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At present, the threat of internet users there appears to be more in order, due to the increasing
number of users leaping, In which the number of these people is both good and bad, mixed together.
For bad people, causing damage to others and other organizations by acting as a threat in many different
ways, such as stealing other people’s identities Which is a terrible threat in the present condition. Identity
theft is self characteristics, Including information used to identify Information for communication or use to
search for people or is information shared with other information to identify individuals or also known as
personal information the following example is what identifies as identity: full name, surname of mother
before marriage, address, date of birth, place of birth, genetic information, ID card number, Social Security
Number, Driver’s license number Vehicle registration number, Passport number, credit card number, Phone
number, face, iris, fingerprint, fingerprint, signature etc.
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การขโมยอัตลักษณ์ : ภัยคุกคามแห่งโลกไซเบอร์ในศตวรรษที
สุพล พรหมมาพันธุ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในปัจจุบนั ภัยคุกคามของผู ใ้ ช้อินเทอร์เน็ ต มีปรากฏให้เห็นมากขึนเป็ นลําดับ เนื องจากมีจาํ นวนผู ใ้ ช้เพิมมากขึน
อย่างก้าวกระโดด ซึงในจํานวนบุคคลเหล่านีมีทงคนดี
ั และไม่ดปี ะปนกันไป สําหรับคนทีไม่ดไี ด้สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับ
ผูอ้ นและองค์
ื
กรอืน ๆ โดยการกระทําตนให ้เป็ นภัยคุกคามในลักษณะต่าง ๆ มากมาย เช่น การขโมยอัตลักษณ์ของบุคคลอืน
ซึงเป็ นภัยคุกคามทีน่ากลัวในสภาพปัจจุบนั การขโมยอัตลักษณ์ (Identity Theft) คือการขโมยลักษณะเฉพาะตัว ได้แก่ ข ้อมูล
ทีใช้ระบุตวั ตน ข้อมูลใช้ในการติดต่อสือสาร หรือใช้คน้ หาบุคคล หรือเป็นข ้อมูลทีใช้รว่ มกับข้อมูลอืนเพือระบุตวั บุคคล หรือเรียกอีก
อย่างหนึงว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างต่อไปนี คือ สิงทีระบุวา่ เป็ นอัตลักษณ์ ได้แก่ ชือเต็ม นามสกุลของมารดาก่อนแต่งงาน
ทีอยู ่ วัน เดือน ปี เกิด สถานทีเกิด ข้อมูลพันธุกรรม หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขบัตรประกันสังคม หมายเลข
ใบอนุ ญาตขับขี หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) หมายเลขบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ ใบหน้า
ม่านตา ลายพิมพ์นิวมือ ลายมือ ลายเซ็น เป็ นต้น
คําสําคัญ : การขโมยอัตลักษณ์, สือสังคมออนไลน์, พาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์, ข้อมูลส่วนบุ คคล, การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต,
สปายแวร์
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ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
โดยมีผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต และ Social Media ทัวโลกประจําปี
ทีเก็บข้อมูลโดย We Are Social ดิจิทลั เอเจนซีใน
ประเทศสิงคโปร์และ Hootsuite ทังนี ข้อมูลทังหมดมาจาก
ประเทศทัวโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย คื อ ข้อมู ล
เบืองต้นของประชากรทัวโลกในปี
ประชากรทัวโลกมี
จํานวน , พันล ้านคน มีผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัวโลก ,
ล ้านคน คิดเป็ น % ผูใ้ ช้ Social Media 2,789 ล ้านคน
คิดเป็ น % ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ , ล ้านคน คิดเป็ น
% ผู ้ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ , ล ้านคน
คิดเป็ น % ส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมือแบ่งตามอุปกรณ์
(Device) คือ แล็บท็อป และเดสก์ทอป % ลดลงจาก
ปี ทผ่ี านมา % สมาร์ทโฟน % เพิมขึนจากปี ทผ่ี านมา
% แท็บเล็ต % ลดลงจากปี ทผ่ี านมา % และอุปกรณ์
อืน ๆ . % เพิมขึนจากปี ทผ่ี านมา % สําหรับผู ใ้ ช้
Social Media ทัวโลก , ล า้ นคน คิ ด เป็ น %
จากจํานวนประชากรทัวโลกใช้ Social Media ผ่านมือถือ
, ลา้ นคน คิดเป็ น % จากจํานวนประชากรทัวโลก
ส่ วนทวิตเตอร์ผู ท้ ีนิยมใช้ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มวัยรุ่ นหนุ่ มสาว
WeChat เป็นแอพลิเคชันทีได้รับความนิยมมากในประเทศจีน
และ WhatsApp นิ ยมใช้ในยุโรปและอเมริกา LinkedIn
คนนิ ยมใช้เ กี ยวกับการทํา งาน หรื อหางาน หรื อใช้เ ขียน
Profile Professional เช่น ประวัติการศึกษาประสบการณ์
ในการทํางาน ซึงคลา้ ยคลึงกับการเขียน Resume Online
ในแต่ละประเทศมีการใช้ Social Media แตกต่างกัน ขึนอยู ่
กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศไทยจะมีการ
ใช้เฟซบุค๊ กันมากทีสุด และนิยมใช้เพือการแชร์รูปภาพ วิดโี อ
การ Comments ต่าง ๆ

รูปภาพที ข้อมูลผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ ตทัวโลกในปี
(Sources: http://wearesocial.com)
การเขา้ ถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย คนไทยเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต % จากจํานวนประชากรทังหมดเติบโต %
เมื อเทียบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ที แล ว้ ทํา ให้ตอนนี
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ประเทศไทยอยู ่ ในลํา ดับที ทังนี ค่ าเฉลี ยการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของประชากรทัวโลก อยูท่ ี % คนไทยใช้เวลา
เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านแล็บท็อป/เดสก์ทอป . ชัวโมงต่อวัน
ซึงมากกว่าบนสมาร์ทโฟน โดยมีเวลาเฉลียอยูท่ ี . ชัวโมง
ต่ อวัน คนไทยใช้ส มาร์ ทโฟนเข้าเว็ บ ไซต์ เ ป็ นอั น ดับ
จากประเทศทีสํารวจทังหมด อยูท่ ี % ทังนี ค่าเฉลียของ
ประชากรทัวโลกที ใช้ส มาร์ทโฟนเข้าเว็บไซต์อยู ่ ที %
คนไทยใช้ Social Media มากเป็ นอันดับ ของโลก
ด้วยสัดส่วน % จากจํานวนประชากรทังหมดในประเทศ
คนไทยใช้เวลากับ Social Media เฉลียวันละ . ชัวโมง
อยู ่ในลําดับที ของโลก ทีมีผูค้ นใช้มากได้แก่ กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ และภู เก็ต ข้อมู ลเกียวกับ Facebook ปัจจุ บนั
Facebook มียอดผูใ้ ช้งานต่อเดือน , ล ้านคน ในจํานวน
นัน % ใช้งานผ่านมือถือ % ใช้งานทุกวัน เมือแบ่งตาม
เพศ พบว่าผูช้ ายใช้ Facebook มากกว่าผู ห้ ญิง คนไทยใช้
Facebook เป็ นอันดับ ของโลก ด้วยจํานวน , ,
คน ผูใ้ ช้ Facebook ส่วนใหญ่ % ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
ตามมาด้วยแล็บท็อป และเดสก์ทอป %, แท็บเล็ต %
และฟี เจอร์โฟน %
นอกจากนี ยังมีขอ้ มู ลเกียวกับการซือขายสินค้า
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จํานวนผู ้ซือสินค้าผ่าน
ระบบ E-Commerce มีทงหมด
ั
, ลา้ นคน คิดเป็ น
% ของประชากรทัวโลก มูลค่ารวม , , , ,
ดอลล่าร์ เฉลียต่อคนอยูท่ ี , ดอลล่าร์ ประเทศไทยมีผูซ้ อื
ของผ่านระบบ E-Commerce ในรอบเดือนทีผ่านมา %
อยู ่ ในลํา ดับที ในส่ วนของการซื อสิน ค้าออนไลน์ ผ่ าน
สมาร์ทโฟน ประเทศทีมีสดั ส่วนมากทีสุดคือ เกาหลีใต้ %
ส่วนประเทศไทย อยูใ่ นลําดับที มี % เมือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ทแล
ี ้ว ไทยเติบโตขึน % เฉลียค่าใช้จ่ายต่อคน
อยู ่ ที
ดอลล่าร์ (ประมาณ , บาท) (Sources:
https//www.marketingoops.com และ http://weare
social.com)
จากตัวเลขผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต การใช้ Social Media
รวมไปถึ งการซื อขายสิ นค้ า พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนกิ ส์
(e-Commerce) เป็ นแนวโน้มทีเติบโตขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็ น
โอกาสของผู ท้ ีต้องการทําธุ รกิจเป็ นอย่างยิงในการหาช่องทาง
ขายสินค้า การทําตลาดผ่านระบบดิจิทลั (Digital Marketing) เป็ นแนวโน้มทียิงมาแรง เพราะมีตน้ ทุนทีไม่แพงเหมือน
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การทําตลาดในสือระบบเดิม มีหลักการทีสําคัญ ( ) The New
– Multi Screen World หมายถึงว่า ในปัจจุบนั ผูใ้ ช้ คน
มีอุปกรณ์หลายชนิ ด เช่ น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค
คอมพิ วเตอร์ เป็ นต้น ในเว็บไซต์ www.daydev.com
ได้ร ายงานวิ เ คราะห์การใช้ง าน Multi-Screen เทรนด์
พฤติ กรรมผู ้ บริ โภคจาก Google ซึ งแสดงให้เ ห็ น ว่ า
การทําการตลาดในปัจจุบนั นีนัน % ของโอกาสทีกลยุทธ์
ของบริษ ทั ทีจะสําเร็จนัน ขึนอยู ่กบั อุปกรณ์หรือ Devices
ของผู บ้ ริโภคด้วย และโอกาสทีเป็ นไปได้มากทีสุ ด คื อช่วง
เวลาของการเดินทาง และการเดินทางก็จะมีผลต่อการใช้งาน
อุปกรณ์สอสาร
ื เพราะว่ายุคนีผู ้บริโภคเช็คอีเมลจากสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต ระหว่างทีเดินทางอยูบ่ นรถไฟ รถไฟฟ้ า รถโดยสาร
ระหว่าง บ้านไปยังทีทํางาน ( ) การทําการตลาดผ่านเครืองมือ
การค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing:
SEM) สามารถแยกย่อยออกเป็ น รูปแบบ คือ ) การปรับ
แต่งการค้นหา (Search Engine Optimization: SEO)
ได้แก่การโปรโมทเว็บไซต์ เพือเพิมอันดับของเว็บไซต์ในส่วน
ของผลการค้นหาทัวไปในหน้า Search Result Page โดยการ
ปรับเปลียนโครงสร้างภายในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฏของการค้นหา
และการเพิม Backlinks ทีมีคณ
ุ ภาพมายังเว็บไซต์ ) การจ่าย
ต่อคลิก (Pay Per Click: PPC) คือ ส่วนของพืนทีโฆษณา
ซึงอยูใ่ นหน้า Search Result Page เช่นกัน แต่ตอ้ งจ่ายเงิน
