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บทคัดยอ
  ปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารแบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย (Wireless LAN) มีการใชงาน            
อยางแพรหลาย รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความหลากหลายและ                    
มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นในปจจุบัน การใชระบบไรสายในองคกรจะทําใหเพิ่มความสะดวกสบายและลดคาใชจาย    
ในการติดตั้ง  เหมาะสําหรับบุคคลท่ีเขามาเช่ือมตอขอมูลหรือใชงานรวมกัน ทําใหตองคํานึงถึงระบบรักษา                
ความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย เนื่องจากธุรกิจประเภท SMEs มักจะมีขอมูล   
ทีส่าํคญัเหมือนบริษทัขนาดใหญ ซึง่มโีอกาสเส่ียงตอผูไมหวงัดทีีต่องการทําลายใหขอมูลเกดิความเสียหายผานระบบ
เครือขายไรสาย ซึ่งแนวทางในการกําหนดนโยบายเพ่ือใชสําหรับวางระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ คือ             
มกีารกาํหนดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสาํหรบัเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยกําหนดกรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรบัระบบเครือขายไรสาย การพัฒนาตัวแบบความมั่นคง
ความปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย โดยพิจารณาตามกรอบมาตรฐาน  ISO/IEC 27001             
ซึง่เปนมาตรฐานท่ีกาํลงัไดรบัความนิยมอยางแพรหลายในปจจบุนั และกลาวถงึขอกาํหนดในการจัดทาํระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยหรือ ISMS (Information Security Management System) ใหกับองคกร

คําสําคัญ
  นโยบายความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ระบบเครือขายไรสาย  

Abstract
  Nowadays, the Wireless LAN communication technology has been widely used among small and 
medium sized enterprises (SMEs) - the varied and high growth firms.  The use of Wireless LAN system in 
the organization is more convenient and suitable for people to link the information and work together as 
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well as decreases the installation payment. The Information Security Management System for Wireless 
LAN is considered because most of SMEs business often has the crucial information like the big business 
that is very risky to others who want to damage the information via Wireless LAN.  The policy making for 
the information security management system is to set the information security management system for 
Wireless LAN of SMEs.  Development network security according to standard ISO/IEC 27001 is very 
popular and refers to the regulation of information Security Management System (ISMS) for the organization.

Keywords
  Information  Security  Management  Policy, Small and Medium Sized Enterprises, Wireless LAN

