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คําแนะนําในการจัดทําเอกสาร 

สว่นหัวของเอกสารและหัวข้อนี้ รวมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดจะต้องไมถู่กนํามารวมใน
เอกสารฉบับสมบูรณ์  
 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร 
เอกสารนี้เป็นสิ่งกําหนดนโยบายขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันซอฟต์แวร์ท่ีเป็น

อันตราย 
 

ขอบเขตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา 37 และ 40 - มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 

คําแนะนําท่ัวไป  
เอกสารนี้จะกําหนดประเด็นสําคัญท้ังหมดของกลยุทธ์ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

อยา่งแนน่หนา” เพื่อป้องกันองค์กรจากมัลแวร์ หากมีข้อบังคับใดท่ีไมเ่หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของคุณ โปรดลบข้อบังคับนั้นออกจากเอกสารฉบับนี้ 
 

การทบทวนเอกสาร 
ด้วยความถ่ีในการเปล่ียนแปลงของมัลแวร์ เราขอแนะนําให้ตรวจสอบเอกสารนี้เป็น

ประจําทุกไตรมาส และ ตรวจสอบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญกับองค์กร 
 

ลิขสิทธิ ์
เว้นแต่มีการระบุถึงผลงานของบุคคลภายนอกไว้โดยเฉพาะในเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้

จัดทําขึ้นโดย PDPA Prokit ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เดต้า ว้าว จํากัด (“เรา”) 
 

การอนุญาตให้ใช้ 
เอกสารฉบับนี้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขสิทธิการใช้งานตามมาตรฐานของ PDPA Prokit ซึ่ง

เป็นไปตามคําร้องขอหรือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด เว้นแต่คุณจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากเราเท่านั้น คุณจะมีสิทธิในการทําซํ้าหรือดัดแปลง
เอกสารเท่านั้น เราไมอ่นุญาตให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณีไมว่่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน  
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ข้อจํากัดความรบัผิด (Disclaimer) 
การใช้ และการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เอกสาร

ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มจัดทําเอกสารของคุณเท่านั้น คุณจําเป็นต้อง
ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมท้ังหมดก่อนการนําไปใช้ทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แนใ่จว่าเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ท่ีคุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอยา่งรูปแบบของเรานั้นมี
ความถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด 

 
เราไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสาร

นี้ และเราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ท้ังสิ้น ต่อเนื้อหาของ
เอกสารท้ังหมดฉบับนี้ ข้อแนะนําท่ีปรากฏในเอกสารนี้อาจไมเ่หมาะสมต่อสถานการณ์บาง
ลักษณะ เนื้อหาของเอกสารนี้จึงไมใ่ชก่ารให้คําปรึกษาทางกฎหมายหรือคําปรึกษาทางวิชาชีพใด 
ๆ ท้ังสิ้น คุณจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงติดต่อขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านนี้โดยตรง เราจึงไมม่ีความรับผิดชอบ และไมต้่องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายท่ีอ้างว่าเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงเอกสารฉบับนี้ไมว่่าในรูปแบบใด 
เราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมใ่ห้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใด ๆ ท่ี
อาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรตระหนักด้วยว่ากฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นเรื่องท่ีกําลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลาย
ประการในท่ีนี้อาจล้าสมัยหรือไมเ่หมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผา่นไป รายการอ้างอิง
ทางเว็บไซต์ใด ๆ ในเอกสารนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสูญหายได้ 
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นโยบายป้องกันมัลแวร ์

 
เลขเอกสารอ้างอิง PDPA-DOC-63 

เวอรช์ั่น 1 

วันที ่ [-โปรดระบุวันท่ีทําเอกสาร-] 

ผูจั้ดทําเอกสาร [-โปรดระบุ-] 

เจ้าของเอกสาร [-โปรดระบุชื่อ/ตําแหนง่-] 
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ประวัติการตรวจสอบ/แก้ไข 
ฉบบัที ่ วันที ่ ผูต้รวจสอบ/แก้ไข สรุปสาระสาํคัญ 

    

    

    

 

การแจกจ่ายเอกสาร 
ชื่อ ตําแหน่ง 

  

  

  

 

ผู้อนุมัติ 
ชื่อ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ วันที ่

    

    

    

 
  ตัวอ

ยา่ง
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1. บทนํา 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากมัลแวร์นั้นเป็นสิ่งท่ีอันตรายขึ้นมากในปัจจุบัน ระบบและผู้ใช้ของ 
[ชื่อองค์กร] นั้นตกอยูใ่นอันตรายจากความพยายามหลีกเล่ียงการรักษาความปลอดภัย เพื่อท่ีจะ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือขัดขวางการทํางานภายในองค์กร 
 

ความเสี่ยงนี้สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย เชน่ 
● กลุ่มคนท่ีจัดต้ังขึ้นมาเพื่อขโมยเงินหรือแบล็กเมล 
● องค์กรคู่แขง่ท่ีพยายามล้วงเอาข้อมูลความลับ 
● กลุ่มผู้มีแรงจูงใจทางการเมือง 
● พนักงานสอดแนมภายในองค์กร 
● หนว่ย “สงครามไซเบอร”์ ท่ีรัฐบาลเป็นผู้อยูเ่บื้องหลัง 
● บุคคลท่ีทําตามความอยากรู้อยากเห็นหรือต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง 