เมือมีการคลิกเปิ ดเข ้าไปดูเว็บไซต์ PPC มีข ้อแตกต่างกับ SEO
ตรงทีสามารถแสดงผลในลําดับต้น ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
โดยทีไม่ตอ้ งปรับเปลียนโครงสร้างในเว็บไซต์ เพียงแค่ประมูล
Keyword ทีต้องการมา เว็บไซต์กส็ ามารถแสดงอยูใ่ นอันดับ
ต้น ๆ ได้ (http://seo-web.aun-thai.co.th) ในกรณี นี
agoda.com เว็บไซต์จองทีพักโรงแรมออนไลน์เคยทําสําเร็จมา
แล ้ว วัตถุประสงค์ของการทําตลาดแบบดิจทิ ลั คือ ( ) การรับรู ้
แบรนด์ (Brand Awareness) (2) การเพิมมูลค่ าแบรนด์
(Brand Value) (3) สร้างชุมชนแบรนด์ (Build Brand
Community) (4) การศึ กษาด้านการตลาด (Education
Marketing) (5) เพิมการเข้าชมเว็บไซต์ (Increase Website
Traffic) และ ( ) ให้มีลกั ษณะปรากฎทางออนน์ (Online
Appearance) (7) สร้างโอกาสในการขาย (Generate Leads)
( ) ขายออนไลน์ (Online Sale) (9) ขายแบบออฟไลน์
(Offline Sale) (10) ทําวิจยั ข้อมูล (Research Data) และ
( ) การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน (Application Download)
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หลักการสําคัญของการทําการตลาดออนไลน์น ัน เนือหาการ
ตลาด (Contents Marketing) มีความสําคัญมาก ต้องจัดทํา
เนื อหาให้ดีและสามารถนําไปเผยได้ในหลายลักษณะได้แก่
การขียน Blog เช่น blogger.com, pantip.com รวมไป
ถึงการจัดทํา Online PR, บทความ, วิดี โอ, Blogs &
Forums, Seeding Marketing คือการทําตลาดโดยสร้าง
ข้อความหรื อบทสนทนาให้น่ าสนใจและน่ าเชื อถือตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า เช่น สินค้าแฟชัน เสือผ้า เครืองสําอางค์
ร้านอาหาร เครืองใช้ในครัวเรือน เป็ นต้น ความจริงความหมาย
ของคําว่า Seeding คือการเพาะพันธ์ เพาะเมล็ดพันธุพ์ ชื เปรียบ
ได้กบั การปลูกเมล็ดตราสัญลักษณ์ (Branding), ส่วนอีกคํา
หนึง คือ Influencer Marketing หมายถึงการทําการตลาด
แบบอาศัยตัวบุคคล องค์กร แบรนด์ และอืน ๆ ทีมีความ
น่าเชือถือทางสังคม เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทําการตลาดด้วย(1)

รูปภาพที
การขโมยอัตลักษณ์และการขโมยหมายเลขบัตรเครดิต
(Source: https://www.entrepreneur.com)
ส่วนเนือหาต่อไปนี เว็บไซต์วกิ พิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
ได้แสดงให้เห็นถึงเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์วา่
มักเป็ นข ้อมูลทีไม่ได้ใช้ในการแยกแยะอัตลักษณ์ แต่หากนํามา
ใช้รวมกันก็อาจชีเฉพาะตัวบุคคลได้เช่นกัน ได้แก่ ประเทศ รัฐ
หรื อเมื องที มี ถิ นฐานพํา นั ก อยู ่ อายุ เพศหรื อเชื อชาติ
สถานศึกษา หรือสถานทีทํางาน ชันการศึกษา ผลการศึกษา
เงินเดื อนสิ นจ้าง หรื อตํา แหน่ งหน้าที การทํา งาน ประวัติ
อาชญากรรม เมื อบุคคลไม่ ประสงค์ออกนาม การกล่าวถึง
บุ คคลนั น มักจะประกอบด้วยข้อมู ล ข้างต้น สองหรื อสาม
ประการ เช่น “ผูช้ ายอายุ ปี ททํี างานในห้างสรรพสินค้า X”
ลักษณะเช่นนี เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน แต่ไม่
ถึงกับทําให้สาธารณชนแยกแยะตัวบุคคลทีถูกกล่าวถึงได้ว่าเป็นใคร
อย่างไรก็ตามหากมีข ้อมูลมากขึนอาจทําให้แยกแยะตัวบุคคลได้
โดยเฉพาะในคดีอาชญากรรม จึงได้มกี ารเสนอหลักฐานข้อมูล
หลายประการทีบ่งบอกถึงตัวอาชญากร ในปี ค.ศ.
ได้มี
การแสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวอเมริกนั
% สามารถถูก
ระบุเฉพาะเจาะจงได้เด้วยเพียง เพศ รหัสไปรษณีย ์ และวันเกิด
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(ข้อมู ล : http://storylineblog.com & http://www.
quizzle.com) สาเหตุหนึ งทีทําให้สถิติการขโมยอัตลักษณ์
ในปัจจุบนั มีมากขึน คือความโลภ หรือความต้องการทางด้าน
การเงินเป็ นหลัก สําหรับแนวทางปฏิบตั ิ ทีผู ไ้ ม่ ประสงค์ดี
หรืออาชญากรนิยมใช้ในการขโมยอัตลักษณ์ อย่าง ดังต่อไปนี
คือ :
* การละเมิ ด ข้ อ มู ล ด้ ว ยการขโมยระเบี ย น
ส่วนบุคคล หมายถึง มีบคุ คลกลุม่ หนึงพยายามฝ่ าฝื นละเมิด
ข้อมู ลด้วยการขโมยสารสนเทศทีเป็ นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
จากฐานขอ้ มูลขนาดใหญ่ขององค์กร อาจมีสาเหตุเกิดมาจาก
ผู เ้ จาะระบบทีต้องการอยากได้ขอ้ มูล หรือทําลายฐานข้อมูล
หรือส่วนหนึงอาจจะเกิดจากความประมาท หรืออาจเกิดจาก
การไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามขันตอนของการรักษาความปลอดภัยที
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทีมีหมายเลข
ประกันสังคมทีไม่ได้เข้ารหัสของทหารผ่านศึกสหรัฐ คิดเป็ น
จํานวนเงินถึง , , ดอลล่าร์สหรัฐ ถูกขโมยไปจากบ้าน
ของนักวิเคราะห์กจิ การทหารผ่านศึก นักวิเคราะห์นโยบายทีถูก
ละเมิดนันอาศัยอยูท่ รัี ฐเวอร์จิเนีย และข้อมูลทีถูกลบนันถูกลบ
ออกจากสถานทีทํางานของเขา อีกตัวอย่างหนึงกรณี เกียวกับ
นักเจาะระบบ คือ เมือปี ค.ศ.