บทนํา
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  (Small and Medium Sized Enterprises: SMEs) มีความหมายรวมถึง
อตุสาหกรรมการผลติ   กจิการคาสงและคาปลกี  และกจิการการบรกิาร ซึง่เกณฑในการจดัอตุสาหกรรม เปนอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ กลาง หรือ เล็กนั้น มีหลายวิธี แตโดยทั่วไปจะใช จํานวนคนงาน (ขนาดการจางงาน) จํานวนเงินลงทุน 
มลูคาทรพัยสนิ จาํนวนยอดขาย หรือรายไดเปนเกณฑ วากจิการใดจะเขาขายเปน SMEs หรอืไม กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดกาํหนดเกณฑการแบงประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  คอื มจีาํนวนคนงานไมเกนิ 50 คน จาํนวนเงิน
ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาท   สวนวิสาหกิจขนาดกลาง  คือ มีจํานวนคนงานระหวาง 50 ถึง 200 คน จํานวนเงินลงทุน
ระหวาง 20 ถึง 200 ลานบาท  (กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)
  ไอที และ ไอซีที (Information and Communication Technology) ประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ              
หลายอยาง  เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม   เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีการพิมพ ฯลฯ ในภาพรวมกลาวไดวาการใชไอทีในงานธุรกิจ จะมีการใชงาน         
เพือ่เพิม่ความสะดวกแกผูปฏบิตังิาน  (สานนท ฉมิมณ ีและ ภส จนัทรศริ,ิ 2553) เชน การใชคอมพิวเตอรในงานพิมพ
เอกสารท่ีเรยีกวางานประมวลคํา (Word Processing) เพือ่การทํางานดานเอกสาร หนาเว็บไซตบนระบบอินเทอรเนต็
และยังเปนสวนหน่ึงของระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เปนการใชงานคอมพิวเตอรในงานจัดทํา     
และรับสงเอกสารสําหรับบริษัทและหนวยงาน เมื่อโลกรูจักใชระบบอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซต  แนวทาง                 
การพัฒนาระบบตางๆ ก็เปล่ียนไป งานประยุกตเริ่มเปล่ียนเปนระบบเว็บไซต (Web Based System) มากข้ึน                  
ดงัน้ัน การคาํนงึถงึระบบรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศสาํหรบัเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสายจงึมคีวามสาํคญั 
เน่ืองจากธรุกจิขนาดเลก็มกัมขีอมลูสาํคญัเชนเดียวกบับรษิทัขนาดใหญ อาท ิขอมลูทางการเงนิและบญัช ีขอมลูลูกคา 
เปนตน จึงตองการการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในประเภทตางๆ เชน มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล   
จากไวรัสหรือภัยคุกคาม การรับรองวาจะมีการเก็บขอมูลไวเปนความลับและผูมีสิทธิเทาน้ันจึงจะเขาถึงขอมูลได        
การรับรองวาขอมูลจะไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายไมวาจะเปนอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา การรับรองวาขอมูลและ
บริการการสื่อสารมีความพรอมใชงานในเวลาที่ตองการ เพราะธุรกิจขนาดเล็กจําเปนตองติดตอสื่อสารกับลูกคา
โดยตรงอยางสมํา่เสมอ (เศรษฐพงค มะลสิวุรรณ, ม.ป.ป.) ดงันัน้ การสรางระบบความมัน่คงปลอดภยัใหแกสารสนเทศ
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จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจขนาดเล็กดวยเชนกัน โดยบทความนี้ไดทําการศึกษาและนําเสนอนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายวาควรออกแบบใหมีความเหมาะสมกับความตองการ       
ของธุรกิจและตามลักษณะการใชงานของผูใชไดอยางไร

