาใช้งานคอมพวิเตอร์อย่างระมดัระวงัและ
ปลอดภัยเท่าตัวเอง

4. ใช้โปรแกรม Anti-Virus และหมั่นอัปเดตอยู่เสมอ เพราะ 
มโีปรแกรมชนดิหนึง่ทีช่ือ่ว่ามลัแวร์ ทีถ่กูเขยีนข้ึนมาเพือ่ขโมยข้อมลูหรอืเพือ่ใช้คอมพวิเตอร์ 
ของผูใ้ช้งานในทางทีไ่ม่ด ีไวรสัและมลัแวร์เหล่านีส้ามารถเข้าถงึระบบ เปลีย่นแปลงระบบ
และฝังตวัอยูใ่นคอมพิวเตอร์ มนัสามารถเข้ามาอยูใ่นคอมพวิเตอร์ผ่านทางอเีมล เวบ็ไซต์
ที่ผู้ใช้งานเข้าชม หรือมาพร้อมกับไฟล์ท่ีผู้ใช้งานไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย ผู้ให้บริการ 
โปรแกรม Anti-Virus ควรศึกษาเก่ียวกับตัวคุกคาม (Threat) ท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอและ 
เพิม่มนัเข้าไปในบัญชทีีค่อมพวิเตอร์ของผูใ้ช้งานต้องสกดักัน้ ในการทีจ่ะท�าให้โปรแกรม
สามารถตรวจจับตัวคุกคามใหม่ๆ ได้ตลอด ผู้ใช้จึงจ�าเป็นที่จะต้องอัปเดตโปรแกรม 
Anti-Virus อย่างสม�่าเสมอ 
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5. ระมัดระวังกำรใช้งำนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ขนาดพกพา การส่งผ่านของไวรัสผ่านทางอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดพกพา 

หรือแฟลชไดรฟ์ หรอืช่องแนบข้อมลูของอีเมลสามารถท�าได้อย่างง่ายดาย และส่วนใหญ่ 

ตวัไวรสัเองมกัจะเป็นตวัทีส่่งข้อมลูหรอือเีมลด้วยตวัของมนัเองแทนทีจ่ะเป็นเจ้าของ

อีเมลหรือแฟลชไดรฟ์น้ันๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในระบบปฏิบัติการของ Microsoft  

Windows ผูใ้ช้ควรระมดัระวงัในการเสยีบแฟลชไดรฟ์เข้ากบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอื 

ให้บคุคลอืน่ยืมไปใช้ ในสมัยก่อนเมื่อเราท�าการเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 

ระบบปฏบิตักิาร เช่น Windows จะเปิดขึน้มาโดยอตัโนมตัทิ�าให้คอมพวิเตอร์ตดิไวรัส 

หรือโปรแกรมแฝงได้ ซ่ึง Microsoft เองก็ได้แก้ปัญหานี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายเกี่ยวกับการที่คอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าให้เปิดแฟลชไดรฟ์เองโดยอัตโนมัติ  

ซึ่งนั่นท�าให้ Windows มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ก็ไม่ควร 

ที่จะเปิดไฟล์ที่ตนเองไม่รู้จักหรือไม่น่าไว้วางใจ

6. เลอืกใช้ซอฟต์แวร์ทีน่่าเชือ่ถอื จากผูผ้ลติหรือผูจ้ดัจ�าหน่าย 

ทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ หรอืเลอืกใช้โปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส (Open Source Software)  

ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่จ�ากัด 

จ�านวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว ในเชิงธุรกิจหรือ 

ในองค์กรมีการเผยแพร่ต้นฉบับ (Source Code) ของซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้งาน 

สามารถแก้ไขดดัแปลงให้ตรงความต้องการได้ ซึง่ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สนี ้มีข้อด ี

อยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีค่าใบอนุญาต (License)  

และไม่เสีย่งต่อการละเมดิลขิสทิธิ ์สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกบัความต้องการของ 

ตัวเองหรือขององค์กรได้ทันที สามารถท�าร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  

ไม่เหมอืนกบัซอฟต์แวร์แบบโคลสซอร์ส (Closed Source Software) หรอืซอฟต์แวร์ 

ลิขสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบางครั้งประเทศที่ผู ้ใช้งานอาศัยอยู ่ก็ไม่สามารถโหลด 