ทีผูก้ ่อการร้ายใช้ชอว่
ื า
“นิรนาม” ใช้ DDoS โจมตี บริษทั มาสเตอร์การ์ด เพพาล
ซิตแบงค์
ี และวีซ่า โดยเจ้าของเว็บไซต์ วิกลิ กี ส์ (WikiLeaks)
นักเจาะระบบ และผูก้ ่อการร้ายทางไซเบอร์นี ส่วนใหญ่มองหา
แนวทางทีต้องการจะได้รบั สารสนเทศทีสําคัญ โดยใช้เทคนิค
การทําลายหรือทําให้ระบบการให้บริการเกิดความยุง่ เหยิง และ
เมื อไม่ นานมานี ข้อมู ล ผู ใ้ ช้ในเฟซบุ๊ คถู กขโมยไปกว่า
ลา้ นราย และถูกแฮกขอ้ มูลไปได้สาํ เร็จ ซึงก่อนหน้านี ก็เคย
ถูกขโมยไปแล ้วกว่า ลา้ นรายได้รวไหลออกไปในปี
ั
ซึงข้อมูลทีหลุดรัวออกไปนันได้ถูกส่งต่อไปยัง บริษทั เคมบริดจ์
อะนาลีตกิ า (Cambridge Analytical) บริษทั วิเคราะห์ข ้อมูล
ในการจั ด ทํา แคมเปญหาเสี ยงเลือกตั งของประธานาธิ บดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้นาํ ข้อมูลไปใช้งานโดยทีไม่ได้รบั อนุ ญาต
หรื อความยิ น ยอม จากเหตุ การณ์ ที เกิ ด ขึ นทํา ให้ มาร์ ก
ซักเคอร์เบิร ์ก (Mark Zuckerberg) CEO ของเฟซบุ๊ ก
ต้องเข้ารับการชีแจงต่อวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เมือวันที 10–11
เมษายนทีผ่านมา ถึงมาตรการในการดู แลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้งาน FACEBOOK อาจจะถูกปรับสูงถึง หมืนล ้าน
บาท ( . พันล ้านดอลลาร์) กับกรณี การรัวไหลของข้อมูล
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ครังล่าสุด ตามระเบียบ GDPR ของสหภาพยุโรป สิงทีตามมา
นอกจากคําถามเรืองมาตรการความมันคงปลอดภัยของผู ้ใช้งาน
ก็คงหนีไม่พ ้นค่าปรับทีเฟซบุก๊ อาจต้องจ่ายตามกฎหมายคุมครอง
้
ข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) สําหรับกรณีทเฟซบุ
ี ก๊ ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให ้มีข ้อมูลผูใ้ ช้งานรัวไหลออกไป
ซึงขณะนีคณะกรรมการคุมครองข้อมู
้
ลส่วนบุคคลของไอร์แลนด์
ได้ประสานขอข้อมูลเพิมเติมจากเฟซบุก๊ เพือทําการสอบสวน
ว่ามีขอ้ มูลของประชากรยุโรปได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ทีเกิดขึนอย่างไร ซึงหากเฟซบุ๊กถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง
อาจได้รบั โทษปรับสู งถึง หมืนลา้ นบาท ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ ใ ช่ เพี ยง ชื อ-นามสกุ ล ที อยู ่ เลขบัตรประชาชน หรื อ
เบอร์โทรศัพท์ เท่านัน แต่รวมไปถึงข้อมูลทุกชนิดทีสามารถ
ระบุถึงตัวบุคคลนัน ๆ ได้ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่ น
ข้อมูลสถานทีตัง พฤติกรรมความชอบ พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและบริการ เป็ นต้น ซึงข้อมูลเหล่านีมีความสําคัญเป็ น
อย่างยิงไม่ เพียงแต่ความเสี ยงทีอาจถูกฉ้อโกงทางธุ รกรรม
จากผูไ้ ม่หวังดีเท่านัน แต่ข ้อมูลทังหมดสามารถนําไปวิเคราะห์
เพื อผลประโยชน์การโฆษณา การเมื อง การทํา ธุ ร กิ จหรื อ
การตลาดบนโลกออนไลน์ได้อย่างทีเราไม่คาดคิด
ข่าวล่าสุด ไม่นานมานีเอง คือ เมือวันที กันยายน
พ.ศ.
ได้มีการออกแถลงการณ์จากเฟซบุ๊ก (https://
newsroom.fb.com/news/2018/09/security-update/)
กรณี ตรวจพบการรัวไหลของข้อมูลผูใ้ ช้งานกว่า ล ้านราย
ทัวโลก ซึงถูกแฮกเกอร์เจาะระบบผ่านช่องโหว่ของแพลตฟอร์ม
เมือวันที กันยายนทีผ่านมา ทําให้เฟซบุก๊ ต้องทําการรีเซต
ระบบ Access Tokens ของผูใ้ ช้งานเพือป้ องกันผลกระทบ
ทีอาจเกิดขึน ส่งผลให้ผูใ้ ช้งานกว่า ล ้านบัญชี ถูกบังคับให้
ออกจากระบบเพือให้เข้าสู่ระบบใหม่อีกครัง

รูปภาพที การขโมยข้อมูลประจําตัว และการร้องเรียนการทุจริต
(Source: https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statisticsidentity-theft-and-Cybercrime)
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สํา หรับเรื องการขโมยข้อมู ล ประจํา ตัว และการ
ร้องเรี ยนการทุ จ ริ ต มี เ ครื อข่ ายผู ้บริ โภคและผู ้ดู แ ลโดย
Federal Trade Commission (FTC) ได้ตดิ ตามการฉ้อโกง
ของผูบ้ ริโภคและ การร้องเรียนการขโมยข้อมูลประจําตัวทียืน
ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิน
และองค์กรเอกชน พบว่า มีการขโมยข้อมู ลประจําตัว .
ลา้ นครัง และรายงานการฉ้อโกงทีได้ร บั ในปี ค.ศ.
มี
จํานวน . ล ้านคน เกียวข้องกับการฉ้อโกงทีทําให้ผูบ้ ริโภค
ได้รบั ความเสียหาย มีมูลค่ าเกือบ
ลา้ นเหรียญ ข้อมูล
ของผู บ้ ริโภคทีมีความเสียหายในกรณี นี มีจาํ นวนเฉลียคือ
$ ในประเภทการฉ้อโกงแบบการหลอกลวง มีการรายงาน
มากทีสุด และได้รบั การจัดอันดับเป็ นทีหนึงใน ประเภท
การฉ้อโกงทีระบุโดย FTC คิดเป็ นขาดทุน ล ้านดอลลาร์
และในปี
ร้อยละ ของข้อร้องเรียนทังหมดเกียวข้อง
กับการขโมยข้อมูลส่วนตัว ต่อมาเรืองข้อร้องเรียนเรืองการ
ขโมยข้อมูลประจําตัวเป็ นครังทีสามทีมีการรายงานมากทีสุด
ต่อ FTC และเพิมขึนเกือบ % จากปี
ถึงปี
แต่ลดลงประมาณ เปอร์เซ็นต์จากปี
ถึงปี
การฉ้อโกงบัตรเครดิตเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนมากทีสุด(2)
* การจัดซือสารสนเทศ ในปัจจุ บนั ในตลาดมืด
มี การซื อขายสารสนเทศกัน อย่ างแพร่ หลาย โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา มีการซือขายสารสนเทศกันอย่างเป็ นลําเป็ นสัน
ตัว อย่างเช่ น หมายเลขบัตรเครดิต ราคาสู งขึนเป็ น $.