 
ไมว่่าจะเกิดจากสิ่งใด ผลลัพธ์ของการละเมิดความปลอดภัยท่ีลุล่วงนั้นก็คือผลกระทบ

ร้ายแรงท่ีเกิดกับตัวองค์กรและผู้มสีว่นได้สว่นเสียในบางครั้ง และเกิดผลร้ายตามมา 
 
หนึ่งในเครื่องมือสําคัญท่ีผู้จู่โจมใช้กันคือมัลแวร์ ดังนั้นการท่ี [ชื่อองค์กร] มีการเตรียม

รับมือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องตนจากภัยร้ายนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ 
 
เอกสารฉบับนี้จะกําหนดถึงนโนบายขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันตนจากมัลแวร์ 

โดยผู้รับสารนั้นคือฝ่ายไอทีและฝ่ายบริหารการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและพนักงาน
สนับสนุน ผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติตามและรักษาการป้องกันขององค์กรไว้ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมัลแวร์
และคําแนะนําสําหรับผู้ใช้นั้นจะระบุอยูใ่นเอกสารนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอ้างอิงไว้ท่ีด้านล่าง  

 
การควบคุมนี้มีผลบังคับใช้กับทุกระบบ บุคคลากร และกระบวนการท่ีอยูใ่นระบบข้อมูล

ขององค์กร ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และบุคคลภายนอกท่ี
มีการเข้าถึงระบบของ [ชื่อองค์กร]  

 
นโยบายและแนวทางท่ีมีความเก่ียวข้องกับเอกสารนี้: 
● นโยบายอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
● นโยบายการใช้งานท่ียอมรับได้ 
● นโยบายการรับสง่ข้อความอิเล็กทรอนิกส ์
● ขั้นตอนการรับมือกับอุบัติการณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
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2. ภัยรา้ยมัลแวร ์
2.1 คํานิยาม 

คําว่า “มัลแวร”์ นั้นไมม่ีคํานิยามท่ีเป็นเอกเทศ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ 
เราจึงข้อใช้คําจํากัดความต่อไปนี้ 

 
“มัลแวร์คือโค้ดหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายหรือสง่ผลเสียต่อความสามารถใน

การประมวลผลข้อมูลขององค์กร” 
 
โดยคํานี้นั้นมีรากมาจากวลี “Malicious Software (ซอฟต์แวร์อันตราย)” และอาจเรียก

กันว่าโค้ดอันตรายหรือท่ีท่ัวไปเรียกว่า (แต่ไมเ่จาะจงว่าเป็น) “ไวรัส” ได้  
 
2.2 ประเภทของมัลแวร ์ 

มัลแวร์นั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลายและมักเปล่ียนแปลงไป เมื่อเส้นทางการโจมตีเดิมนั้นถูก
ปิดก้ันและค้นพบเส้นทางใหม ่ประเภทของมัลแวร์ท่ีพบได้มากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ 

● ไวรัส (Virus): โปรแกรมท่ีทําให้เกิดการทํางานท่ีไมพ่ึงประสงค์ท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีติดเชื้อ 
ซึ่งอาจหมายถึงการทํางานท่ีเป็นภัยร้ายหรือการรวบรวมข้อมูลท่ีอาจถูกผูบุ้กรุก
นําไปใช ้

● โทรจัน (Trojan): โปรแกรมท่ีดูเหมือนจะเป็นโค้ดปกติ แต่แอบซอ่นการทํางานท่ีไมพ่ึง
ประสงค์อ่ืนๆ เอาไว้ โดยท่ัวไปมักแอบซอ่นมาในรูปแบบเกมหรือโปรแกรมใช้งานท่ีมี
ประโยชน ์

● เวิร์ม (Worm): โปรแกรมท่ีสามารถคัดลอกตัวเองไปสูค่อมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่อง
อ่ืนได้โดยไมต้่องให้ผู้ใช้สั่งการ 

● ระเบิดตรรกะ (Logic Bomb): โค้ดอันตรายท่ีถูกต้ังค่ามาให้ทํางานในวันและเวลาท่ี
กําหนด หรือเมื่อเง่ือนไขในการทํางานครบถ้วน 

● รูทคิต (Rootkit): โปรแกรมท่ีใช้ในการแอบซอ่นการทํางานท่ีเป็นภัยบนคอมพิวเตอร์ 
โดยซอ่นการประมวลผลและไฟล์จากผู้ใช ้

● คีย์ล็อกเกอร์ (Keylogger): โค้ดท่ีจะตรวจจับการกดแป้นพิมพ์ท่ีผู้ใช้กระทํา 
● แบ็คดอร์ (Backdoor): โปรแกรมท่ีจะอนุญาตให้มีการเข้าถึงท่ีไมไ่ด้รับอนุญาตตาม
ความต้องการของผูบุ้กรุก 