ซอฟต์แวร์นั้นๆ 
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ส�าหรับผูท้ีใ่ช้งานระบบปฏบิติัการ Microsoft Windows นัน้ ทาง Microsoft 

ได้ให้ค�าแนะน�าในการปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไว้ ดังนี้

•	 ใช้	‘ศนูย์ปฏิบตักิำร’  เพือ่ให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์นัน้เปิดอยู ่ซอฟต์แวร์ 

ป้องกันไวรัสทันสมัย และได้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งการปรับปรุง 

โดยอัตโนมัติ

• ใช้ Windows Defender       เพือ่ป้องกนัสปายแวร์และซอฟต์แวร์

อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการไม่ให้มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์

• กำรควบคุมบัญชีผู้ใช้    จะขออนุญาตจากผู้ใช้ก่อนที่จะติดตั้ง

ซอฟต์แวร์หรือเปิดโปรแกรมบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ 

หรือท�าให้เครื่องเสี่ยงต่อการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 

• กำรส�ำรองแฟ้ม     เพื่อว่าในกรณีที่เครื่องติดไวรัส หรือฮาร์ดแวร ์

เกิดท�างานล้มเหลว ก็จะสามารถกู้คืนแฟ้มข้อมูลได้ 

• ตั้งค่ำ Windows Update   ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการ

ปรับปรุงล่าสุดส�าหรับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ 

• ไฟร์วอลล์ Windows      จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮ็กเกอร์และ

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตได้

ด้วยวธิปีฏบิติัเหล่านีจ้ะช่วยท�าให้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ของเรา มคีวามมัน่คง 

ปลอดภัยมากขึ้น และช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้ง 

การซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน



105

บทที่ 5 เทคโนโลยีสกัดภัยช้อปปิ้งออนไลน์

การติดต้ังซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเสริมก็มีส่วนช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

มคีวามมัน่คงปลอดภยัมากขึน้ และช่วยให้เราสามารถใช้อินเทอร์เนต็ได้อย่างมัน่ใจยิง่ขึน้ด้วย 

โดยซอฟต์แวร์ที่ควรติดตั้งเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์มี ดังนี้

5.2 ติดตั้งโปรแกรม
   เสริมสร้างควำมมั่นคง
   ปลอดภัย

1. โปรแกรม Anti-Virus และโปรแกรม Internet  
Security สร้างขึ้นเพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และก�าจัดโปรแกรมคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคาม
แบบอื่นๆ ด้วย โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสนี้จะค้นหาและท�าลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง 
แต่ในทุกๆ วันจะมีไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมาเสมอ ท�าให้เราต้องปรับปรุงโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย ส�าหรับโปรแกรมป้องกัน
ไวรสัท่ีนยิมใช้นัน้ประกอบไปด้วย AVG, AVIRA, avast, PC Tools AntiVirus Free,  
Microsoft Security Essentials, ThreatFire Antivirus Free Edition, Emisoft  
Anti-Malware, Panda Cloud Antivirus Free, Multi Virus Cleaner เป็นต้น 
ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจจับ
โปรแกรมแฝงต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งก�าจัดโปรแกรมแฝงเหล่านั้นออกจากเครื่องได้

2. โปรแกรมช่วยในกำรปรบัแต่งเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ช่วยตรวจสอบปัญหาที่อาจจะพบเจอได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท�าให้คอมพิวเตอร์
ท�างานได้ช้าลงรวมทั้งสูญเสียความม่ันคงปลอดภัยได้ด้วย ตัวอย่างของโปรแกรม
ประเภทนี้ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ Baidu PC Faster ซึ่งนอกจากจะให้
บริการโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายแล้วยงัให้บรกิารด้วยภาษาไทย ท�าให้ใช้งานง่าย และสามารถ 
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ท�างานได้ดข้ึีน ซึง่โปรแกรม Baidu PC Faster มคีณุสมบัตทิีด่ ีดงันี้
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• “ดูแลด่วน” จะท�าการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟล์ขยะ แอปพลิเคชันเริ่มต้น

ที่ไม่จ�าเป็น ระบบที่เสียหาย โดยสามารถใช้งานได้เพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว

• “อัปเดตวินโดวส”์ จะคอยตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการมีช่องโหว่หรือไม่ และ 

