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Work From Home ให้ปลอดภัย...รอดพ้นจากภัยไซเบอร์ ตอนที่ 1 

 
HIGHLIGHTS : ในโลกทีเ่ผชญิความเสีย่งจากภยัโควดิ มาตรการส าคญัของการป้องกนัคอื การแยกกนัอยูห่่างๆ ไม่ตดิต่อกนั 

การท างานทีบ่า้นจงึเป็นมาตรการส าคญัอย่างหนึ่งทีอ่งคก์รน ามาใช ้ ซึง่อกีดา้นหนึ่งทีต่อ้งเผชญิคอืความเสีย่งภยัจากโจรไซเบอร ์

ท าใหต้อ้งเพิม่มาตรการการบรหิารความเสีย่งใหเ้ขม้งวด แต่มคีวามยากอยูท่ีต่อ้งเขม้งวดแบบยดืหยุ่นไดด้ว้ย ขณะเดยีวกนัยงั

ตอ้งปรบัตวัอย่างรวดเรว็ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของโลกและคูแ่ขง่ เพื่อใหธุ้รกจิประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย บทความนี้จะ

บอกเล่าถงึวธิกีารท างานทีบ่า้นอย่างไร ใหป้ลอดภยักบัทัง้ตนเองและองคก์ร 

 

เวลาในการ 4 นาท ี

 
การท างานทีบ่า้นเป็นมาตรการป้องกนัการตดิโควดิทีด่ ีแต่อกีดา้นหนึ่งกน็ ามาซึง่ความเสีย่งทีส่งูยิง่ขึน้จากภยัโจรไซเบอร ์

เน่ืองจากภายในส านกังานมกัจะมรีะบบควบคมุและรกัษาความปลอดภยัทีม่มีาตรการทีส่งูกว่าเขม้งวดกว่าการท างานจากทีบ่า้น 

 

บทความนี้ จงึขอน าเสนอการดแูลพืน้ทีท่ างานทีบ่า้น อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ มกีารควบคุมทีด่เีพยีงพอและ

เหมาะสม ซึง่เป็นการถอดความจากการบรรยายของคุณ Rebecca Herold, CDPSE, FIP, CISSP, CIPP/US, CIPT, CIPM, CISM, 

CISA, FLMI, Ponemon Institute Fellow CEO The Privacy Professor®, CEO Privacy & Security Brainiacs ในหวัขอ้ Security & Privacy 

Compliance in Work from Home Situations เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2563 จดัโดย ISACA https://www.isaca.org/why-

isaca/about-us  ตดิตามคุณรเีบคกา้ไดท้ี ่Twitter ID: http://twitter.com/PrivacyProf 

 

การรกัษาความปลอดภยัของการท างานทีบ่า้น และอุปกรณ์ทีใ่ช ้แบ่งเป็น 12 เรื่อง ดงันี้ 
 
1. การดแูลด้านความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั 

การท างานทีบ่า้นไม่สามารถใชก้ารควบคุมโดยตรงกบัพนกังานในพืน้ทีท่ างานนอกส านกังาน นอกจากนัน้ในบา้นหรอื

หอ้งพกั กจ็ะมคีนในครอบครวั รมูเมท เพื่อน เขา้มาใชพ้ืน้ทีห่รอือุปกรณ์คอมพวิเตอรร์่วมกนัในการท างาน หรอื เรยีนออนไลน์ 

แถมยงัมอีุปกรณ์สมารท์ IoT เชือ่มต่อเครอืช่าย Wi-Fi ร่วมกนั  ซึง่เพิม่ความเสีย่งต่อการรกัษาความปลอดภยัและความเป็น

สว่นตวัใหส้งูขึน้ อาจจะมกีารเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์ร เช่น ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูพนกังาน โดยผูไ้มไ่ดร้บัอนุญาต และอาจเกดิการ

