
รหัสผาน
ผูเขารวมจะไดเรียนรูวิธีรักษาขอมูลออนไลนอยางปลอดภัยมากขึ้นโดยการใชรหัสผานที่คาดเด
ายากอยูเสมอ ผูเขารวมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบรหัสผานที่คาดเดายากและปญหา
ในการแชรรหัสผานที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนั้น ผูเขารวมจะไดเรียนรูวิธีรักษารหัสผานใหปลอ
ดภัยและวิธีปองกันการเขาถึงบัญชีผูใชของตนโดยไมไดรับอนุญาต

เนื้อหา
ใบงานสำหรับการเรียนรูเกี่ยวกับรหัสผาน



หลักพื้นฐานของรหัสผาน

สวนที่ 1

บอกนักเรียนของคุณ

เรามักจะไมคำนึงถึงรหัสผานที่เราใชสำหรับเว็บไซต แอพ หรือบริการตางๆ มากนัก
แตรหัสผานที่ดีชวยใหขอมูลของคุณปลอดภัยมากขึ้น

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมการอภิปรายกันโดยใชคำถามดานลางตอไปนี้
โปรดย้ำกับผูเขารวมวาไมควรแชรรหัสผานจริงๆ
ของตนระหวางการทำกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมอื่นๆ

ถามนักเรียนของคุณ

คุณมีรหัสผานทั้งหมดกี่รหัส 

คุณมีรหัสผานที่แตกตางกันสำหรับอีเมลและบัญชีผูใชโซเชียลมีเดียตางๆ ของคุณหรือไม

รหัสผานแตละอันตางกันมากหรือไม หรือแคเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ จากรหัสผานหลัก

หากคุณมีมากกวาหนึ่งรหัสผาน คุณจำไดอยางไรวารหัสผานใดใชกับบัญชีผูใชไหน

ถามนักเรียนของคุณ

คุณลืมรหัสผานสำคัญบอยแคไหน

คุณทำอยางไรหากคุณลืมรหัสผาน

คุณตั้งรหัสผานใหจำไดงายอยางไร

มีรหัสผานที่คุณใชทุกวันหรือไม

จะเกิดอะไรขึ้นหากใครบางคนรูรหัสผานของคุณโดยที่คุณไมทราบ

ขึ้นอยูกับวาเปนใครหรือไม

ขอมูลประเภทใดที่คนอื่นอาจเรียนรูเกี่ยวกับตัวคุณไดหากบุคคลนั้นใชรหัสผานของคุณในการเ
ขาถึงบัญชีผูใชของคุณ

สวนที่ 2



ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมจับคูกัน

บอกนักเรียนของคุณ

ปรึกษากับคูของคุณวาจะเกิดอะไรขึ้นถามีคนที่ไมประสงคดีรูรหัสผานโซเชียลมีเดียโปรดของคุ
ณ

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีในการปรึกษาหารือกัน และใหแตละกลุมเสนอและอธิบายใหกลุมอื่นๆ
ฟง

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้ใหคุยกับคูของคุณวาจะเกิดอะไรขึ้นถาแฮ็กเกอรรูรหัสผานบัญชีธนาคารออนไลนของพอ
แมหรือผูปกครองของคุณ

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีในการปรึกษาหารือกัน จากนั้น ใหแตละกลุมแสดงความเห็นของตน

สวนที่ 3

บอกนักเรียนของคุณ

คุณอาจสงสัยวาแฮ็กเกอรรูรหัสผานสวนตัวของคนอื่นๆ ไดอยางไร มีวิธีการอยู 2-3 วิธี
วิธีหนึ่งคือการใชเทคนิคแบบวิศวกรรมสังคม หรือการหลอกลอใหบางคนบอกรหัสผานนั่นเอง แ
ฮ็กเกอรสามารถทำไดโดยสงอีเมลที่ดูเหมือนวาสงมาจากแพลตฟอรมหรือเว็บไซตอยางถูกตองต
ามกฎหมายซึ่งบุคคลนั้นมีบัญชีผูใชอยู
อีเมลอาจขอใหบุคคลนั้นคลิกที่ลิงกและเขาสูระบบโดยใชชื่อผูใชและรหัสผานของตน
หากบุคคลนั้นเขาสูระบบ ขอมูลจะสงไปหาแฮ็กเกอร