อปัเดตคร้ังล่าสดุเมือ่ใด โดยโปรแกรมจะแจ้งเตอืนให้ท�าการอัปเดตระบบปฏิบตักิาร

เพื่ออุดช่องโหว่ได้ทันที

• “ท�ำควำมสะอำด” จะช่วยลบไฟล์ขยะหรอืไฟล์ทีไ่ม่จ�าเป็น เพือ่เป็นการช่วยเพิม่

พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ และปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้ท�างานเร็วขึ้น

• “เร่งควำมเร็ว” จะช่วยปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นการท�างานให้เร็วขึ้น

• “Cloud Scan” จะช่วยป้องกันไวรัสได้อย่างรวดเร็ว

Baidu PC Faster โปรแกรมช่วยในการปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์

นอกจากโปรแกรม Baidu PC Faster แล้วยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยปรับแต่ง

คอมพิวเตอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย เช่น Glary Utilities, 

TuneUp Utilities, Advanced System Optimizer, SystemSuite  โปรแกรมเหล่านี ้

กม็คีวามสามารถเช่นเดยีวกบั Baidu PC Faster เพยีงแต่ไม่มกีารแสดงผลเป็นภาษาไทย

เท่านั้นเอง

การตดิตัง้ซอฟต์แวร์เพิม่เตมิเหล่านีจ้ะช่วยให้เคร่ืองคอมพวิเตอร์มคีวามมัน่คง

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และหากใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือซื้อสินค้าออนไลน์โดยมีความ

ระมดัระวงัและปฏบิตัติามค�าแนะน�าในบทก่อนหน้านี ้ก็จะท�าให้การใช้งานอนิเทอร์เนต็

และการซื้อสินค้าออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
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 แม้เราจะไม่อยากพบเจอปัญหาเมือ่ซ้ือสนิค้าออนไลน์ และได้พยายามปฏิบตัติาม

ค�าแนะน�าต่างๆ อย่างเต็มทีแ่ล้ว ปัญหาในการซ้ือสนิค้าออนไลน์กย็งัมโีอกาสเกดิขึน้ได้อยู่

ดงันัน้ จงึต้องเตรยีมพร้อม โดยท�าความรู้จกักบัข้อควรปฏิบตัใินยามจ�าเป็น เมือ่พบกบั

ปัญหาต่างๆ

ถูกลักลอบหรอืโจรกรรมข้อมลูบตัรเครดติระหว่างการ
จ่ายค่าสินค้าออนไลน์

ปัจจุบันธนาคารต่างๆ จะมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการใช้งานบัตรเครดิต 

ทีน่่าสงสยัและจะตดิต่อกบัเราเพือ่ยนืยนัการใช้งานท�าให้ป้องกันปัญหาได้มาก อย่างไรกต็าม 

บางครั้งหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ดังนั้น ในฐานะเจ้าของ

บัตรเครดิตก็ควรตรวจสอบประวัติการใช้งานอยู่เสมอ หากพบรายละเอียดการใช้งาน 

ที่น่าสงสัยและไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริง 

5.3 พร้อมรับมือ...
 ภัยช้อปปิ้งออนไลน์

 แนวทำงปฏิบัติ
1. ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อระงับการใช้และท�าการ

ออกบัตรใหม่ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีกระบวนการด้านเอกสารที่แตกต่างกัน 

2.  ควรท�าลายบตัรเก่าทิง้ไปโดยเน้นการท�าลายในส่วนแถบแม่เหลก็ 

และชิปบันทึกข้อมูลบนบัตร หลังจากได้ออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเก่า

เรียบร้อยแล้ว

3. ตรวจสอบกบัทางธนาคารถึงการคนืเงนิว่าสามารถท�าได้หรอืไม่ 

และต้องใช้หลักฐานอย่างไร ในการยืนยันว่าการท�าธุรกรรมซ้ือขายที่เป็น

ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราจริงๆ

4. ท�าการลบข้อมลูบตัรเครดติทีเ่คยบันทึกไว้บนเวบ็ไซต์หรอืระบบ

ต่างๆ ที่ช่วยในการซื้อของออนไลน์เพื่อเป็นการท�าลายข้อมูลทั้งหมด
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เกิดข้อพพิำทระหว่างผู้ซือ้และผูข้าย ทีไ่ม่เป็นปัญหาใหญ่มากนกั  

เช่น จ่ายค่าสนิค้าแล้วแต่ได้รับสนิค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ สนิค้าแตกหัก หรอืสนิค้าไม่ครบถ้วน 