รัว่ไหลของขอ้มลู รวมถงึความเสีย่งทีท่ าใหร้ะบบขดัขอ้งไม่สามารถด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 
 

องคก์รจงึตอ้งทบทวนหรอืก าหนดนโยบายการรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั ใหพ้นกังานถอืปฏบิตั ิซึง่รวม

ไปถงึพนกังานของบรษิทัคู่คา้ทีท่ างานทีบ่า้นดว้ย โดยเพิม่เตมิขอ้มลูความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่จากสภาพแวดลอ้มของการท างานที่

บา้นและนอกส านกังาน นอกจากนัน้ยงัตอ้งมกีารทบทวนแผนการกูค้นืจากภยัพบิตัแิละความต่อเนื่องทางธุรกจิ(แผน BCP) ให้

ครอบคลุมการท างานจากทีบ่า้นดว้ย  

 

https://www.isaca.org/why-isaca/about-us
https://www.isaca.org/why-isaca/about-us
http://twitter.com/PrivacyProf
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2. ความท้าทายในการปฏิบติัให้ถกูต้อง 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมถงึความเสีย่งของการท างานทีบ่า้น นโยบายและวธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้ง การสง่นโยบายใหพ้นกังาน

อ่านเอง โดยหวงัว่าพนกังานจะเขา้ใจ ปฏบิตัติามได ้มนัอาจจะยากในโลกความจรงิ องคก์รจงึตอ้งใหค้วามส าคญัในการฝึกอบรม

ใหพ้นกังานเขา้ใจและตระหนกัถงึความจ าเป็นในการรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั โดยอาจจะใชก้ารฝึกอบรม

ออนไลน์ การท าคลปิวดิโีอทีเ่ขา้ใจง่าย โดยท าเป็นประจ าสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

ในกรณีทีพ่บเหตุการณ์ทีไ่ม่ปฏบิตัติามนโยบาย ควรทีจ่ะท าคลปิวดิโีอสัน้ๆ หรอื การประชุมออนไลน์ หรอื สง่ขอ้ความ เพื่อ

แจง้เตอืนใหพ้นกังานทราบ เขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัได ้

นโยบายการท างานทีบ่า้นนัน้รวมถงึ การก ากบัดแูลคู่คา้ ผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่าม และ supply chain เพราะบรษิทัเหล่านี้ก็

อาจใหพ้นกังานท างานจากทีบ่า้นเช่นกนั ซึง่มคีวามเสีย่งต่อบรษิทัเช่นเดยีวกบัการท างานจากทีบ่า้นของพนกังาน 

 จ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูใหเ้ป็น "ขัน้ต ่าทีจ่ าเป็น" ดแูลใหก้ารเขา้ใชง้าน ใน Share file ใหเ้หมาะสม สิง่ทีน่่ากงัวลอย่างมากก็

คอื มกีารใชพ้ืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ร่วมกนั ซึง่อาจท าใหข้อ้มลูส าคญัรัว่ไหลได้ 

 การกูค้นืจากภยัพบิตัแิละความต่อเนื่องทางธุรกจิ อาจจะไมม่กีารส ารองขอ้มลูหรอืไม่ไดท้ าตามนโยบาย ซึง่จะท าใหเ้กดิ

ความเสีย่งท าใหร้ะบบขดัขอ้งและธุรกจิขาดความต่อเนื่อง  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรมกีารตรวจสอบการปฎบิตัติามนโยบายการท างานทีบ่า้น   

เคลด็ลบั! 