ดอลล่าร์สหรัฐ, ชือผู ใ้ ช้ระบบ หมายเลขรหัสลับส่วนตัวของ
บัญชีธนาคาร ราคา $ ดอลล่าร์, สารสนเทศทีเป็ นอัตลักษณ์
รวมไปถึง วัน เดือน ปี เกิด ทีอยู ่ หมายเลขเงินเดือน และ
หมายเลขโทรศัพท์ ราคา มีตงแต่
ั $ ถึง $ ดอลล่าร์สหรัฐ
ในประเทศไทยก็มขี า่ วเกียวกับการขายข้อมูล หรือสารสนเทศ
ลู กค้าเช่ นเดียวกัน คื อ มีข่าวเรื องเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรม
ช่วยเหลือเหยืออาชญากรรม ไขข้อสงสัย Call center โทรเสนอ
ขายประกัน-สินเชือ มาถึงเราได้ยังไง ( พ.ย.) เฟซบุก๊ แฟนเพจ
ชมรมช่ ว ยเหลื อเหยื ออาชญากรรม ได้โพสต์ ภ าพพร้อม
ข้อความระบุวา่ “เปิ ดโปง ! ขบวนการขายข้อมูลลูกค้าธนาคาร
ให้กบั แก๊ ง Call center และบริษ ัทขายประกัน, สินเชื อ
ทัวประเทศนับล้านบัญชี ถือเป็ นการละเมิดและเป็ นภัยร้ายแรง
ต่อประเทศ โดยมีข ้อความว่า
เรียนพี น้องประชาชนและสมาชิกทุกท่าน ชมรม
ช่วยเหลือเหยืออาชญากรรม ขอเปิ ดเผยตัวอย่างการขายข้อมูล
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ลูกค้าธนาคาร โดยในเอกสารฉบับนีประกอบไปด้วย เลขบัตรประชาชน หลัก ชือ นามสกุลลูกค้า เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และเบอร์บ ้าน - สํานักงาน ทีอยูข่ องลูกค้า และจํานวนเงินใน
บัญชีของลูกค้า ซึงหลายท่านอาจแปลกใจ ทีอยู ่ ๆ มีใครก็ไม่รู ้
โทรมาหาท่านแล ว้ เสนอขายประกันหรือสินเชื อบัตรเครดิต
ให้กับท่าน รวมทังแก๊ง Call center ทีโทรหาท่าน โดยทีท่าน
ก็ไม่ รู ว้ ่าพวกนี ไปเอาเบอร์ท่านมาจากไหน และพวกนี ทราบ
ข้อมูลของท่านทุกอย่าง ทําให้บางรายตกเป็นเหยือของแก๊ง Call
center สูญเงินเก็บทังชีวติ โดยเฉพาะกลุม่ ผู ้สูงอายุทมีี เงินเก็บ
จํานวนมาก ข้อมูลเหล่านีถูกซือขายกัน ในราคาตังแต่ บาท
ไปจนถึง บาท ต่อ รายชือพร้อมข้อมูลทุกอย่างตามทีกล่าว
ไว ้ข้างต้น(3)
* การหลอกลวงทางอิ นเทอร์เน็ ต (Phishing)
ฟิ ชชิง คือ เป็ นการใช้อเี มลลตลบตะแลง โดยพยายามให้ผูร้ บั
ทําการเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลออกมา เช่น รหัสผ่ านหรือ
หมายเลขบัตรเครดิ ต, ชื อและชื อผู ้ใช้ที อยู ่ และหมายเลข
โทรศัพ ท์, รหัส ผ่ านหรื อ PIN, หมายเลขบัญชี ธ นาคาร,
บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม , รหัสการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการ์ ด (CVC) หรื อค่ า การตรวจสอบการ์ ด (CVV)
หมายเลขประกันสังคม (SSN) เป็ นต้น ซึงเป็ นเสมือนการใช้
เหยือเกียวเบ็ดเพือล่อปลาให้มาติดเบ็ดหรือการปลอมแปลง
อีเมลจากเหล่าแฮกเกอร์ โดยจะทําให้เหมือนว่าถูกส่งมาจาก
จากเว็บไซต์ททํี าธุรกรรมด้านค้าขายทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
ทําการประมูลซือขายทางออนไลน์ ธนาคาร และแหล่งสินเชือ
บัตรเครดิต เช่น Citibank eBay และ PayPal ลักษณะการ
หลอกหลวงได้แก่ ส่ งอี เมลไปตามเหล่าสมาชิกหรื อลู กค้า
เหล่านัน รวมถึงการส่งข้อความมาทาง Messenger เป็ นลิงค์
ให้เข้าไปยังเว็บหลอกทีถูกสร้างขึนมาเหมือนกับเว็บของจริง
เพือให้เหยือกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น User Name, Password
หมายเลขบัตรเครดิตต่าง ๆ ทีนีเมือเหยือกรอกข้อมูลลงไปแล ้ว
พวกแฮกเกอร์ก็จะนําข้อมูลเหล่านันไปใช้หาผลประโยชน์ใน
ทางทีผิด ทําให้ความเสียหายตกอยู ่กบั เจ้าของข้อมูลเหล่านัน
ซึงพฤติกรรมเหล่านีก็คล ้ายกับการอ่อยเหยือตกปลา โดยหวัง
ให้ปลามาฮุบเหยือไปกิน นันเอง(4) หรื ออี กความหมายหนึ ง
ตามทรรศนะของ Nattapon Rakthong ได้กล่าวว่า Phishing
แผลงมาจากคําว่า fishing แปลว่าการตกปลา ซึงมีความหมาย
ถึง การปล่อยให้ปลามากินเหยือทีล่อไว้ ตัวอย่าง ของการฟิ ชชิง
เช่ น การบอกแก่ผู ร้ บั ปลายทางว่าเป็ นธนาคารหรือบริษ ทั ที
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แต่ จะต้องยอมจ่ ายเงิน เป็ นค่ าดํา เนิ นการตังแต่ หลักหมื น
ไปจนถึงหลักแสนบาท ตามแต่ความยากง่ายของแต่ละประเทศ
ทีผู เ้ สียหายต้องการไปทํางาน ซึงมีเหยือหลงเชือจํานวนมาก
สร้างความเสียหายกว่า ล ้านบาท นอกจากนียังมีการตุน๋
เหยือของ “แก๊งโรแมนซ์สแกม” หรือ “แก๊งแสร้งรักออนไลน์”
ทีมีคนไทยและชาวผิวสีร่วมขบวนการ ทีผ่านมาตํารวจจับกุม
ไปแล ว้ หลายแก๊ง แถลงข่าวประชาสัมพันเตือนภัยไปแลว้ ก็
หลายหน แต่กย็ งั มีก่อเหตุอยูเ่ นือง ๆ เช่นกัน โดยล่าสุดวันที
เมษายน ทีผ่านมา ก็มกี ารแถลงผลจับกุมชาวไนจีเรียร่วม
ก๊วนคนไทย ส่วนพฤติการณ์เดิม ๆ คือ แบ่งหน้าทีกันหลอก
ผู เ้ สียหายทังชาวไทยและชาวต่างชาติ ลักษณะใช้รูปโปรไฟล์