แนวทำงปฏิบัติ
อ่านข้อก�าหนดในเว็บไซต์ที่ขายสินค้าว่ามีนโยบายการคืนสินค้า

หรอืแก้ปัญหาเหล่านีห้รอืไม่ หากชีแ้จงไว้กใ็ห้ท�าตามเพือ่แก้ปัญหา แต่ถ้า

หากไม่ได้ชี้แจงก็ควรติดต่อไปยังผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อท่ีแจ้งไว ้

บนเว็บไซต์และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งผู้ขายอาจรับผิดชอบ

โดยการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

เกดิข้อพิพำทเป็นกำรท�ำผิดโดยตัง้ใจของผู้ขาย นัน่คอื  

ผู้ซ้ือจ่ายเงินแล้วแต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือส่งของอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับสินค้า 

ที่ได้สั่งซื้อไป ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีของผู้ขายอย่างชัดเจน

แนวทำงปฏิบัติ
แจ้งความและด�าเนินคดีทางกฎหมาย โดยหน่วยงานที่ควรติดต่อเพื่อขอ 

ค�าปรึกษาคอืต�ารวจ ซึง่การท�าผดิแบบนีเ้ป็นความผดิฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 343 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 14(1) ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

• ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา 341 

ได้กระท�าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจรงิ

ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าการกระท�าความผิดดงักล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลกัษณะดงักล่าวในมาตรา 

342 อนมุาตราหนึง่อนมุาตราใดด้วย ผูก้ระท�าต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่หกเดือนถงึเจด็ปี 

และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

• พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

มาตรา 14 ผูใ้ดกระท�าความผิดทีร่ะบไุว้ดงัต่อไปนี ้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี หรอื 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (1) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
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ก่อนจะติดต่อแจ้งความกับทางต�ารวจเราจะต้องรวบรวมหลักฐานที่ควรจะมี

ทั้งหมดเสียก่อน โดยแนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหาลักษณะนี้มี ดังนี้

(1) รวบรวมเอกสารทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น

ประกาศขาย หลักฐานการจ่ายเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารในกรณีที่ใช้การโอนเงินเพื่อ

ช�าระค่าสนิค้า ข้อความทีแ่สดงให้เหน็ถึงการตดิต่อระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย เพือ่ช่วยยนืยนั

และสนับสนุนกับความผิดคดีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

(2)  เข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยอาจจะชีแ้จงกบัต�ารวจว่าขอด�าเนนิคดี 

ให้ถึงที่สุด และรับใบแจ้งความกลับมา

(3) น�าใบแจ้งความไปติดตามหาท่ีอยู่ของผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งที่อยู่ 

ทีชั่ดเจนไว้ เช่น หากผูข้ายประกาศขายในเวบ็บอร์ดแห่งหนึง่กน็�าใบแจ้งความไปตดิต่อผูด้แูล 

เว็บบอร์ดเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ขาย เช่น IP Address และ ISP ที่ผู้ขายใช้ ซึ่ง 

ISP ก็สามารถค้นหาต�าแหน่งของผู้ขายได้จาก IP Address นั่นเอง หรืออาจจะติดต่อกับ

ธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอข้อมูลที่อยู่ได้เช่นกัน

(4) น�าหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ท่ีได้นี้ไปแจ้งกับต�ารวจอีกครั้ง เพ่ือให้ต�ารวจ 

ด�าเนินการจับกุม

(5) จับกุมแล้ว ขั้นตอนที่เหลือคือขั้นตอนในชั้นศาล

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีขั้นตอนอื่นๆ ในการสืบหาหลักฐานอีก สิ่งส�าคัญที่สุด

คอื เมือ่เราท�าการซือ้สนิค้าออนไลน์จากเวบ็ไซต์หรอืผูท้ีม่คีวามน่าเช่ือถอืน้อย เราจะต้องบนัทึก 

ข้อมูลและหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการด�าเนินคดี เพราะหากไม่ท�าการบันทึกหลักฐาน 

เหล่านั้นไว้ก็เป็นเรื่องยากที่จะด�าเนินคดีได้

หลงัจากทีไ่ด้ท�าการแจ้งความด�าเนนิคดแีล้ว ผลทีไ่ด้กข็ึน้อยูก่บัหลกัฐาน และการ

ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ในส่วนของเราเองนัน้แม้ว่าเราจะเป็นผูเ้สยีหาย แต่กค็วร