บางครั้ง แฮ็กเกอรอาจพยายามเดารหัสผานโดยใชคำงายๆ เชน “password123”, “test”
หรือชื่อนามสกุลของคุณ

อีกวิธีหนึ่งที่แฮ็กเกอรใชเพื่อรูรหัสผานคือ ผานสิ่งที่เรียกวา “Brute Force Attack”
(การสุมรหัสผาน) Brute Force Attack
จะเกิดขึ้นเมื่อแฮ็กเกอรพยายามเขาสูระบบบัญชีผูใชของคุณโดยพยายามใชรหัสผานแบบตางๆ
ซ้ำไปมา แมวาแฮ็กเกอรสามารถทำ “Brute Force Attack” ไดเอง
แตแฮ็กเกอรมักใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ดำเนินการซ้ำๆ
อัตโนมัติเพื่อหารหัสผานที่อาจเปนไปได ตัวอยางเชน
รายการรหัสผานที่อาจเปนไปไดหรือชุดรหัสผานที่มีตัวเลขและตัวอักษรตางๆ
จนกวาโปรแกรมจะพบรหัสผานที่ถูกตอง

แนนอนวา “Brute Force Attack” บางวิธีคอนขางซับซอนมากกวา



หากรหัสผานของคุณอยูบนรายการรหัสผานที่อาจเปนไปได เชน “fido123” หรือ “password” 
บางโปรแกรมอาจเดาไดเร็วขึ้นไดโดยลองรหัสผานดังกลาวกอนลองใชรหัสผานที่เปนไปไดนอ
ยกวาหรือกอนสุมรหัสผาน นอกจากนั้น แฮ็กเกอรยังสามารถปรับแตงการจูโจมนี้ได
หากแฮ็กเกอรทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณ ตัวอยางเชน หากแฮ็กเกอรรูชื่อสัตวเลี้ยงของคุณที่ชื่อ
“Toby” แฮ็กเกอรอาจลองใช “Toby” พรอมกับตัวเลขตางๆ ตอทาย (เชน ‘Toby629’ หรือ
‘Toby3020’)



หลักการในการออกแบบ

สวนที่ 1

ถามนักเรียนของคุณ

ใครทราบบางวาการมีรหัสผานที่ “เดาไดยาก” หรือ “เดายากขึ้น” หมายความวาอยางไร
เหตุใดจึงเปนความคิดที่ดี

บอกนักเรียนของคุณ

รหัสผานที่เดาไดยากชวยปกปองขอมูลของคุณได
ถึงแมการมีรหัสผานที่เดายากจะไมไดรับประกันวาบัญชีผูใชของคุณจะไมถูกแฮ็ก
แตการมีรหัสผานที่เดางายจะทำใหใครบางคนเขาถึงขอมูลของคุณไดงายยิ่งขึ้น

แบบฝกหัดเรื่องรหัสผาน

ถามนักเรียนของคุณ

ตัวอยางของรหัสผานที่เดางายมีอะไรบาง

1. ตัวอยางเชน Password, 12345, Hello!, วันเกิด, ชื่อเลน

เหตุใดคุณจึงคิดวารหัสผานเหลานี้เดาไดงาย

1. ผูอื่นและ/หรือคอมพิวเตอรสามารถเดารหัสผานเหลานี้ไดอยางงายดายโดยใช “Brute
Force Attack”