● แอดแวร์ (Adware): มัลแวร์ประเภทหนึ่งท่ีจะแสดงโฆษณาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ตัวอยา่ง
ท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปของแอดแวร์ก็คือป๊อปอัพโฆษณาบนเว็บไซต์ และโฆษณาท่ีแสดง
ขึ้นมาโดยซอฟต์แวร ์

● บอท (Bot: โปรแกรมอัตโนมัติท่ีจะตอบสนองกับระบบและผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
อันตราย 

● สปายแวร์ (Spyware): โปรแกรมท่ีทําให้แหล่งข้อมูลท่ีอันตรายได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 
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● คริปโตล็อกเกอร/์แรนซัมแวร์ (Ransomware): มัลแวร์รูปแบบหนึ่งท่ีจะยึดระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ แรนซัมแวร์จะจํากัดไมใ่หผู้้ใช้สามารถเข้า
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ท้ังด้วยการเข้ารหัสไฟล์ท่ีฮาร์ดไดรฟ์หรือล็อกดาวน์ระบบ อีกท้ัง
จะแสดงข้อความท่ีมีเจตนาบังคับให้ผู้ใช้จ่ายค่าไถ่ให้กับผู้สร้างแรนซัมแวร์เพื่อปลดล็
อกและเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของพวกเขาอีกครั้งได้ 
 

มัลแวร์ประเภทนี้มักถูกใช้รว่มกับประเภทอ่ืน ๆ ตัวอยา่งเชน่ ผู้บุกรุกจะกระตุ้นให้ผู้ใช้ท่ีไม่
รู้ท่ีมาท่ีไปทําให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ซึ่งจะทําให้เกิดการเข้าถึงท่ีไมอ่นุญาตได้ จากนั้นผู้บุกรุกจะ
ใช้การเข้าถึงนี้เพื่อลอบเข้าไปติดต้ังรูตคิตเพื่อแอบซอ่นการลักลอบอ่ืน ๆ เชน่ คีย์ล็อกเกอร์เพื่อรับ
ข้อมูลการกดแป้นพิมพ์และแบ็กดอร์ท่ีจะเป็นทางเข้าถึงต่อ ๆ ไปโดยตรวจจับไมไ่ด้ 
 
2.3 มัลแวรก์ระจายตัวอยา่งไร 

ในการกระจายตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายของซอฟต์แวร์อันตราย จะต้องมีการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์นี้ไว้ท่ีคอมพิวเตอร์เป้าหมายเสียก่อน วิธีหลักท่ีทําให้คอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ได้นั้นมี
หลากหลาย แต่ก็มีวิธีใหม ่ๆ ถูกคิดค้นขึ้นอยูเ่สมอ 
 
เทคนิคในการติดมัลแวร์ท่ีพบได้บอ่ยท่ีสุดมีดังต่อไปนี้  

2.3.1 การฟิชชิ่ง 
โดยกลยุทธ์คือการหลอกให้ผูใ้ช้ดําเนินการบางอยา่งท่ีทําให้โปรแกรมอันตรายสามารถ

ทํางานและทําให้คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานติดไวรัสได้ โดยปกติจะสง่ผา่นอีเมลไมพ่ึงประสงค์ (สแปม) 
ท่ีมาพร้อมไฟล์แนบหรือลิงก์ในอีเมล เมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์หรือคลิกท่ีลิงก์เหล่านั้น การดําเนินการ
อันตรายก็จะเริ่มต้น  

 
การบุกรุกด้วยวิธีการฟิชชิ่งนั้นนา่ดึงดูดใจมากขึ้นในชว่งท่ีผา่นมา อีกท้ังยังอาจดู

นา่เชื่อถือและดึงดูดผู้ใช้มากอีกด้วย การฟิชชิ่งท่ีเจาะลึกเป้าหมายกว่าเดิมนั้นได้เริ่มมีจํานวนมาก
ขึ้น เชน่ Spear Phishing (การหลอกลวงแบบมีเป้าหมายชัดเจน) และแม้กระท่ัง Whaling (มุง่ไป
ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง) 
 

2.3.2 เว็บไซต์และโมบายโค้ด 
การใช้งานโมบายโค้ดอยา่งแพรห่ลาย เชน่ JavaScript บนเว็บไซต์นั้นได้เพิ่มชอ่งทางแก่ผู้

บุกรุกในการนํามัลแวร์มาสูค่อมพิวเตอร์ของเรา ในกรณีสว่นใหญ ่จะมีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
เป็นโฮสต์ให้มัลแวร์ ซึ่งจะทํางานด้วยการคลิกท่ีลิงก์หรือเพียงเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ ในบางกรณ ี

 
เว็บไซต์ท่ีถูกกฎหมายท่ีถูกบุกรุกและเป็นโฮสต์ให้กับมัลแวร์โดยท่ีเจ้าของไมรู่้ตัวนั้นมี

จํานวนมากขึ้น ดังนั้นการบุกรุกประเภทนี้จึงเป็นสิ่งท่ียากจะหลีกเล่ียงสําหรับผู้ใช ้
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