
ขั้นแรกในการปองกันขอมูลสวนตัวบนอินเทอรเน็ตคือการสราง

รหัสผานที่ปลอดภัย เชน รหัสที่โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือใครๆ ไม

สามารถคาดเดาไดอยางงายดายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อชวยใหคุณ

เลือกรหัสผานที่ปลอดภัยได  เราไดสรางคุณสมบัติที่ชวยใหคุณรูดวย

ตาตัวเองวารหัสผานของคุณจะปลอดภัยมากแคไหนเมื่อสรางเสร็จ

แลว    

การตั้ง password ที่ไมดี จะทําใหผูที่โจมตีสามารถเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขายไดโดยงาย     ในขณะที่การต้ัง password ที่

ดีจะยากตอการแกะรอย แมจะใชซอฟตแวรเพื่อการแกะ password 

หรืออาจตองใชเวลานาน 

สิ่งที่ตองหลีกเล่ียง : 

• หลีกเลี่ยงใชรหัสผานที่ใชเปนตัวอยางในการเลือกรหัสผาน 

• หลีกเลี่ยงรหัสผานที่มีขอมูลสวนบุคคล ช่ือจริง นามสกุล วัน

เดือนปเกิดของผูใช ซึ่งหากนํามาเรียงตอกันจะได 8 หลัก และ

หมายเลขโทรศัพทที่มีความเกี่ยวของกับผูใช 

• หลีกเลี่ยงช่ือของสิ่งที่อยูใกลตัวผูใช เชน ช่ือหนวยงาน ช่ือคน

รูจักของผูใช ยี่หอรถยนต ยี่หอคอมพิวเตอร หรือคําที่หาไดรอบ

โตะทํางานของผูใช เปนตน 

• หลีกเลี่ยงใชการเรียงตัวอักษรตามคียบอรด (ฟหกด) หรือ ตัวเลข

ตามลําดับ (1234) 

• หลีกเลี่ยงใชตัวเลข ตัวอักษร ตัวพิมพใหญ หรือตัวพิมพเล็กอยาง

เดียวทั้งหมดเทานั้น 

• หามใชตัวเลขอนุกรมหรืออักขระที่ซ้ํากัน เชน กก11, 111111, 

123456789, 9876542321 

• หามใชคําวา “password” หรือใช username มาตั้งเปน password 

• หามใชคําหรือตัวยอที่มีความหมายและหาไดในพจนานุกรม 

จะเห็นวา การตั้ง password ดวยคําเหลานี้ มักเปนคําที่งายและใกล

ตัวผูใชมาก นั่นยอมเปนเบาะแสแรกที่อาชญากรจะนํามาใชในการ

แกะรอยหา password เสมอ เพราะไมจําเปนตองใชเครื่องมือหรือ

ซอฟตแวรใดๆ ชวยเลย และยังใชเวลาไมนานอีกดวย 

เคล็ดลับในการรักษารหัสผานของทานใหปลอดภัย 

นอกเหนือจากหลักการตั้ง password ที่ดีพอแลว พฤติกรรมของผู 

ใชยังเปนปจจัยในการเสริมความเขมแข็งของ password ดวยเนื่องจาก 

บอยครั้งที่การตั้ง password ยากๆ กลับถูกแกะรอยไดโดยงาย รวมถึง

การโจมตีดวยวิธี“Social Engineering” เพียงเพราะความประมาทของ 

ผูใชเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นขอควรจําสําหรับผูใชที่ไมอยากตกเปนเหยื่อ 