คุณสามารถเปลี่ยนใหรหัสผานเดาไดยากขึ้นดวยวิธีใดบาง

1. การเพิ่มตัวเลข ตัวพิมพเล็กและพิมพใหญ สัญลักษณ, การสรางรหัสผานใหยาว
และการหลีกเลี่ยงวลีหรือคำทั่วไป

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

หลังจากผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็นแลว ใหเขียนคำแนะนำเหลานี้ลงบนกระดาน:

ใหมีตัวเลขอยางนอยหนึ่งตัว

ใหมีสัญลักษณอยางนอยหนึ่งตัว

ใหมีตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญอยางนอยอยางละหนึ่งตัว



รหัสผานควรยาวอยางนอย 7 ตัวอักษร

รหัสผานควรจดจำไดงาย (เวนแตจะใชตัวจัดการรหัสผาน)

ตัวจัดการรหัสผานคือ
เว็บไซต/แอพที่ชวยใหผูใชสามารถบันทึกและจัดการรหัสผานของตนได

รหัสผานไมควรเปนคำทั่วไปหรือขอมูลสวนตัว (เชน วันเกิด ชื่อผูปกครอง เปนตน)

ไมควรใชรหัสผานเดียวกันบนเว็บไซตอื่นๆ

บอกนักเรียนของคุณ

มีวิธีในการสรางรหัสผานที่เดาไดยากอยูสองวิธีดวยกัน วิธีแรกคือ การปฏิบัติตาม
“วิธีการสรางรหัสผาน” ที่เขียนไวบนกระดาน การใชวิธีการดังกลาวชวยใหคุณใสองคประกอบ
ที่เดาไดยากลงในรหัสผานแบบขอความ/ตัวเลข ซึ่งทำใหรหัสผานเดาไดยากยิ่งขึ้น
แตขอเสียของวิธีนี้คือทำใหรหัสผานจดจำไดยาก

รหัสผานที่คาดเดายาก

บอกนักเรียนของคุณ

อีกหนึ่งวิธีในการสรางรหัสผานที่คาดเดายาก คือการใชรหัสผานยาวๆ
ยิ่งรหัสผานยาวก็จะยิ่งเดาไดยาก
การสรางรหัสผานโดยใชคำที่ไมมีความเกี่ยวของกันสี่คำขึ้นไปจะทำใหผูอื่น รวมถึง Brute
Force Attack เดารหัสผานไดยากขึ้น
วิธีนี้มีขอดีคือชวยใหคุณสรางรหัสผานที่จดจำงายกวาวิธีการสรางรหัสผานตามสูตร

วิธีสุดทาย คือ การนำทั้งสองวิธีที่พูดไปขางตนมาใชดวยกัน
โดยใชคำที่ไมมีความเกี่ยวของกันสี่คำขึ้นไปและใชสัญลักษณและตัวเลขรวมเขาไปดวย

จุดมุงหมายของวิธีการที่ตางกันนี้นั้นเหมือนกันคือ
การพัฒนาใหรหัสผานไมซ้ำกันและทำใหผูอื่นเดารหัสผานไดยาก

บอกนักเรียนของคุณ

ใหผูเขารวมจับคูกัน

ใหแตละคูสรางรหัสผานที่คาดเดายากโดยใชคำแนะนำที่เขียนไวบนกระดานกอนหนานี้
อยาลืมวา รหัสผานที่คอมพิวเตอรสามารถเดาสุมไดยาก
อาจเปนรหัสผานที่คนหรือคอมพิวเตอรซึ่งมีลิสตรหัสผานยาวที่พบบอยสามารถเดาได
จะไมมีการเก็บกระดาษที่มีรหัสผานของคุณเมื่อจบกิจกรรมนี้ คุณไมควรนำรหัสผานนี้ไปใชจริง
เนื่องจากคนอื่นๆ ในกลุมรูรหัสผานดังกลาว

ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีในการทำกิจกรรมนี้ จากนั้นใหเดินไปรอบๆ
หองและถามผูเขารวมวารหัสผานที่เดาไดยากที่สุดที่พวกเขาคิดขึ้นคืออะไร



