
24 สุขภาพคนไทย 2556

ประเทศไทยมผูีใ้ช้อนิเตอร์เนต็ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร ซ่ึงถือวา่ “ต�่า” เม่ือเทียบกับประเทศ
อื่นในอาเซียน อย่างไรก็ตาม จากอัตราการขยายตัวของจ�านวนผู้ใช้และขนาดสังคมออนไลน์ที่มี
การเตบิโตสงูขึน้เรื่อยๆ การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความเสี่ยงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงถอืเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

}แต่ละวัน...เหยื่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์มีมากถึง 1.5 ล้านคน ทัว่โลก 
คิดเป็น 18 คนต่อวินาท~ี

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกกิจกรรมประจ�าวันของคนเรา โดยเฉพาะ

การใช้โทรศัพท์มือถือ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือใช้สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวีตเตอร์ และอินสตาแกรม 

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

แต่กระนั้นก็ยังถือว่าคนไทยมีอัตราการ 

เข้าถงึอนิเตอร์เนต็ “ต�า่และต�า่กว่า” หลายประเทศ

ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 

เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ ซึง่ในมมุมองของการพฒันา

ประเทศ รวมถงึการพฒันามนษุย์ถอืเป็นความท้าทาย

ท่ีส�าคัญ จงึควรต้องเร่งส่งเสรมิเพือ่เพิม่ศักยภาพทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศในระดับภูมิภาค

รอยละประชากร (อายุ 6 ปขึ้นไป) ที่ใชโทรศัพทมือถือ และอินเตอรเน็ต ป พ.ศ. 2548-2555

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555, 
สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555

ป 2555 ประเทศไทย มีผูใชโทรศัพทมือถือถึง 44.1 ลานคน 
และผูใชอินเตอรเน็ต 16.6 ลานคน ขยายตัวเพิ่มถึง 2 เทา 
ในระยะเวลาเพียง 7 ป (เทียบป 2548)
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จำนวนผูใชเฟซบุค (Facebook) ในประเทศไทย (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555)

ที่มา: Socialbakers, 2013
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ในชวงเพียง 6 เดือน จำนวนผูใช facebook เพิ่มกวา 
3 ลานคน โดย ณ กลางเดือนธันวาคม 2555 มีผูใชทั้งสิ้น 

18 ลานคน โดย 1 ใน 3 เปนผูใชที่มีอายุ 18-24 ป (5.9 ลานคน) 

0 

20 

40 

60 

80 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รอ
ยล

ะ 

รอยละประชากรที่ใชอินเตอรเน็ต 
ประเทศไทยเทียบกับประเทศในอาเซียน (พ.ศ. 2543-2554)

ที่มา: International Telecommunication Unions (ITU), 2012

ป พ.ศ.
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2510 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ที่มา: 2012 NORTON CYBERCRIME REPORT; 
Norton by Symantec, 2012

รายงาน

อาชญากรรมไซเบอร ป พ.ศ. 2555 

ผูใชบริการออนไลนในโลกไซเบอรกวา 1.3 หมื่นคน 
จาก  24 ประเทศ ทั่วโลก Symantec รายงานขอคนพบอยางนาสนใจวา 

แตละวัน เหย่ือของอาชญากรรมในโลกไซเบอร มีถึง 1.5 ลานท่ัวโลก 
คิดเปน 18 คน/วินาที คิดเปนคาความเสียหายถึง 110 พันลานเหรียญสหรัฐตอป 
รูปแบบของอาชญากรรมผานเครือขายสังคมออนไลนและเครื่องมือสื่อสารพกพา 

โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก มีความซับซอน 
คาดไมถึง และความสามารถในการเตรียมการรับมือไดยากมากย่ิงข้ึน 
ชองทางของการกออาชญากรรมไซเบอรท่ีสำคัญ ไดแก ชองทางอีเมล 

การรักษาความลับเก่ียวกับรหัสผาน รวมถึงการต้ังคารหัสผานท่ีมี
ความปลอดภัย ยังคงเปนกุญแจหลักท่ีสำคัญในการปองกันตนเอง 

ของผูใชบริการจากอาชญากรรมไซเบอรที่เกิดขึ้นได

พร้อมๆ กับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ของการใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ของ

คนไทยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่

ก็มีสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ นั่นคือการเร่งสร้าง

ความตระหนักและจิตส�านึกของคนไทยให้ใช้

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาประเทศ รวมถงึเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

พฒันาตนเองโดยเฉพาะในกลุม่เดก็ เยาวชนและ

วัยรุ่น (อายุ 6 - 14 ปี และ 15 - 24 ปี) ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด

รอยละประชากรที่ใชอินเตอรเน็ต จำแนกตามกลุมอายุ ป พ.ศ. 2555

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2555, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2555, สำนักงานสถิติแหงชาติ
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ภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอรที่รับแจงโดย ThaiCERT 
จำแนกตามประเภท (มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)

หมายเหตุ: จากภัยคุกคามที่ ThaiCERT รับแจง ทั้งสิ้น 710 เรื่อง (มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
ที่มา: ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT), 2555

การหลอกลวง 
ฉอโกงเพื่อผลประโยชน 
เชน เว็บไซตปลอม

ความพยายาม
รุกเจาะระบบ

โปรแกรม
ไมพึงประสงค

ความพยายามรวบรวม
ขอมูลของระบบ

อื่นๆ

 

ที่มา: ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT), 2555

ประเภทภัยคุกคาม

การหลอกลวง หรือฉอโกง
เพื่อผลประโยชน (Fraud)

โปรแกรมไมพึงประสงค 
(Malicious Code)

ความพยายามจะบุกรุกเขาระบบ 
(Intrusion Attempts)

ความพยายามรวบรวมขอมูลของ
ระบบ (Information Gathering)

ภัยคุกคามอื่นๆ

คำอธิบาย

เกิดไดในหลายลักษณะ เชน เว็บไซตปลอม (Phishing)  การลักลอบใชงานระบบหรือ 
ทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาตเพื่อแสวงหาผลประโยชนของตนเอง 

เกิดจากโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสงใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงประสงค กับผูใชงาน
หรือระบบ เชน เกิดความขัดของหรือเสียหายกับระบบ เชน Virus, Worm, Trojan หรือ Spyware ตางๆ

เกิดจากความพยายามจะบุกรุก/เจาะเขาระบบ เพื่อจะไดเขาครอบครองหรือทำใหเกิด
ความขัดของกับบริการตางๆ ของระบบภัยคุกคามนี้รวมถึงความพยายามจะบุกรุก/เจาะระบบ
ผานชองทางการตรวจสอบ บัญชีชื่อผูใชงานและรหัสผาน (Login) ดวย

เกิดจากความพยายามในการรวบรวมขอมูลจุดออนของระบบของผูไมประสงคดี (Scanning) เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบซอฟตแวรที่ติดตั้งหรือใชงาน ขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน 
(User Account) ที่มีอยูบนระบบเปนตน 

เชน เนื้อหาที่เปนภัยคุกคาม การโจมตีสภาพความพรอมใชงานของ
ระบบการเขาถึงและเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต

ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขณะเดยีวกนั ภยัคกุคามออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ ซึง่นบัวนัจะมรีปูแบบทีซ่บัซ้อนและเชือ่มโยงถงึกนั

อย่างคาดไม่ถึง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็น 

อกีหนึง่ “ความเสีย่งทางเทคโนโลยสีารสนเทศ” ท่ีหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวข้องควรต้องเตรียมพร้อมรับมอื และหาทาง

ป้องกันอย่างทันท่วงที
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