ท าวดิโีอสัน้ ๆ เพื่อแจง้เตอืน เกีย่วกบันโยบายและขัน้ตอนของความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของการท างานทีบ่า้น  

 

3. การเข้าถึงจากนอกส านักงานและ Wi-Fi 

นโยบายความปลอดภยัในการท างานทีบ่า้น ตอ้งระบุเกีย่วกบั  Wi-Fi ทีบ่า้น ตอ้งมกีารรกัษาความปลอดภยัทีเ่พียงพอ 

ไดแ้ก ่

• ตดิตัง้ Firewalls ใหถู้กตอ้ง 

• การตัง้ค่ามคีวามปลอดภยัและปฎบิตัติามนโยบายความปลอดภยั โดยเคร่งครดั 

• มกีารเขา้รหสั (encryption) หรอื ตัง้รหสัผ่านทีเ่ดาไดย้าก (Strong Password) 

• มกีารควบคมุการเขา้ถงึ 

แฮ๊คเกอรส์ามารถเจาะเขา้ผา่น Wi-fi ทีต่ัง้ค่าไม่ปลอดภยั เพื่อหาขอ้มลู เช่น Operating System ทีใ่ช ้ประเภทของการ

เขา้รหสัทีใ่ช ้หรอื สามารถทราบดว้ยว่า ขอ้มลูไหนทีส่ง่โดยไมใ่ชก้ารเขา้รหสั ซึง่แฮ๊คเกอรส์ามารถใชข้อ้มลูเหล่าน้ีไปใช้

ประโยชน์และสรา้งความเสยีหายใหอ้งคก์รได ้

• Wi-Fi สาธารณะ  

- อย่าใช ้เวน้แต่จ าเป็นจรงิๆเท่านัน้ 

- เมื่อจ าเป็นใหใ้ชก้ารเขา้รหสัทีเ่ขา้ถงึไดย้าก(Strong Password) 
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- หลกีเลีย่งการชารจ์ไฟสาธารณะ ซึง่อนัตราย โจรไซเบอรส์ามารถแฮ๊คขอ้มลูผ่านสายทีเ่สยีบชารจ์ได ้ในกรณี

จ าเป็นตอ้งชารจ์ไฟสาธารณะ ซึง่บางครัง้จ าเป็นจรงิๆเลีย่งไม่ได ้แนะน าใหล้งทุนซือ้ USB Data Blocker ซีง่

ราคาไม่แพง ช่วยป้องกนัโจรแฮค๊เกอร ์ไวรสัมลัแวร ์และการขโมยขอ้มลูได ้ 

 
การตัง้ค่าต่างๆทีใ่ชค้วามรูท้างเทคนิค  

  ควรมอบหมายให ้IT Support ท าหน้าทีช่ว่ยเหลอืพนกังานใหเ้ขา้ใจและปฎบิตัไิดถู้กตอ้ง และฝ่ายตรวจสอบภายในควร

ท า Wi-fi Audit เพื่อใหม้ัน่ใจว่า มกีารปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความปลอดภยั มาตรการบรหิารความเสีย่งทีค่วรท าคอื 

พนกังานทีม่หีน้าทีด่แูลขอ้มลูทีม่คีวามเสีย่งสงู ตอ้งตดิตัง้ Wi-Fi Business ส าหรบัใชท้ างาน และแยกต่างหากจาก Wi-Fi บา้น 

และแยกอุปกรณ์ IoT ทีช่าญฉลาด ไปใช ้Wi-Fi บา้น เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้ฮ๊คเกอรเ์ขา้ถงึระบบของธุรกจิผ่านอุปกรณ์ IoT  

 โปรดใหค้วามส าคญั และแจง้เตอืนพนักงานทีท่ างานทีบ่า้นทีอ่าจจะไปท างานในหอ้งสมุด รา้นกาแฟ หรอื บางบรษิทั

อาจจะเช่าส านกังานชัว่คราว หรอื Working space หรอื โรงแรม และใหพ้นกังานกระจายเขา้ท างานเพื่อลดความหนาแน่นใน

ส านกังาน โดยพนกังานตอ้งระวงัไมใ่ช ้Free Wi-Fi หรอื Wi-Fi ทีใ่ช ้ไอด ีพาสเวริด์ ร่วมกนั  

เคลด็ลบั! 