ถามผูเขารวมวาพวกเขาจำรหัสผานที่สรางขึ้นโดยไมตองดูรหัสผานโดยตรงไดหรือไม

บางเว็บไซตอาจมีเงื่อนไขในการสรางรหัสผาน แตบางเว็บไซตก็ไมมีขอกำจัดดังกลาว
นอกจากนั้น คุณสามารถสรางรหัสผานไดโดยใชคำสุมทั่วไป

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ในคูเดิม ใหผูเขารวมสรางรหัสผานใหมซึ่งประกอบดวยคำหลายๆ คำ
บอกพวกเขาวารหัสผานควรจะประกอบดวยคำอยางนอย 4 คำเพื่อใหทั้งคาดเดายากและจำงาย
ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีในการทำกิจกรรมนี้
จากนั้นใหเดินไปรอบหองและถามผูเขารวมวาคิดตัวอยางรหัสผานอะไรไดบาง
แลวย้ำกับผูเขารวมอีกรอบวาจะไมมีการเก็บกระดาษแผนนี้หลังจบกิจกรรม
และไมควรนำรหัสผานนี้ไปใชจริงกับบัญชีผูใชใดๆ ของตนเอง

บอกนักเรียนของคุณ

บางเว็บไซตจะใชระบบที่เรียกวาการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้น (หรือแบบสองชั้น)
ในการยืนยันตัวตนของคุณ เว็บไซตเหลานี้มักสงรหัสแบบใชครั้งเดียวผานทาง SMS, แอพ
หรืออีเมล และตองนำไปกรอกพรอมกับรหัสผาน

วิธีนี้ทำใหบัญชีผูใชของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยพิเศษที่เจาะไดยากขึ้น ตัวอยางเชน
บุคคลหนึ่งตองมีรหัสผานและสิทธิ์เขาถึงแอพ อุปกรณ หรืออีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผูใช
เพื่อเขาสูระบบบัญชีผูใชของคุณ



การรักษารหัสผานใหปลอดภัย

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

ถึงคุณจะสรางรหัสผานที่ทั้งคนและคอมพิวเตอรเดาไดยาก แตยังมีวิธีอื่นๆ
ที่สามารถเจาะรหัสผานได

ถามนักเรียนของคุณ

วิธีอื่นๆ ที่สามารถเดารหัสผานไดมีอะไรบาง

1. ตัวอยางเชน การนำรหัสผานไปใชกับบัญชีผูใชหลายบัญชี
การใชรหัสผานที่มีขอมูลสวนตัว การใชรหัสผานเดิมเปนเวลาหลายป การลืมรหัสผาน

คุณคิดวาคุณควรเปลี่ยนรหัสผานบอยแคไหน

บอกนักเรียนของคุณ

แมรหัสผานที่เดาไดยากก็อาจตกอยูในอันตรายหรือถูกขโมยได
แตมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำไดเพื่อปองกันตัวคุณเอง
หากเว็บไซตที่คุณมีบัญชีผูใชอยูมีการละเมิดขอมูลหรือขอมูลรั่วไหล
ใหเปลี่ยนรหัสผานของคุณบนเว็บไซตดังกลาว รวมถึงเว็บไซตอื่นๆ ที่คุณใชรหัสผานคลายๆ
กัน

การจดจำรหัสผานที่ยาวและซับซอนอาจเปนเรื่องยาก

ถามนักเรียนของคุณ

คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีหรือไมในการจดรหัสผานของคุณลงบนกระดาษหรือไฟลเอกสารบนค
อมพิวเตอร เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

กลาวถึงความเปนไปไดที่ใครบางคนอาจพบกระดาษแผนนั้นหรือเจอไฟลนั้นบนคอมพิวเตอร
อธิบายถึงตัวจัดการรหัสผาน
ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นที่ชวยใหผูใชสามารถบันทึกและจัดการรหัสผานของตนเองได