ระบบเครือขายไรสายและเสาอากาศสงสัญญาณ
  อรรณพ สุวัฒนพิเศษ  (ม.ป.ป.) กลาววา  ระบบเครือขายไรสาย (WLAN = Wireless Local Area Network) 
คือ ระบบการสื่อสารขอมูลที่มีความคลองตัวมาก ซึ่งอาจนํามาใชทดแทนหรือเพิ่มเติมจากระบบเครือขาย LAN      
(Local Area Network) ที่ใชสายแบบดั้งเดิม โดยใชการสงคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) และ                    
คลืน่อนิฟราเรด (Infrared) ในการรบัและสงขอมลูระหวางคอมพวิเตอรแตละเครือ่ง ผานอากาศ  ทะลกุาํแพง เพดาน
หรอืส่ิงกอสรางอืน่ๆ โดยปราศจากความตองการของการเดนิสาย นอกจากนัน้ระบบเครอืขายไรสายกย็งัมคีณุสมบตัิ
ครอบคลุมทุกอยางเชนเดียวกับระบบ LAN แบบใชสาย  ที่สําคัญ คือ การที่ไมตองใชสายทําใหการเคล่ือนยายการ  
ใชงานทําไดโดยสะดวก ไมเหมือนระบบ LAN แบบใชสาย ที่ตองใชเวลาและการลงทุนในการปรับเปล่ียนตําแหนง
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
  ปจจุบันเราเขาสูยุคแหงการติดตอสื่อสารแบบไรสายดวยเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่กลายเปน
สิง่จาํเปนตอการดําเนินธรุกจิและการใชชวีติประจําวัน ความตองการรับรูขอมลูและการรับบริการตางๆ มคีวามจําเปน
สําหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองตอความตองการเหลานั้น มีมากมาย ยกตัวอยาง นักธุรกิจที่มีความจําเปนตองใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรนอกสถานที่ที่ทํางานปกติ ทั้งการนาํเสนองานยังบริษัทลูกคา หรือการนําเครื่องคอมพิวเตอร
พกพาไปงานประชมุสมัมนาตางๆ มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองเชือ่มตอเขากบัเครอืขายคอมพวิเตอร ไมวาจะเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรขององคกรซ่ึงอยูหางออกไปหรือเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ ซึง่เทคโนโลยีเครือขายไรสายสามารถ
อาํนวยความสะดวกใหกบับคุคลเหลานีไ้ด   ซึง่ในปจจบุนัไดมกีารเปดใหบริการเชือ่มตอเครอืขายอนิเตอรเนต็แบบไรสาย 
ตามสนามบินใหญทั่วโลก และนํามาใชงานแพรหลายในหางสรรพสินคา และโรงแรมตางๆ  แลว (เศรษฐพงค              
มะลิสุวรรณ, ม.ป.ป.)  
  1. ระบบเครือขายไรสาย
   1.1 ประโยชนของระบบเครือขายไรสาย มีดังนี้ (Gary, Alice & Alexis, 2002)
           1) Mobility Improves Productivity & Service: มีความคลองตัวสูง ดังนั้นไมวาเราจะเคล่ือนที่
ไปที่ไหน หรือเคลื่อนยายคอมพิวเตอรไปตําแหนงใด ก็ยังมีการเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยูใน
ระยะการสงขอมูล
    2 Installation Speed and Simplicity: สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลา
ติดต้ังสายเคเบิล
    3) Installation Flexibility: สามารถขยายระบบเครือขายไดงาย โดยใชพซีกีารด (PC Card) มาตอ
เขากับคอมพิวเตอรโนตบุค หรือ  ใช PC Card ตอเขาสูเครือขายไดทันที
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    4) Reduced Cost- of-Ownership: ลดคาใชจายโดยรวมท่ีผูลงทนุตองลงทนุ เพราะในระยะยาวแลว 
ระบบเครือขายไรสายไมจาํเปนตองเสียคาบาํรุงรกัษา และดวยการติดตัง้ท่ีงายจึงทําใหการลงทุนเพือ่การขยายเครือขาย
ใชเงินลงทุนตํ่ากวาการลงทุนเพื่อการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย
    5)  Scalability: เครอืขายไรสายทําใหองคกรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมไดงาย เพราะ
สามารถโยกยายตําแหนงการใชงาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหวางจุดตอจุด เชน ระหวางอาคารกับอาคาร 
   1.2  รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายไรสาย  มีดังนี้ (Gary, Alice & Alexis, 2002)
           1) Peer-to-Peer (Ad Hoc Mode) : รูปแบบการเช่ือมตอระบบ LAN ไรสายแบบ Peer to Peer 
เปนลักษณะการเช่ือมตอแบบโครงขายโดยตรงระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 เคร่ืองหรือมากกวา  เปนการ    
ใชงานรวมกันของ Wireless Adapter Cards โดยไมจาํเปนตองเช่ือมตอกบัเครือขายแบบใชสาย   เครือ่งคอมพิวเตอร
แตละเครื่องจะมีความเทาเทียมกัน สามารถทํางานของตนเองไดและขอใชบริการเครื่องอื่นได เหมาะสําหรับการ     
นํามาใชงานเพื่อจุดประสงคในดานความรวดเร็วหรือติดตั้งไดโดยงายเมื่อไมมีโครงสรางพื้นฐานท่ีจะรองรับ เชน         
ในศูนยประชุม หรือ การประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ เปนตน
    2) Client/server (Infrastructure Mode): ระบบเครือขายไรสายแบบ Client / Server หรือ               