จะมกีารเผยแพร่ความเสยีหายนีใ้ห้กบัผูอ้ืน่ได้รบัทราบเพือ่เป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต

ทัง้ปัญหาทีเ่กดิจากผูข้ายคนเดมิ หรือผูข้ายคนอืน่ๆ โดยช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่การ

ฉ้อโกงในการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์นีท้�าได้ผ่านส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(สคบ.) ซึ่งมีขั้นตอนการร้องเรียน ดังนี้
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(1) เข้าไปยงัเวบ็ไซต์ http://complain.ocpb.go.th หากมบีญัชีผูใ้ช้งาน 

อยู่แล้วให้ท�าการเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานให้ท�าการลงทะเบียน

(2) ท�าการบนัทกึข้อมูลตามปัญหาทีพ่บ เพือ่ให้ทาง สคบ. ด�าเนินการต่อไป

เมื่อประสบปัญหาในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม 

สิง่แรกทีค่วรจะท�าคอื ติดต่อเจรจาต่อรองและไกล่เกล่ียกบัผูข้าย อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้

การเจรจากับผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาอาจไม่เป็นผล จึงต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให ้

ความช่วยเหลือ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการด�าเนินคดีได้ ดังนี้

http://complain.ocpb.go.th ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

5.4 ติดต่อองค์กร
  มืออาชีพช่วยจัดกำร

นอกเหนอืจากการแจ้งข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ สคบ. แล้ว การเผยแพร่

ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึง 

ที่ช่วยในการกระจายข่าวสารได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้อื่นมีความระมัดระวัง 

ในการซ้ือสินค้าออนไลน์และใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น รวมทั้ง 

อาจท�าให้ผู้ขายที่มีเจตนาไม่ดีเลิกล้มความตั้งใจไปด้วยก็เป็นได้



 

       หน่วยงาน  เว็บไซต์     ติดต่อ                     ภารกิจ

ศูนย์ประสานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ภายใต้
เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 
ภายใต้เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที

http://www.etda.or.th ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านปัญหา 
ที่ เ กิ ดการซื้ อขายสินค ้ าและ 
บริการออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่อง 
การฉ้อโกงเงินออนไลน์ การแก้
ปัญหากับคู ่กรณี และขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มา 
แก้ปัญหา รวมทัง้ให้การช่วยเหลอื
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่าน
ระบบออนไลน์ 

สายด่วนโทร. 1212
อีเมล occ@etda.or.th

ศูนย ์ คุ ้มครองผู ้ ใช ้บริการทาง 
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.thaicert. 
or.th

http://www.1213.or.th

โทร. 0-2123-1212 
และสายด่วน 1212 
อีเมล office@
thaicert.or.th, 
report@thaicert.or.th

สายด่วนโทร. 1213
อีเมล fcc@bot.or.th

รับแจ้งเหตุภัยคุกคาม รวมทั้ง
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องใน
การตอบสนองและจัดการกับ
เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน
ด้านการคุ ้มครองผู ้ ใช ้บริการ
ทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยง 
และความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
จากการใช ้บริการ รวมทั้งให ้ 
รู ้เท่าทันการหลอกลวงทางการ
เงินจากกลุ ่มมิจฉาชีพ เพ่ือไม่ 
ตกเป ็นเหยื่อภัยทางการเงิน 
ในรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห ์
การกระท�าความผดิทางเทคโนโลยี  
กองบังคับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยี ส�านักงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

http://www.
hightechcrime.org/

http://www.ocpb.go.th

โทร. 0-2205-2627
อีเมล team@
hightechcrime.org

สายด่วนโทร. 1166 
อีเมล consumer@
ocpb.go.th

ให้องค์ความรู้ในการท�างานของ 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจทัว่ไปกบัองค์ความรู ้
ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจทัว่ประเทศในการ 
ด�าเนนิคดอีาชญากรรมทีเ่กีย่วข้อง 
กับเทคโนโลยี

รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ที่ ได ้ รับความเดือดร ้ อนห รือ 
เสียหายอันเน่ืองจากการกระท�า
ของผู ้ประกอบธุรกิจ โดยเน้น
การคุ้มครองมิให้ผู ้ประกอบการ
โฆษณาเกินจริง ต ้องติดฉลาก
สินค้าอันตรายและสัญญาที่ท�า
กับลูกค้า หากไม่เป็นธรรม สคบ. 
ก็มีอ�านาจเข้าไปดูแล