ส าหรบัโฮมออฟฟิศใหต้ัง้ค่าเครอืขา่ย wi-fi บา้นแยกต่างหาก จาก wi-fi ทีใ่ชส้ าหรบัธุรกจิ  

 

4. การตรวจสอบยืนยนัตวัตน 

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีบ่า้น อาจจะท าใหพ้นกังานละเลย หลงลมื ไม่ไดป้ฏบิตัติามการควบคุมทีเ่หมาะสม

ปลอดภยั คดิว่าง่าย เรว็ด ีเพราะเชื่อว่าบา้นปลอดภยั ซึง่เป็นความเสีย่งขององคก์รเพราะไม่สามารถควบคมุโดยตรงได้

เหมอืนกบัในพืน้ทีส่ านกังาน สิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น  

• ไม่มกีารฝึกอบรมทีค่รอบคลุมการตรวจสอบและยนืยนัตวัตน 

• ไม่ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสอบยนืยนัตวัตน หรอื ตรวจสอบไม่เขม้งวดพอ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากการเขา้ถงึโดย

ไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูไ้มห่วงัด ี 

• ใชร้หสัผ่านทีค่าดเดาได ้(weak) 

• มกีารใชร้หสัผ่านร่วมกนักบัคนทีบ่า้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เพื่อนร่วมหอ้ง ทีใ่ชง้านพืน้ทีห่รอือุปกรณ์ร่วมกนั 

• ขาดการรกัษาความปลอดภยัของรหสัผ่าน แปะรหสัผ่านบนโต๊ะ ตูเ้ยน็ บนเครื่องคอมพวิเตอร ์

• ไม่ไดจ้ ากดัจ านวนครัง้ของการใสร่หสัผดิ เพื่อป้องกนัการพยายามเขา้สูร่ะบบ 

• ใชร้หสัผ่านเรื่องงานกบัเรื่องสว่นตวัเป็นรหสัเดยีวกนั ซือ้ของออนไลน์ ดหูนงั บญัชโีซเซีย่ลมเีดยีต่างๆ 
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• ช่องโหวข่องคนในการใชปั้จจยัหลายๆอย่างตรวจสอบและยนืยนัตวับุคคล (Multi-Factor Authentication: MFA) 

MFA ยนืยนัตวัตนโดยการใชปั้จจยัหลายอย่าง ซึง่น่าจะปลอดภยัขึน้ แต่ความเสีย่งกลบัเป็นเรื่องเดมิ คอื ถูก

หลอกใหบ้อกรหสักบัโจร ถูกโจรตก Phishing รหสัไป หลายท่านคงเคยไดอ้่านขา่วทีค่นถูกแฮ๊คบญัชไีลน์ เฟสบุ๊ค 

ไอจ ีเหตุเกดิจากเมื่อไดร้บัขอ้ความจากเพื่อนในไลน์หรอืเฟสบุ๊ค ขอเบอรม์อืถอื บอกท าหายไป และสกัพกักบ็อก

ว่า มขีอ้ความเขา้ในมอืถอื ช่วยถ่ายรปูสง่มาใหห้น่อย ผูร้บัเหน็ว่าเป็นเพื่อน ก าลงัยุ่งไม่ทนัอ่านว่า ขอ้ความอะไร 

แต่เพื่อนตอ้งการใชด้ว่น กส็ง่ให ้ถงึตรงนี้ คงทายไดว้่า เพื่อนนัน้ถูกแฮ๊ค คนทีคุ่ยนัน้เป็นโจรแฮ๊คเกอร ์ขอ้มลูสง่ให้

โจรคอื เบอรม์อืถอื และ OTP ซงึท าใหม้ขีา่ว เฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจถีกูโจรแฮ๊ค แลว้โจรปลอมตวัไปขอยมืเงนิเพื่อนๆ

ในเฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจ ีและประกาศเตอืนว่า บญัชนีี้ถูกแฮ๊ค อย่าหลงเชื่อใหเ้งนิไป 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัของการท างานทีบ่า้น ตอ้งก าหนดเรื่องการตรวจสอบยนืยนัตวัตนขา้งตน้เป็น

มาตรฐานเดยีวกบัการท างานในพืน้ทีส่ านกังาน มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานเขา้ใจและถอืปฏบิตัติามไดถู้กตอ้ง 

เคลด็ลบั! 