Infrastructure Mode เปนการรับสงขอมูลโดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกวา “Hot Spot”  ทําหนาที่               
เปนสะพานเช่ือมตอระหวางระบบเครือขายแบบใชสายกับเคร่ืองคอมพิวเตอรลกูขาย (Client) โดยกระจายสัญญาณ
คลืน่วทิยเุพือ่ รบั-สงขอมลูเปนรศัมโีดยรอบ เครือ่งคอมพิวเตอรทีอ่ยูในรัศมขีอง AP จะกลายเปนเครือขายกลุมเดยีวกนั
ทันที เครื่องคอมพิวเตอรสามารถติดตอกัน หรือ ติดตอกับ Server เพื่อแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลได โดยไมตอง
ตดิตอผาน AP เทานั้น ซึ่ง AP 1 จุด สามารถใหบริการเคร่ืองลูกขายไดตั้งแต 15 - 50 เคร่ือง เหมาะสําหรับการนําไป
ขยายเครอืขายหรอืใชรวมกบัระบบเครอืขายแบบใชสาย เชน ในสํานกังาน หองสมดุ หรือในหองประชมุ เพ่ือชวยเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น
    3) Multiple Access Points and Roaming: โดยท่ัวไปแลวการเช่ือมตอสัญญาณระหวาง          
เครือ่งคอมพวิเตอร กบั Access Point ของเครอืขายไรสายจะอยูในรศัมปีระมาณ 500 ฟตุ ภายในอาคาร และ 1,000 ฟตุ 
ภายนอกอาคาร หากสถานที่ที่ติดตั้งมีขนาดกวางมากๆ  เชน คลังสินคา บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สนามบิน            
จะตองมีการเพ่ิมจุดการติดต้ัง AP ใหมากข้ึน เพื่อใหการรับสงสัญญาณในบริเวณเครือขายขนาดใหญเปนไป             
อยางครอบคลุมทั่วถึง
    4) Use of an Extension Point: กรณทีีโ่ครงสรางของสถานทีต่ดิต้ังเครอืขายแบบไรสายมปีญหา
ผูออกแบบระบบ อาจจะใช Extension Points ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Access Point แตไมตองผูกติดไวกับ             
เครือขายไรสาย แตเปนสวนที่ใชเพิ่มเติมในการรับสงสัญญาณ
    5) The Use of Directional Antennas: ระบบเครือขายไรสายแบบน้ีเปนแบบใชเสาอากาศ         
ในการรับสงสัญญาณระหวางอาคารท่ีอยูหางกัน โดยการติดตั้งเสาอากาศในแตละอาคารเพ่ือสงและรับสัญญาณ
ระหวางกัน
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  2. เสาอากาศ  (Antenna)
   อรรณพ สุวัฒนพิเศษ (ม.ป.ป.) กลาวถึงหนาที่หลักของเสาอากาศ  คือ การแปลงสัญญาณวิทยุไปเปน
คลืน่แมเหล็กไฟฟาเพ่ือสงสญัญาณออกอากาศไปยังภาคสงคล่ืนวิทยุ และทําหนาท่ีในการแปลงคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
ที่อยูในอากาศไปเปนสัญญาณวิทยุเพื่อสงใหภาครับคลื่นวิทยุทําการดีโมดูเลท (Demodulate) ขอมูลออกจาก
สัญญาณวิทยุตอไป  เสาอากาศจัดเปนอุปกรณที่มีความสําคัญมาก ถาเสาอากาศไมมีคุณภาพอาจจะสงสัญญาณ
ไมออกหรือ ไมสามารถรับสัญญาณไดซึ่งมีตัวแปรหลายๆ คาที่ใชบอกคุณสมบัติของเสาอากาศ เชน เกน (Gain)    
หรือ อัตราขยายเปนตัวบอกวาเสาอากาศน้ีมีคุณสมบัติในการแปลงคล่ืนแมเหล็กไฟฟามาเปนสัญญาณไฟฟาไดดี
เพยีงใด คาบีมวิธ (Beam Width) ซึง่บอกรูปรางลักษณะการกระจายคล่ืนวา เปน รปูแบบไหน การเลือกใชเสาอากาศ
ที่มีทิศทางจะชวยกําหนดรูปแบบการกระจายคลื่นไดดีกวา และการอานคาจากเครื่องวัดเสาอากาศ (SWR Metter) 
ซึง่มตีวัเลขท่ีบอกถึงคล่ืนท่ีสะทอนกลับมาเม่ือเราสงสญัญานออกอากาศไป สาํหรับประเภทเสามีอยู 5 ประเภท ไดแก 
   2.1 เสาอากาศแบบ Omni ใชสาํหรับเชือ่มตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-
Point เหมาะสาํหรบัการกระจายสัญญาณรอบทิศทาง หรอืการทาํจดุกระจายสัญญาณไรสายสาธารณะ (Wi-Fi Hot Spot)     
   2.2 เสาอากาศแบบ Panel ใชสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to 
Multi-Point เหมาะสําหรบัการเช่ือมตอระหวางอาคารท่ีตัง้กระจายตัวอยูในบริเวณเดยีวกนั แตมรีะยะไมหางกนัมาก 
และตองการควบคุมทิศทางของสัญญาณไรสาย     
         2.3 เสาอากาศแบบ Sector ใชสําหรับเช่ือมตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to 
Multi-Point และตองการควบคุมทิศทางสัญญาณในแนวระนาบ เหมาะสําหรับการเช่ือมตออาคารท่ีกระจายตัวอยู
ในบริเวณเดียวกันและอาคารมีความสูงใกลเคียงกัน
         2.4 เสาอากาศแบบ Grid ใชสาํหรับเชือ่มตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point 
เหมาะสําหรับการเช่ือมตอระบบเครือขายไรสายจากอาคารสูอาคารและตองการควบคุมทิศทางของสัญญาณ     
         2.5 เสาอากาศแบบ Yagi ใชสาํหรบัเชือ่มตอระบบเครอืขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point 
เหมาะสาํหรบัการใชงานกับ Client ทีต่องการเช่ือมตอกบั Access Point ในระยะไกลโดยเนนการกระจายสัญญาณเปน
เสนตรง