หน้าตาดีหลอกคุ ยกับผู เ้ สียหายผ่ านทางโซเชียลมีเดีย โดย
เฉพาะเฟซบุ๊ ก แล ว้ อ้างว่ามีสิ นค้าที จะส่ งเป็ น ของขวัญให้
ผูเ้ สียหาย แต่ตดิ ขันตอนศุลกากร จนออกอุบายให้ผูเ้ สียหาย
โอนเงินมาช่วยเหลือเพือนําสินค้าออกไป เมือผูเ้ สียหายหลงเชือ
โอนเงินมาก็จะปิ ดเฟซบุก๊ หนีทนั ที(6)
ทังนี ศูนย์ประสานการรักษาความมันคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ได้มกี ารบันทึก
สถิตลิ า่ สุดเกียวกับการทําความผิดออนไลน์เฉพาะของปี
ตังแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ดังนี การฉ้อฉลหลอกลวงเพือ
ผลประโยชน์ (Fraud) เกิดขึนแล ้วจํานวน ครัง เทียบกับ
ทังปี
ทีเกิดขึนจํานวน ครัง, การพยายามบุกรุกเข้า
ระบบ (Intrusion Attempts) เกิดขึนแล ้วจํานวน ครัง
เทียบกับทังปี
ทีเกิดขึนจํานวน ครัง, การบุกรุกหรือ
เจาะระบบได้สาํ เร็จ (Intrusions) เกิดขึนแล ้วจํานวน ครัง
เทียบกับทังปี
ทีเกิดขึนจํานวน ครัง, โปรแกรมไม่
พึงประสงค์ (Malicious Code) เกิดขึนแล ้วจํานวน ครัง
เทียบกับทังปี
ทีเกิดขึนจํานวน ครัง และการเข้าถึง
หรื อเปลี ยนแปลงแก้ไ ขข้อมู ล สํา คัญโดยไม่ ได้ร ับอนุ ญาต
(Information Security) เกิดขึนแล ้วจํานวน ครัง เทียบกับ
ทังปี
ทีเกิดขึนจํานวน ครัง ทําให้เห็นว่าแนวโน้มของ
การหลอกลวงเพื อผลประโยชน์ น ั นยัง จะทะยานขึ นไปอี ก
ซึ งขณะนี จากสถิติ การหลอกลวงซื อขายออนไลน์ เป็ นภัย
ออนไลน์ทพบมากเป็
ี
นอันดับ จากภัยคุกคามออนไลน์ทงหมด
ั
* การติดตังโปรแกรมการสอดแนมหรือจารกรรม
หมายถึ ง การกระทํา โดยผิ ด กฎหมายโดยใช้โ ปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า สปายแวร์ (Spyware) เพื อให้ได้
ความลับในการแลกเปลียนสินค้าจากคู่แข่งขัน เป็นลักษณะการ
สอดแนมหรือขโมยความลับทางการค้าไปให้กับคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ
การสอดแนมหรือจารกรรม เกิดจากผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์หลง
เล่หเ์ หลียม โดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้ และโปรแกรม
สปายแวร์จะทําการติดตังลงในระบบทันที เมือซอฟต์แวร์ถูก
ติดตังเรียบร้อยแลว้ ซอฟต์แวร์กจ็ ะทําหน้าทีรับการเคาะจาก
แป้ นพิมพ์เข้าสู่ระบบ และสามารถดึงเอาข้อมูลทีเป็ นอัตลักษณ์
ของบุคคลออกมา เช่น ชือบัญชีผูใ้ ช้ รหัสผ่าน หมายเลขบัตร
เครดิต หรือสารสนเทศอืน ๆ ทีอ่อนไหว ในบางครังสปายแวร์
อาจแอบซ่อนตัวมากับโฆษณาสินค้าเล็ก ๆ (Popup) ทีขึนมา
ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเราได้เข้าไปเยียมชม โดยทีเราซึงเป็ นผูใ้ ช้
ไม่รู ต้ วั มาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็ นโฆษณาขายของหรือชวนทํา
ธุ รกิจขายตรง บางทีก็เป็ น ภาพลามกอนาจาร ชวนให้คลิก
เป็ นต้น(7) เมือ Spyware เข้ามาในเครืองของเราได้แล ้วซึงจะ
ส่งผลดังนี คือ ( ) คอมพิวเตอร์ทาํ งานช้าลง หรือแฮงก์บอ่ ย
กว่าปกติ เนื องจาก Spyware จะทําการเปิ ดใช้โปรแกรม
บางอย่ างโดยทีผู ใ้ ช้ไม่ รู ต้ วั ( ) ทําให้การรับส่ งข้อมู ลผ่ าน
อินเทอร์เน็ตช้าลง ( ) ทําให้การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
มี ผ ลทํา ให้ค่ าโทรศั พ ท์สู ง ผิ ด ปกติ อาการของเครื องที ติ ด
Spyware การสังเกตว่าเครืองคอมพิวเตอร์ของเราหลงติดตัง
สปายแวร์หรือไม่ ให้ส งั เกตได้ง่าย ๆ ดังนี ( ) มีโฆษณา
เล็ก ๆ หรือ popup กระโดดขึนมาตลอดเวลาทังทีไม่ ได้
เชื อมต่ ออินเทอร์เ น็ ต ( ) หน้าแรกของโฮมเพจเปลียนไป
โดยทีเราไม่ได้ปรับเปลียนหรือแก้ไข ( ) เมือเข้าสู่เว็บไซต์ใด
เว็บไซต์หนึงแล ้วเข้าไม่ได้ บราวเซอร์กลับไปเปิ ดเว็บอีกเว็บหนึง
แทน ( ) สังเกตว่าจะมีแถบเครืองมือใหม่ ๆ ทีไม่เคยเห็น
หรื อไม่ คุ ้ น เคยปรากฏขึ นบนเว็ บบราวเซอร์ ( ) บริ เ วณ
System Tray มีโปรแกรม หรือไอคอน แปลก ๆ แสดงอยู ่
( ) เมือเรียก Search Engine แทนทีผลการค้นหาทีได้จะเป็ น
ผลการค้นหาจาก Search Engine บราวเซอร์กลับไปเปิ ดเว็บ
อีกเว็บหนึงแทน ( ) ฟังก์ชนั บนคียบ์ อร์ดทีเคยทํางานได้ปกติ
กลับทํางานไม่ได้ เช่น กด Tab แล ้วใช้งานไม่ได้ ( ) ข้อความ
แสดงความผิดพลาดของ Windows แสดงบ่อยจนผิดปกติ
และ ( ) เครืองทํางานช้าลงอย่างเห็นได้ชดั
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รูปภาพที ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบและป้ องกัน
Spyware (https://notebookspec.com)
ปั จ จุ บัน ได้มี การได้มี ก ารออกกฎหมายเรื อง
จารกรรมทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ.