ก าหนดนโยบาย: หา้มใชร้หสัผา่นของธุรกจิบนอุปกรณ์ภายในบา้น หา้มใหค้รอบครวัหรอืเพื่อนใชร้หสัผ่านของธุรกจิ หา้ม save 

รหสับนเบราวเ์ซอร ์หา้มเขยีนรหสัผ่านกนัลมืตดิไวต้ามทีต่่างๆ  

 

5. ซอฟตแ์วรแ์ละระบบปฏิบติัการการรกัษาความปลอดภยั 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัของการท างานทีบ่า้น ตอ้งก าหนดใหค้รอบคลุมถงึเรื่อง 

• อปัเดตไฟรว์อลล ์Operating System ใหเ้ป็นเวอรช์ัน่ล่าสดุ  

• ลงโปรแกรมป้องกนัมลัแวรท์ีท่ าใหธุ้รกจิหยุดชะงกั 

• มาตรการป้องกนัความเสีย่งทีอ่ปุกรณ์ IoT ทีห่ลากหลายเขา้กนัไม่ได ้คุยกนัไม่รูเ้รื่อง ไม่เขา้ใจ อาจท าใหธุ้รกจิ

หยุดชะงกัเน่ืองจากความเขา้กนัไม่ไดแ้ละการหยุดชะงกัของ IoT 

เคลด็ลบั! 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิง่ต่อไปนี้ไดร้บัการอปัเดตใหเ้ป็น version ล่าสดุ: 

• เวบ็เบราวเ์ซอร ์      • Email clients*  

• บญัชกีารสนทนาออนไลน์ (Instant messaging clients) • Office productivity software 

• ซอฟตแ์วรก์ารใชไ้ฟลร์่วมกนั    • โปรแกรมป้องกนัไวรสั 

• แอพพลเิคชัน่ของธุรกจิ     • ไฟรว์อลลส์ว่นบุคคล 

• แพลตฟอรม์การประชุมออนไลน์ 

   

*Email Client เป็นโปรแแกรมส าหรบัจดัการขอ้ความเพื่อเปิดเชค็ดขูอ้มลูต่างๆ จากการ รบั/สง่อเีมล ์จากผูใ้หบ้รกิาร

ต่างๆ แทนตวัของ Web Browser โดยมกีารท างานคอื จะท าการโหลดอเีมลท์ุกฉบบัทีม่กีาร รบั/สง่ มาไวท้ีต่วัของ

โปรแกรม อเีมลจ์ะถูกจดัเกบ็ไวท้ีต่วัของโปรแกรม สามารถเปิดอ่านไดเ้มื่อเขา้ใชโ้ปรแกรม โดยโปรแกรมจะมฟัีงชัน่การ

จดัการ Email ในรปูแบบต่างๆ ต่างกนัออกไปตามความเหมาะสม 
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5 เรื่องทีก่ล่าวไปแลว้นี้ ลว้นเป็นเรื่องส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของการท างานจากทีบ่า้น และบางเรื่องเป็นสิง่ทีเ่ราอาจ

คดิไม่ถงึ หรอืบางอย่างเราอาจละเลยไม่ไดป้ฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  ในตอนต่อไปจะกล่าวถงึอกี 7 เรื่อง มเีรื่องอะไรบางนัน้ ตดิตาม

กนัต่อไดเ้ลยค่ะ 

 

ถอดความโดย วภิา ลีต้ระกลูน าชยั CIA CISA 

 