ของการถูกแกะรอย password นั้น มีดังนี้ 

1. อยากลัวที่จะจํา password ยากๆ เพราะการจํา คือ หนึ่งในวิธี

บริหารสมองจะเปนผลดีในระยะยาว 

2. อนุโลมใหใชคําตางๆที่ระบุไววาเปนการตั้งpassword ที่ไมดีได 

แตควรใชวิธีการผสมเปนคํา เชน ใชช่ือสลับกับปเกิด สลับกับ

ตัวเลขที่ตัวทายของเบอรโทร สลับกับนามสกุล 3 ตัวอักษรแรก 

และผสมการสลับตัวอักษรพิมพเล็กพิมพใหญดวย ตัวอยางคือ 

“WisANu769354rAU” เปนตน จะทําใหเกิดความซับซอนมาก

ยิ่งขึ้น 

3. ไมจด username/password ใสกระดาษ หรือถากลัวลืมจริงๆ ก็

ควรจดลงบนสมุดบันทึกสวนตัวที่มีแตเราเทานั้นที่เปดอานได 

และเมื่อจําไดแลวใหรีบลบหรือฉีกทิ้งเสีย 

4. ไมบอก username/password กับใคร ไมวาจะทางใดก็ตาม 

5. อยาใช username/password ซ้ําๆ กันหลายๆ ที่ หลายๆ 

ระบบงาน เพราหากผูไมประสงคดีแกะรอยไดสําเร็จที่หนึ่ง ก็

เทากับสามารถแกะรอยที่อื่นๆไดพรอมๆ กัน 

6. ไมใชตัวเลือกในการชวยจํา password แทนเรา เชน hotmail 

เปนตน เพราะทําใหผูที่ใชเครื่องเดียวกัน สามารถเขาถึงขอมูล

ของเรา โดยไมจําเปนตองแกะรอยและเปนผลเสียตอการจํา 

password 

7. ไมสง password ผานเครือขาย network หรือ internet เชน 

อีเมล, instant message หรอื application ที่เกี่ยวของกับระบบ

เครือขาย เนื่องจากบรรดาแฮกเกอรที่อาจแฝงตัวอยูในระบบ

เครือขายสามารถลักขอมูลและนําไปถอดรหัสไดอยางงายดาย 

8. ทดสอบรหัสผานปจจุบันของคุณและเปลี่ยนเปนระยะๆ อยาง

นอย 3 เดือน 

ปท่ี 7 ฉบับที่ 2   

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
กุมภาพันธ 2553 

ที่มา : Strong passwords : How to create and use them, Microsoft.   
 http://www.microsoft.com/protect/yourself/password/create.mspx 



             โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 

(ครั้งที่ 4)  เรื่อง “การใชโปรแกรม PageMaker  เบื้องตน”  โดย คุณกชพร ตนสินธุ  

เจาหนาที่พัฒนาการเรียนการสอน ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใหบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับความรูและนํามาพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

เสวนาวิชาการและบริการฯ 

การอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน           สํานักหอสมุด รวมกับ บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด   

จัดสาธิตและอบรมการใชฐานขอมูลแดคณาจารยคณะทันตแพทยศาสตร 

ไดแก Journal@Ovid และ Nature e-Journals,  ซึง่เปนฐานขอมลูวารสาร

ออนไลนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการแพทย    เพื่อใชเปน

แหลงศึกษาคนควาแกคณาจารยและนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 

2553 ณ หองฝกอบรม  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด  

หนา 2 จดหมายข า ว  สํานั กหอสมุ ด  มหาวิ ทย าลั ย รั ง สิ ต  

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       
ศูนยหนังสือ                  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก  ถ. พหลโยธิน อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 12000   

โทร.0-2997-2222  ตอ 3263    

 อีเมล : library@rsu.ac.th  

       ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด พรอมดวยคณะ  

ผูบริหารสํานักหอสมุด รับมอบหนังสือลักษณะไทย รอยแซพันธุมังกร 

และจากอาสําถึงหยําฉา  จากคุณกมลวัลย  กีรติวานิชย AVP บริหาร 

กลุมสาขาไมโคร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และคุณมณฑิรา 

ศิริไพบูลย ผูจัดการกลุมสาขาไมโคร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 ณ สํานักหอสมุด 

 URL : http://library.rsu.ac.th 

รับมอบหนังสือ 

ความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปศึกษา 2552 

 สํานักหอสมุดไดสรุปความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 26-29 
มกราคม ที่ผานมา พบวา  

• ผูเขารวมฟงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หนังสือดีเดน 6 เร่ืองที่เด็กและเยาวชนไทยควรอาน” จํานวน 122 คน          

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.79) จําแนกเปนดานวิทยากร ( =3.88) รองลงมาคือดานการจัดการ               

( =3.83)  ดานประโยชนที่ไดรับ  ( =3.77) และดานเนื้อหา ( =3.66) ตามลําดับ  
•     สําหรับผูเขารวมฟงการสนทนาธรรมเรื่อง “ย่ิงอาน…ย่ิงได เปรียบ” จํานวน 141 คน มีความ  

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  ( =4.36)  จําแนกเปนดานวิทยากร ( =4.55) รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ      

( =4.44) ดานการจัดการ ( =4.27) และดานเนื้อหา ( =4.19) ตามลําดับ  
•  สวนผูเขารวมฟงการประชันไมโครโฟนในหัวขอ “ไมอาน...ไมรู” จํานวน 122 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก  ( =3.77) จําแนกเปนดานการจัดการ ( =3.88) รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับเทากับดานวิทยากร     

( =3.84) และดานเนื้อหา  ( =3.61) ตามลําดับ 