เพื อป้ องกัน การ
สอดแนมความลับในการแลกเปลียนสินค้า ในขณะเดียวกัน
ก็มีบางคนบางกลุ่มได้ใช้ความฉลาดเกียวกับการให้ได้ขอ้ มูล
ความลับเกียวกับการแข่งขัน โดยการใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างถูกกฎหมาย หรือการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายมาช่วย
เพื อให้ได้ข อ้ มู ลความลับเหล่านัน เช่ น ความพยายามเก็บ
รวบรวมสารสนเทศทีมีความไม่ เหมาะสมนําไปเผยแพร่ ในที
สาธารณะ(8) ในอีกกรณีหนึง ปัจุบนั นีมีเด็กหรือเยาวชน รวมถึง
ผู ้ใช้งานทัวไปใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนมากขึ นเป็ น ลํา ดับ
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้บนสือสังคมออนไลน์ หรือกิจกรรมอืน ๆ
ทําให้มีความเสี ยงของการถูกกลันแกล ง้ ไซเบอร์, sexting,
และการโจรกรรม โดยเฉพาะจะมีการการติดตังโปรแกรม
SpyToApp(9) เป็ นการสอดแนมโทรศัพท์มอื ถือ และโทรศัพท์
มือถือติด ตามเสนอซอฟต์แวร์ข ันสู งเฝ้ าระวัง และติดตาม
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ SpyToApp เป็นโปรแกรมติดตามโทรศัพท์
มือถือทีดีทสุี ดเพือตรวจสอบข้อ, โทรศัพท์, ตําแหน่ง GPS,
ติดตาม whatsapp, facebook, ข้อความที viber และ
yahoo. เป็นนักสืบเอกชนดิจติ อลของคุณส่วนบุคคล, ให้คุณได้
ตลอดเวลา, ได้เข้าถึงข้อมูลทีเก็บรวบรวมจากสมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์มอื ถือทีคุณเลือก
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การขโมยอัตลักษณ์
ได้กลายมาเป็นภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ททุี กคนต้องเฝ้ าระวัง
อย่างมาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้ลงข่าวสถิตแิ ละงานวิจยั
เรือง “สเตท ออฟ เดอะ อินเทอร์เน็ต” ของ “คอนซู เมอร์
รีพอร์ส” กลุม่ เฝ้ าระวังของสหรัฐพบว่า เมือปีทผ่ี านมาการขโมย
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อัตลักษณ์ได้เพิมขึนอย่างรวดเร็ว และทีน่าตกใจคือ ข้อมูล
จํานวนมหาศาลในเฟซบุค๊ ทีได้จากสมาชิกเกือบ
ล ้านคน
และความเต็มใจของเหล่าสาวกทีแชร์ข ้อมูลทีเป็ นส่วนตัวมาก ๆ
กลายเป็ นประโยชน์ ของเหล่ านายจ้ า ง บริ ษั ท ประกั น
ทนายความทีจัดหาเรืองหย่า รวมถึงโจรขโมยอัตลักษณ์ และ
อาชญากรรมประเภทอืน ๆ ให้พิจารณาดูขอ้ มูลต่อไปนี คือ
ผูใ้ ช้ . ล ้านคนกด “ไลท์” หน้าเฟซบุค๊ เกียวกับความเจ็บป่ วย
และการรักษาของพวกเขา (รายละเอียดทีบริษทั ประกันอาจ
ใช้ในการปฏิเสธการรับประกัน หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้),
ผู ้ใช้ . ล ้านคน ใช้เฟซบุค๊ เพือบอกสถานที และเวลากําลังจะไป
(บอกใบ้ให้ขโมยรู ้), ผู ้ใช้ . ล ้านคนโพสต์วนั เกิด ซึงโจรขโมย
อัตลักษณ์ชอบ, ผูใ้ ช้ . ล ้านคน ระบุสมาชิกในครอบครัว
ไว ้ในโปรไฟล์ของตนเอง, ผูใ้ ช้ , คนถกกันเรืองเงิน ๆ
ทองๆ บนหน้าวอลล์, ผูใ้ ช้ . ล ้านคน กด “ไลท์” หน้าเพจ
องค์กร/หน่ วยงานทางด้านชาติพนั ธุ ์หรือเชือชาติ, ผู ใ้ ช้ .
ล ้านคน กด “ไลท์” หน้าเพจเกียวกับเรืองเพศ, ผู ้ใช้ . ล ้านคน
กด “ไลท์” หน้าเพจขององค์กร/หน่วยงานทางด้านศาสนา, ผู ้ใช้
. ลา้ นคน แลกเปลียนความคิดเห็นเรืองแอลกอฮอล์เพือ
สันทนาการบนหน้าวอลล์ของตัวเอง, ผูใ้ ช้ . ล ้านคนคุยกัน
เรืองชีวติ รักของตัวเองบนหน้าวอลล์ รายงานชินนีได้สมั ภาษณ์
ผูท้ เกี
ี ยวข้องกว่า คน ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญด้านความ
ปลอดภัย ทนายเรืองความเป็ นส่วนตัว นักพัฒนาแอพพลิเคชัน
และเหยือทีถูกละเมิดความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย
และได้สาํ รวจครอบครัวทีออนไลน์ , ครอบครัว โดย
, ครอบครัวเล่นเฟซบุ๊ค พบว่าปัญหาหลักเกิดมาจาก
( ) การไม่ได้ใช้เครืองมือควบคุมความเป็นส่วนตัว ล ้านคน
บอกว่าไม่ ได้ต ังค่ า หรือไม่ รู เ้ กี ยวกับเครื องมือและ %
แชร์ข ้อมูลทังหมด และให้คนอืนดู แม้ไม่ใช่เพือน ( ) เฟซบุค๊
ทําการเก็บข้อมูลมากกว่าจินตนาการ ( ) ข้อมูลของผูใ้ ช้ถกู แชร์
ออกไปอย่างกวา้ งขวาง ( ) การป้ องกันทางกฎหมายยังไม่ได้
มาตรฐาน ( ) ครอบครัวทีเล่นเฟซบุค๊ % บอกว่า เจอปัญหา
นี มาตังแต่ปีทีแล ว้ ตังแต่มีคนแอบใช้ลอ็ กอินโดยไม่ได้ร บั
อนุ ญาต ไปจนถึงการก่อกวน หรือข่มขู่ โดยคิดเป็ นจํานวนราว
ล ้านครอบครัว ซึงมากกว่าปีทแล
ี ้ว % ส่วนแนวทางในการ