หลักการพ้ืนฐานการรักษาความปลอดภัยในองคกร
  ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวยการรักษาคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ความลับ 
(Confidentiality) บูรณภาพ (Integrity) และความพรอมใชงาน (Availability) ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญ ดังนี้  
(มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประจําป  2555, 2555)
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึง เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผล ครอบคลุมถึงการรับสง               
แปลง ประมวลผล และสืบคนสารสนเทศ โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ คอมพิวเตอร การสื่อสารและสารสนเทศ     
ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกัน
  2. ความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองวาจะมีการเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับและจะมี
เพียงผูมีสิทธิเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได
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  3. บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองวาขอมูลจะไมถูกกระทําการใดๆ อันมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
หรือแกไขจากผูซึ่งไมมีสิทธิ ไมวาการกระทํานั้นจะมีเจตนาหรือไม
  4. ความพรอมใชงาน (Availability) คอื การรับรองวาขอมูลหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหลายพรอม
ที่จะใหบริการในเวลาที่ตองการใชงาน
  5. การพิสจูนฝาย (Authentication) คอื การตรวจสอบและการพิสจูนสทิธิก์ารขอเขาใชระบบของผูใชบริการ
จากรายชื่อผูมีสิทธิสําหรับอุปกรณไอที รวมถึงแอพพลิเคชัน 
  6. การพิสูจนสิทธิ์ (Authorization) คือ การตรวจสอบวา บุคคล อุปกรณ หรือแอพพลิเคชัน ไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอระบบสารสนเทศหรือไม
  7. การเก็บสํารองขอมูล (Data Backup) คือ ในระหวางการเก็บสํารอง สําเนาของชุดขอมูลปจจุบันจะถูก
สรางขึ้นมา เพื่อปองกันการสูญหาย
  8. การปกปองขอมลู (Data Protection) คอื การปองกันขอมลูสวนบุคคลตอการประสงครายของบุคคลท่ีสาม
  9. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอมลู (Data Security) คอื การปองกนัขอมูลในบรบิทของการรกัษา
ความลบั บรูณภาพ และความพรอมใชงานของขอมลู ซึง่สามารถใชแทนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ
ได
  10. การประเมินความเส่ียง หรือการวิเคราะหความเส่ียง (Risk Assessment or Analysis) ของระบบ
สารสนเทศ คือ การตรวจสอบโอกาสของผลลัพธใดๆ ที่ไมพึงประสงคตอระบบสารสนเทศ และผลเสียที่อาจจะเกิด
ขึ้นตามมาได
  11. นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย (Security Policy) คือ นโยบายที่แสดงเปาหมายท่ีจะตองปกปอง 
และขัน้ตอนทัว่ไปของกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในบรบิทของความตองการอยางเปนทางการขององคกร

แนวทางการกําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขาย
  มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลายใน               
ระดับนานาชาติรวมถึงประเทศไทย ซึง่กลาวถึงขอกาํหนดในการจัดทําระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยหรือ 
(Information Security Management System: ISMS) ใหกับองคกร (มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย          

ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประจําป, 2555)   มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถบริหารจัดการ   
ความม่ันคงปลอดภัยไดอยางมีระบบเพียงพอเหมาะสมตอการดําเนินธรุกจิขององคกร โดยมีสาระสําคญัอยู 4 ประเด็น 
ไดแก (1) ขอบเขต (Scope) (2) ศัพทเทคนิคและนิยาม (Terms and Definitions)  (3) โครงสรางของมาตรฐาน 
(Structure of This Standard)  (4) การประเมินความเส่ียงและการจัดการกบัความเส่ียง ลด/ โอนยาย/ ยอมรบัความเส่ียง 
(Risk Assessment and Treatment) (Gary, Alice & Alexis, 2002) นอกจากนี ้ยงัประกอบไปดวยวงจรบรหิารจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัตามข้ันตอน Plan-Do-Check-Act (P-C-D-A) และใชแนวทางการประเมนิความเสีย่งมาประกอบ
การพิจารณาหาวิธีการหรอืมาตรการเพือ่ปองกนั ลดความเสีย่ง และรกัษาสารสนเทศทีม่คีาขององคกรใหมคีวามมัน่คง
ปลอดภยัทีเ่หมาะสม จากการศึกษารวบรวมขอมูล สามารถสรุปแนวทางในการกําหนดนโยบาย ได 2 ประเด็น ดังนี้
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  1. การกาํหนดนโยบายดานความมัน่คงปลอดภยัสาํหรับเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสาย สาํหรับวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็กดานกรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายไรสาย
  2. การพฒันาตวัแบบความมัน่คงความปลอดภยัสาํหรับเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสายสาํหรับวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาตัวแบบความม่ันคงปลอดภัยซ่ึงมีคุณสมบัติและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ชวยใน               
การบรหิารจดัการและควบคมุระบบ จะชวยใหการบรหิารจดัการเซริฟเวอรทีม่หีลายแอพพลเิคชนัและหลายยสูเซอร
ใชงานพรอมกัน นอกจากน้ียังชวยในการปองกันขอมูลตามนโยบายท่ีกําหนด ซึ่งจะติดตั้งพรอมกับระบบเพ่ือ             
กรองขอมูลการจราจรท่ีวิ่งเขาออกบนระบบเครือขาย (สานนท ฉิมมณี และ ภส จันทรศิริ, 2553)
  กรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง           
และขนาดเล็กที่อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีรายละเอียดในแตละชั้น ดังนี้  (ศูนยประสานการรักษา     
ความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย, ม.ป.ป.)