สวนที่สอง

บอกนักเรียนของคุณ

ในแตละวัน เราใชงานบัญชีผูใชหลายรายการบนเว็บไซตตางๆ มากมาย
ซึ่งอาจเปนเรื่องที่ยากในการเขาสูระบบและออกจากระบบทุกครั้งที่เขาออกเว็บไซต



ถามนักเรียนของคุณ

คุณเคยใชคุณสมบัติ “บันทึกรหัสผาน” ในเบราวเซอรในการบันทึกรหัสผานบนเว็บไซตหรือไม
เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

คุณเขาใจวิธีที่เว็บไซตใชเพื่อจดจำคุณหรือไม

1. ใหนักเรียนลองอธิบาย จากนั้นใหอธิบายวา
เว็บไซตสามารถจดจำไดวาคุณเขาสูระบบโดยบันทึกคุกกี้ไว
คุกกี้คือไฟลขนาดเล็กที่เก็บอยูในคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อชวยใหเว็บไซตจำคุณและคอม
พิวเตอรของคุณไดเมื่อคุณเขาเยี่ยมชมเว็บไซตในครั้งตอไป
คุณจึงไมตองเขาสูระบบใหมอีกครั้ง อยางไรก็ตาม
คุกกี้สามารถนำไปใชในการติดตามคุณไดวาคุณเขาดูเว็บไซตใดบาง
นั่นคือวิธีที่โฆษณาใชกำหนดเปาหมายไปที่คุณ

จะเปนไรหรือไมถาคุณบันทึกรหัสผานไวบนคอมพิวเตอรของคุณเอง

ถามนักเรียนของคุณ

คอมพิวเตอรของคุณมีรหัสผานเพื่อเขาใชงานหรือไม

จะเปนอยางไรถาคุณใชคอมพิวเตอรรวมกับผูอื่น

1. ในกรณีนี้
ถึงแมรหัสผานของคุณอาจจะปรากฏในชองกรอกรหัสเปนจุดสีดำหรือเครื่องหมายดอกจัน
แตคนอื่นที่ใชคอมพิวเตอรของคุณก็อาจทายไดวารหัสผานของคุณคืออะไร การที่คุณไมอ
าจมองเห็นรหัสผานบนหนาจอไมไดหมายความวาไมมีการจัดเก็บรหัสผานไวที่ใด

ถามนักเรียนของคุณ

มีกรณีใดหรือไมที่การแชรรหัสผานกับคนอื่นเปนเรื่องที่ไมเปนไร เมื่อใด เหตุใดคุณจึงไมแชร

1. ตัวอยางเชน ผูปกครองของคุณอาจตองการรหัสผาน
หรือพวกเขามีบัญชีผูใชรวมสำหรับครอบครัวในบริการอยางเชน Netflix

คุณแชรรหัสผานของคุณกับบุคคลอื่นหรือไม หากคุณแชร คุณแชรใหผูใด/เพราะเหตุใด

ถาคุณมีเพื่อนสนิทอยูคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นจะขอใหคุณแชรรหัสผานของคุณโดยบอกวา
“ถาแครฉันก็ตองแชรรหัสผานใหฉันรู” ไหม เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น

บอกนักเรียนของคุณ

คุณสามารถเลือกแชรรหัสผานของคุณกับคนที่คุณแครได
แตการแครใครสักคนไมจำเปนตองใหเขาไดรับสิทธิ์เขาถึงบัญชีผูใชออนไลนของคุณ



พิจารณาความสัมพันธของคุณกับบุคคลหนึ่งอยางรอบคอบกอนแชรรหัสผาน
และอยาลืมคิดถึงความเปนไปไดที่ความสัมพันธดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
ตัวอยางเชน การแชรกับพอแมผูปกครองตางจากการแชรกับเพื่อนสนิทของคุณมาก