ป้ องกัน คือ ( ) ไม่ควรเปิ ดเผยชือผู ใ้ ช้ และ ID ให้ผูอ้ ืนรู ้
( ) ตังค่าความเป็ นส่วนตัว ( ) ไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลอัตลักษณ์
( ) ไม่ควรแชร์ในเรืองสารสนเทศทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูล
การรักษาสุขภาพ ( ) ติดตังซอฟต์แวร์รกั ษาความปลอดภัย
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และสแกนไวรัส ( ) ใช้ค อมพิ ว เตอร์ อย่ างมี ว ิ จารณญาน
ไม่หลงเชือคนอืนง่าย ( ) เรียนรู ใ้ ห้เท่าทันเทคโนโลยี และ
วิธีป้องกันความปลอดภัยทีดี
สํา หรั บวิ ธี ป้ องกั น โดนหลอกลวงทางออนไลน์
หรือทางอินเทอร์เน็ต คือ ( ) กรณี ซือสินค้าออนไลน์ ควร
ตรวจสอบประวัติ ของเพจ, ชื อเจ้าของบัญชี ที จะโอนเงิน ,
วิดโี อคอลพูดคุยกับร้านค้า เพือเซฟหน้าจอหรือเซฟวิดโี อคอล
ทีคุยกัน ถ้าร้านค้าไม่ส่งสินค้ามาวิดีโอคอลจะเป็ นหลักฐาน
สําคัญในการดําเนินคดีต่อไป ( )การรับสมัครงานออนไลน์ที
พบเห็นในโลกอินเทอร์เน็ต มักมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาหลอก
ให้ประชาชนส่ งสํา เนาบัตรประชาชน, สมุ ดบัญชี ธนาคาร,
บัตรเอทีเอ็ม เพื อไปใช้กระทําความผิด คนทีคิ ดจะทํางาน
ออนไลน์ควรไปสมัครทีทํางานทีอ้างถึง เพือตรวจสอบว่าบริษทั
หรือร้านค้าดังกล่าวมีตวั ตนหรือไม่ และ ( ) เก็บหลักฐาน
การพูดคุย, หลักฐานการโอนเงินทุกครังทีคิ ดจะซือของทาง
ออนไลน์ หรือการทําธุรกรรมอืน ๆ ทีกลุม่ มิจฉาชีพหากลวิธี
มาหลอกลวงเอาทรัพย์สนิ เงินทอง
การป้ องกันการขโมยอัตลักษณ์ สามารถป้ องกันได้
หลายแนวทาง หากใช้อเี มลควรจะมีโปรแกรมกลันกรองอีเมล์
(Filter) ซึงจะมีการเตือนเกียวกับความไม่น่าไวใ้ จทางอีเมล
รวมถึงควรมีการติดตังโปรแกรมแอนตีไวรัส การเข้าใช้เว็บไซต์
ต้องเข้าใช้เว็บไซต์ทีไว ใ้ จได้ เพราะเว็บไซต์ทีหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ตเช่นกัน และเล่หอ์ บุ ายทางโทรศัพท์ หรือการหลอก
ลวงผ่าน Call Center ก็ตอ้ งระมัดระวังเช่นกันไม่เชือคนง่าย
แม้กระทังการถ่ายสําเนาเอกสาร ก็ตอ้ งระมัดระวังด้วยเช่นกัน
คนเป็นจํานวนมากไม่ระมัดระวังเกียวกับการถ่ายภาพอัดสําเนาซึงปัจ
จุบนั มันมีความความเสียงจากการขโมยอัตลักษณ์มากทีเป็ น
เช่นนี เพราะว่าร้านทีรับถ่ายภาพอัดสําเนาปัจจุบนั มีการถ่ายอัด
สํา เนาบรรจุ ล งไปที ฮาร์ด ไดร์ฟ โดยเฉพาะการทํา งานของ
คอมพิวเตอร์, เอกสารทีถูกวาดภาพหรือสแกนจะถูกจัดเก็บ
ไว ้ทีฮาร์ดไดร์ฟ หลังจากนันก็จะถูกพิมพ์ออกมาโดยเครืองมือ
ในการคัดลอก ดังนัน อย่างน้อยเครืองมือในการคัดลอกควรจะ
มีการปรับแต่งโดยเฉพาะ แลว้ ให้ฮาร์ดไดร์ฟเขียนทับในการ
ทําลายข้อมูล หรือใช้การเข้ารหัสลับ, สําเนาใบคืนภาษีของคุณ
อาจจะหลบซ่อนอยู ่บนการสําเนาสาธารณะทีห้องสมุดทอ้ งถิน
ของคุณ หรือสําเนาการซือของทีคุณใช้ก่อนทีจะส่งจดหมาย
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กลับไปยังการบริการรายได้ภายในของคุณ ผูเ้ จาะระบบทีฉลาด
จะเรี ยกความมั งคั งของศั กยภาพสารสนเทศออกมาจาก
ร้านถ่ายสําเนาสาธารณะร้านใดร้านหนึงก็ได้ ส่วนการป้ องกัน
Spyware นัน สามารถทําได้ดว้ ยวิธีต่อไปนี คือ ( ) ไม่คลิก
บนหน้าต่างเล็ก ๆ หรือ popup ทีปรากฏขึนมาอัตโนมัติ
( ) ควรเลือกคําตอบ “No” ทุกครังทีมีคาํ ถามต่าง ๆ ทีมาจาก
popup หรื อเป็ น คํา ถามที เราไม่ เ ข้าใจ หรื อหากมี ป่ ุ มกด
ปิ ดหน้าต่างได้ ก็ควรกดปุ่มปิ ด ( ) ระวังในการดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ทจัี ดให ้ดาวน์โหลดฟรี ไม่ใครดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ทีไม่ น่ าเชื อถือ และ ( ) ไม่ ควรตามอีเมล์ล ิงค์ทีให้ข อ้ มู ล
ว่ามีการเสนอซอฟต์แวร์ป้องกัน Spyware และ ( ) ติดตัง
โปรแกรมป้ องกันสปายแวร์ (Spyware)
ดังนัน จะเห็นได้วา่ วิธีการการขโมยอัตลักษณ์ใน
ปัจจุบนั มีหลายรูปแบบมาก ยิงมีจาํ นวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์และ
โซเชี ยลมี เ ดี ยมากขึ นเท่ าใด โอกาสเสี ยงในการถู กขโมย
อัตลักษณ์ยงมี
ิ มากขึนเท่านัน เพราะว่าในจํานวนผูใ้ ช้เหล่านัน
มี ท ั งผู ้ ป ระสงค์ ดี และไม่ ประสงค์ ดี มี อ ยู ่ ปะปนกั น ไป
ส่ ว นเป้ าประสงค์ ที ทํา ให้เ กิ ด ภัยคุ กคามในโลกไซเบอร์ทวี
จํานวนมากขึนนัน ส่วนหนึ งเกิด มาจากการแสวงหาเงินและ
กําไรบนโลกอินเทอร์เน็ตนันเอง.
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