ตารางท่ี 1 
สรุปแนวทางการวางนโยบายสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย และการพัฒนาตัวแบบความม่ันคง             
ความปลอดภัย สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

 หัวขอหลัก           หัวขอยอย                                         คําอธิบาย

1. การกาํหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบไรสาย 
สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

1.1 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับบุคลากร (Human 
Resources Security)

1.2 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการ
ทํางาน (Process 
Resources Security)

- การสรางความม่ันคงปลอดภัยกอนการจางงาน (Prior to Employment) 
-  การสรางความมั่นคงปลอดภัยระหวางการจางงาน (During Employment)  
 ควรจะใหความสําคัญจุดนี้ใหมากโดยมีการจํากัดการเขาถึงของแตละคน
-  การส้ินสดุหรอืการเปล่ียนการจางงาน (Termination or Change of Employment) 
 เมื่อมีการเลิกจางควรมีระบบลบขอมูล หรือ รหัสเพ่ือปองกันการเขาถึงระบบ

- นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)  
 นโยบายน้ีเปนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค มาตรการดานความม่ันคง 
 ปลอดภัย  รวมถึงแนวทางการบริหารความเส่ียง และที่สําคัญนโยบายตอง
 ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและขอตกลง 
 รวมกัน
-  โครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสําหรับองคกร  
 (Organization of Information Security) ควรมีการวางโครงสรางชัดเจน
 ในการทํางาน
-  นโยบายการกําหนดมาตรการการปองกันทรัพยสินขององคกร
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2. การพัฒนาตัวแบบ
ความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบ
ไรสาย สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
การพัฒนาตัวแบบ
ความม่ันคงปลอดภัย
มีคุณสมบัติและ
เคร่ืองมือตาง ๆ

1.3 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยี 
(Technology 
Resources 
Security)

2.1 Application Layer 
เปนจดุเชือ่มตอระหวาง
แอพพลิเคชันของผูใช
กับกระบวนการ
การสื่อสารผาน
เครือขาย Layer นี้
อาจจะถือไดวา
เปน Layer ที่เริ่ม
กระบวนการติดตอ
สื่อสาร

-  นโยบายการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 (Operational Procedures and Responsibilities)
-  นโยบายการบริหารจัดการการใหบริการของหนวยงานภายนอก (Third Party  
 Service Delivery Management)
-  นโยบายการควบคุมการเขาถึง (Access Control)
-  นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหแกไฟลของระบบที่ใหบริการ  
 (Security of System Files)
-  นโยบายการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย (Compliance with Legal  
 Requirements)
-  นโยบายการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information Systems Audit  
 Considerations

-  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)
-  นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดลอม   
 (Physical and Environmental Security)
-  นโยบายการบริหารจดัการดานการส่ือสารและเครือขายสารสนเทศขององคกร
 (Communicational Procedures and Responsibilities)
-  นโยบายการควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา ปจจุบันมีอุปกรณพกพา
 ที่สามารถเช่ือมตอไรสายเพ่ิมมากขึ้น ตองมีการควบคุมการจํากัดการเขาถึง 
 มากขึ้น
-  การปฏิบัติตามนโยบาย
- Maintaining Security While Routing Between Multiple การปองกัน
 ความปลอดภัยตองปองกันทุกๆ Layer เพราะผูโจมตีอาจเลือก Layer 
 ที่สามารถโจมตีไดงายหรือมีจุดออน
- Unauthorized Access ตองจํากัดผูใชงาน จํานวนผูใชและการเขาถึงขอมูล  
 คือ กําหนดสิทธิ์ใชงาน
- Parameter Manipulation/Malicious Input มีการสง Parameter หรือ 
 Input ที่เปนอันตรายจากผูไมประสงคดี เชน SQL Injection เปนตน
- Network Eavesdropping and Message Replay ถาขอมลูไมถูกใสรหัส  
 Encryption ไว อาจถูกผูไมประสงคดีดักจับขอมูลไดงาย ทําใหขอมูลไมเปน 
 ความลับ
- Denial of Services (DoS) ผูโจมตีสงคําสั่งจํานวนมากๆ (Message Bomb)  
 ให Web Services ทําใหเกิดความเสียหาย
- Bypassing of Firewalls ผูโจมตีพยายามโจมตีผาน Port ที่ Firewall เปด 
 คือ พยายามโจมตีผาน Port 80 เปนตน
- Immaturity of the Platform Web Services มีการใช Platform ที่ตางกัน  
 ทําใหเกิดการโจมตีโดยงาย

1. การกาํหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบไรสาย 
สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
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2.2. Transport Layer 
รับผิดชอบใน
การเคลื่อนยายขอมูล
ระหวางขั้นตอน
ของผูรับ และขั้นตอน
ของผูสง ในที่นี้มีการ
รักษาความปลอดภัย

2.3 Network Layer 
จะรับผิดชอบใน
การจัดเสนทางใหกับ
ขอมูลระหวางสถานี
สงและสถานีรับ 
โดยมีระบบการรักษา
ความปลอดภัย

-  Access Control เปนวธิกีารเขารหสัขอมลูทีจ่ะนาํมาใชในการปองกนัความลับ
 ของขอมูลไดเปนอยางดี แตไมสามารถท่ีจะปองกันการปลอมแปลงเขามา
 ในระบบได สวนวธิทีีใ่ชในการปองกนัการปลอมแปลงการเขาระบบ การปองกนั
 การเรยีกเขาในระบบโดยไมไดรบัอนญุาต เปนการกาํหนดระดับสทิธใินการเขาถึง
 ระบบในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ กัน

- IP Security จะมรีะบบรกัษาความปลอดภัยเหมอืนระบบรกัษาความปลอดภัย
 อื่นๆ คือ การใสรหัสเพ่ือปองกันขอมูลรั่วไหล ปองกันการแอบดึงขอมลูไปใช
-  Vulnerability การคนหาเพื่อระบุถึงจุดออนของระบบภายในองคกรนั้น 
 ในบางทีอาจตองใชวิธีทางเทคนิคเขามาชวยเพ่ือคนหาจุดออนในเชิง   
 Logical ของระบบ
-  Intrusion Detection System ระบบตรวจสอบการบุกรกุเขาสูระบบ ตรวจสอบ
 มักวางไวทั้งหนา Firewall และหลัง Firewall เพ่ือตรวจสอบการบุกรุก 
 และตรวจสอบผลการใช Firewall
-  Intrusion Prevention System : IPS หมายถึง ระบบที่ใชปองกันการบุกรุก 
 เปนอุปกรณที่อยูใน Network เพ่ือทําหนาที่ปองกันการบุกรุก หรือโจมตีทาง 
 ระบบเครือขายตางๆ เชน พวกการโจมตีระบบฐานขอมลู (Database Attack) 
 หรือโจมตีตัวเว็บเซิฟเวอร (Web Server Attack)

สรุป
      ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย              
และกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงกบัสงัคมมนษุยอยางมากมายไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั 
โดยมีการใชระบบสารสนเทศผานเครือขายไรสายซึ่งมีความคลองตัวสูง  ติดตั้งงาย ขยายเครือขายงาย ลดคาใชจาย 
และสามารถปรับขนาดความเหมาะสมใหเขากับองคกร สามารถเลือกอุปกรณเสาสัญญาณที่เหมาะสมกับสถานที่
ติดต้ัง รวมทั้งคํานึงถึงรูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายไรสายในแบบตางๆ  แตในขณะเดียวกันการใชระบบ
ไรสายจําเปนตองคาํนงึถงึเรือ่งระบบความปลอดภัยของเครือขายเปนอยางมาก  โดยเฉพาะวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ควรมีการวางนโยบายและกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายโดย
อางอิงตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001

2. การพัฒนาตัวแบบ
ความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบ
ไรสาย สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
การพัฒนาตัวแบบ
ความม่ันคงปลอดภัย
มีคุณสมบัติและ
เคร่ืองมือตาง ๆ
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