บริการของ สพธอ. งานวิชาการ การให้ค�าปรึกษา

è ด้านนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทาง
      อิเล็กทรอนิกส์
è ด้านสถิติข้อมูลเชิงลึก ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
è ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
è ด้านความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐาน ในการท�าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการตรวจและพิสูจน์พยานหลักฐาน
      อิเล็กทรอนิกส์
è ด้านระบบบรกิารส�าคัญท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นเก่ียวกบั 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
è งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่มีภารกิจส�าคัญในการผลักดัน พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยมุ่งสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และความน่าเช่ือถือ 
ของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในการท�าธุรกรรมทางออนไลน์ ด้วยความ
มุ่งมั่นในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย 
ความร ่วมมือในการท�างานจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ สามารถเป็นท่ีพึ่งด้านการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับทุกภาคส่วนได้ ประกอบกับเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง ด้วยทีม 
ผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
“Secure e – transactions : Opportunities for Thailand”

การยกระดับขีดความสามารถบุคลากร

สพธอ. ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางด้านเทคนิคและหลักสูตรประยุกต์
ส�าหรับผู้ประกอบการ e-Commerce และผู้ที่สนใจ 

เกี่ยวกับ ETDA

ETDA
ท�ำหน้ำที่อะไรครับ?

ETDA ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เป็นองค์กรส�ำคัญในกำรสนับสนุน
SMART THAILAND โดยส่งเสริม

ให้กำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เติบโต
อยำ่งมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้น�ำในภูมิภำค

SECURE e – TRANSACTIONS 
ธุรกรรมออนไลน์ ยกระดับคุณภำพชีวิต

       จัดท�านโยบาย
    ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์            
   และมาตรฐาน 
                 ด้านไอซีที

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคารเดอะไนท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ตึก B ชั้น 21 ถนนพระรามเก้า  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2123-1234 โทรสาร 0-2123-1200

สพธอ. www.etda.or.th

ภารกิจ 
สพธอ.      พัฒนาและ

        สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานส�าคัญ
        รองรับการท�า
ธุรกรรม
ทางออนไลน์

ของประเทศ    สนับสนุน
     การด�าเนินงาน 
 ของคณะกรรมการ     
ธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส ์            สร้างกลไกที่

เพิ่มศักยภาพ
  และขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

   สร้าง
  ความเชื่อมั่น
 ในการท�าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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เราปั้นหนังสือเล่มนี้เพื่อคุณ : 
เถ้าแก่ยุคไอที      
นักช้อปออนไลน์์       
ครอบครัวไซเบอร์์

 การจับจ่ายใช้สอยในยคุน้ีสะดวกสบายจรงิๆ
เพียง “คลิก” เลือกสินค้าและจ่ายเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์์ สินค้านั้นก็จะส่งมาถึงมือทันที แต่บางครั้ง 
เราอาจเคยได้ยินข่าวเรื่องการดักขโมยข้อมูลส่วนตัว 
ของขาช้อปออนไลน์์ไปใช้ท�าธุรกรรมออนไลน์์ สร้าง 
ความเสียหายจ�านวนไม่น้อย เป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคน 
มีสิทธิ์พบเจอ “แล้วต้องท�าอย่างไรจะได้ไม่ต้องตก 
เป็นเหย่ือของวายร้ายในโลกไซเบอร์” ...หนงัสือเล่มนี้ 
คือค�าตอบ

ท�าความรู้จักกับภัยคุกคามไซเบอร์์ในรูปแบบต่างๆ 
แนะน�าเคล็ดลับช้อปออนไลน์์ให้หายห่วง
คลุกวงในช้อปปิ้งในโซเชียลเน็ตเวิร์์กที่ก�าลังมาแรงอย่างอุ่นใจ
เทคนิคช้อปอย่างมั่นคงปลอดภัยบนสมาร์์ตโฟน
แนะน�าเทคโนโลยีสกัดภัยจากการช้อปออนไลน์์ 
พร้อมรายชื่อองค์์กรมืออาชีพช่วยจัดการเมื่อเกิดปัญหา

สร้างสรรค์โดย
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารเดอะไนท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ตึก B ชั้น 21
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2123-1234  โทรสาร 0-2123-1200
สพธอ. www.etda.or.th 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mict.go.th
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