ถามนักเรียนของคุณ

หากคุณแชรรหัสผาน จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบาง

1. ใครบางคนอาจแฮ็กเขาบัญชีธนาคารของคุณ แฝงตัวเปนคุณในโลกออนไลน
หรือคนหาความลับของคุณ

หากคุณแชรรหัสผานสำหรับบัญชีผูใชหนึ่ง คุณจะใชบัญชีผูใชดังกลาวตางออกไปหรือไม

ถามนักเรียนของคุณ

มีรายการไหนที่คุณจะไมดูบน Netflix หรือมีอะไรที่คุณจะไมเขียนลงในอีเมลหรือไม
ถามีคนอื่นที่สามารถเห็นไดวาคุณกำลังทำอะไรอยู

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ผูเขารวมควรไตรตรองถึงพฤติกรรมของตนเองเมื่อตองใชงานบัญชีผูใชรวมกับคนอื่น
ผูเขารวมควรระลึกไววาผูใชอื่นๆ
ที่ใชบัญชีดังกลาวรวมกันสามารถเห็นกิจกรรมที่พวกเขาทำทางออนไลนได

ถามนักเรียนของคุณ

หากบัญชีผูใชของคุณเปนสิ่งที่แสดงความเปนคุณ เชน โปรไฟลโซเชียลมีเดีย
การใหผูอื่นใชงานบัญชีผูใชของคุณเปนเรื่องที่ยอมรับไดหรือไม

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

หารือถึงความเปนไปไดที่ใครบางคนอาจแฝงตัวเปนคุณและสงขอความไปยังเพื่อนๆ ของคุณ

ถามนักเรียนของคุณ

คุณใหอุปกรณตางๆ ที่คุณใชบันทึกรหัสผานของคุณหรือไม
เพราะเหตุใดจึงเปนหรือไมเปนเชนนั้น เปนเรื่องที่ปลอดภัยหรือไมในการบันทึกรหัสผานของคุ
ณไวในโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรสวนตัว
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใหเพื่อนยืมโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของคุณ

คุณแชรอุปกรณของคุณกับผูอื่น เชน ครอบครัวหรือเพื่อน หรือไม
คุณแชรบัญชีผูใชบนอุปกรณดังกลาวหรือไม หรือแตละคนมีบัญชีผูใชของตนเอง

คุณเคยใชอุปกรณ “สาธารณะ” เชน อุปกรณที่หองสมุด ที่โรงเรียน หรือที่อื่นใดหรือไม
คุณใชงานอุปกรณดังกลาวแบบเดียวกับที่คุณอาจใชที่อื่นหรือไม



สวนที่สาม

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมจับคูกัน

บอกนักเรียนของคุณ

ในคูของคุณ ใหคุยกันวาคุณเคยเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่โรงเรียน ที่หองสมุด
หรือที่ศูนยคอมพิวเตอรอื่นๆ และเห็นวายังมีคนเขาสูระบบโซเชียลมีเดียหรืออีเมลคางไวหรือไม
ใหผูเขารวมลองคิดวาพวกเขาจะสำรวจบัญชีผูใชนั้นหรือทำอยางอื่นไหม

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเวลาผูเขารวม 5 นาทีในการปรึกษาหารือกัน จากนั้นใหผูเขารวมแชรความเห็น
กระตุนใหแตละกลุมอภิปรายเกี่ยวกับการใชงานที่ไมไดรับอนุญาตดังกลาว



การเขาถึงบัญชีผูใชที่ไมไดรับอนุญาต

สวนที่หนึ่ง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

โปรดทราบวา: สวนหนึ่งของเนื้อหาในกิจกรรมนี้ครอบคลุมอยูแลวใน “กิจกรรมที่ 1:
หลักพื้นฐานของรหัสผาน”
คุณสามารถตัดสินใจไดวาจะเรียนรูเนื้อหานี้อีกครั้งหรือขามเนื้อหานี้ไป

บอกนักเรียนของคุณ

ผูอื่นสามารถเขาถึงบัญชีผูใชของคุณได
ถึงแมจะไมรูรหัสผานหรือไมสามารถเดาสุมรหัสผานของคุณไดก็ตาม
หากใครบางคนรูขอมูลสวนตัวของคุณมากเพียงพอ บุคคลนั้นอาจสามารถคาดเดารหัสผานของ
คุณไดหรืออาจโนมนาวใหใครบางคนที่บริษัทสงขอมูลของคุณให
การจูโจมแบบนี้เรียกวาการแฮ็กทางสังคมหรือวิศวกรรมทางสังคม
เนื่องจากพวกเขาไมไดใชเทคโนโลยีในการเจาะเขาบัญชีผูใชของคุณ

ถามนักเรียนของคุณ

ใหยกมือขึ้นหากคุณเคยลืมรหัสผานของเว็บไซต

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณคลิกที่ “ฉันลืมรหัสผานของฉัน”

1. โดยปกติ เว็บไซตจะถามคำถามรักษาความปลอดภัยหรือพยายามที่จะติดตอคุณโดยใชหมา
ยเลขโทรศัพทมือถือหรืออีเมล

คำถามรักษาความปลอดภัยแบบใดที่เว็บไซตใชถามคุณ

1. อธิบายวาคำถามเหลานี้เปนคำถามที่เพื่อนหรือคนรูจักอาจตอบหรือเดาไดอยางไร
ลองคำนึงถึง: ชื่อสัตวเลี้ยง บานเกิด นามสกุลเดิมของแม ชื่อครูคนโปรด ชื่อเพื่อนสนิท
ทีมโปรด

มีใครอีกบางที่อาจรูขอมูลประเภทนี้ของคุณ

เว็บไซตติดตอคุณอยางไรเมื่อคุณลืมรหัสผาน

มีใครอีกบางที่มีสิทธิ์เขาถึงชองทางการติดตอคุณได

ถามนักเรียนของคุณ

คนแปลกหนาสามารถรูขอมูลสวนตัวที่เชื่อมโยงกับคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยของคุ
ณไดอยางไร



1. โพสตโซเชียลมีเดีย การคนหาขอมูลสาธารณะทางออนไลน การเดาหลายครั้ง
การติดตอกับเพื่อนคุณ เปนตน

ตัวอยางของโพสตโซเชียลมีเดียที่มีขอมูลสวนตัวมีอะไรบาง

1. ตัวอยางเชน Instagram ของแมวคุณที่มีชื่ออยูในคำบรรยายภาพ
รูปภาพที่มีแท็กตำแหนงที่ตั้ง หรือโพสตอวยพรวันเกิดที่เปดเปนสาธารณะ

คุณสามารถใช Google
เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับใครคนหนึ่งและแฮ็กรหัสผานของเขาไดอยางไร

1. หากเครื่องมือคนหาแสดงรูปภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
บนหนังสือพิมพออนไลนของโรงเรียน คุณอาจหาชื่อคุณครูของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นได

สวนที่สอง

บอกนักเรียนของคุณ

การโพสตขอมูลที่มีคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณเปนสิ่งที่ไมปลอดภัยอยางมา
ก ตรวจดูใหมั่นใจวาไดเลือกคำถามรักษาความปลอดภัยที่มีคุณคนเดียวที่ตอบได นอกจากนั้น
คุณยังสามารถสมมติคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยขึ้นเองได
ตราบใดที่คุณบันทึกคำตอบเอาไวในตัวจัดการรหัสผานหรือคำตอบนั้นจดจำไดงาย

เว็บไซตอาจติดตอผูใชโดยใชหมายเลขโทรศัพทมือถือหรืออีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผูใช
หากผูใชลืมรหัสผานของตน ทางเว็บไซตมักจะมอบรหัสผานชั่วคราวหรือไฮเปอรลิงกที่ผูใชสาม
ารถใชเพื่อรีเซ็ตรหัสผานของตนเองได

ถามนักเรียนของคุณ

การตรวจสอบวาคนที่ขอรหัสผานใหมคือผูใชจริงๆ โดยวิธีการนี้ปลอดภัยหรือไม

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณแชรอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผูใชกับคนอื่น

1. โดยปกติแลว การใชลิงกรีเซ็ตรหัสผานเปนวิธีที่ปลอดภัย
แตถาคุณแชรบัญชีผูใชหรือรหัสผานกับผูอื่น ก็ถือเปนเรื่องเสี่ยงได

บอกนักเรียนของคุณ

การแฮ็กทางสังคมสามารถเกิดขึ้นไดโดยการที่มีคนติดตอคุณโดยตรงหรือพยายามหลอกลอให
คุณบอกขอมูลของคุณ บางครั้ง ผูคนจะสงอีเมลหาคุณโดยแฝงตัวเปนผูอื่น (เชน เพื่อน
สมาชิกครอบครัว หรือเจาหนาที่ธนาคาร) และขอใหคุณแชรขอมูลสำคัญ (เชน วันเกิด)
เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ หรืออาจมีเลหเหลี่ยมแนบเนียนกวานั้น เชน
หากมีคนแฮ็กบัญชีผูใชโซเชียลมีเดียของเพื่อนคุณและสงขอความหาคุณ (และอาจอีกหลายๆ



คน) เพื่อถามวันเกิดของคุณหรือบานเกิดของคุณ หากคุณไดรับขอความแปลกๆ จากเพื่อน
คุณอาจลองติดตอเพื่อนของคุณกอน (นอกแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย)
เพื่อตรวจสอบวาเพื่อนสงขอความนั้นใหคุณจริงๆ

การจูโจมที่ใชอีเมลหรือเว็บไซตที่ดูสมจริงเรียกวาการฟชชิ่ง
และอาจนำไปสูการโจรกรรมขอมูลระบุตัวตน ตัวอยางเชน
ผูโจรกรรมขอมูลระบุตัวตนอาจเปดบัตรเครดิตโดยใชชื่อของคุณและนำบัตรเครดิตไปใชงาน
ซึ่งทำใหคุณเปดบัตรเครดิตไดยากขึ้นในอนาคต

การฟชชิ่งชวยใหโจรสามารถแฝงตัวเปนคุณและเขาถึงขอมูลอื่นๆ ได
ซึ่งทำใหโจรสามารถสอดแนมผานอีเมลของคุณ สงขอความหาเพื่อนคุณโดยแฝงตัววาเปนคุณ
หรือขโมยเงินของคุณ นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังชวยใหโจรสามารถบล็อกคุณออกจากบัญ
ชีผูใชของคุณไดโดยสรางรหัสผานใหมที่คุณไมทราบขึ้นมา



งาน

ใบงาน

งาน

ใหผูเขารวมตอบคำถามตอไปนี้และเพิ่มคำตอบของพวกเขาลงในใบงานสำหรับการเรียนรูเกี่ยว
กับรหัสผานในรูปแบบของขอความหรือรูปภาพ

1. บอกแนวคิด 3
ขอที่คุณไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้ที่คุณจะนำไปใชในการสรางรหัสผานในอนาคต

2. ในสถานการณใดที่คุณรูสึกวาสามารถแชรรหัสผานของคุณกับคนอื่นได

3. บอกเทคนิคสามขอที่คุณสามารถใชเพื่อแชรรหัสผานของคุณกับคนอื่นไดอยางปลอดภัย

4. จะเกิดอะไรขึ้นไดบางถารหัสผานตกอยูในมือของบุคคลที่ไมหวังดี ลองบอกมาสักสามขอ
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