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อยูอยางไรใหปลอดภัยในโลกไซเบอร
ตอน “Password Security”
บทคัดยอ
การจัดการความรู หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค#ความรูที่มี
อยู(ภายในองค#กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู(ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเป6นระบบ เพื่อใหทุกคนในองค#กร
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป6นผูรู
ยอดเพื่อใชในการปฏิบัติงานไดอย(างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถนําเอาความรูที่มีมาถ(ายทอดหรือพัฒนาต(อ
อันจะส(งผลใหองค#กรมีการพัฒนาความสามารถในเชิง

แข(งขันสูงสุด โดยทีอ่ งค#ความรูมี 2 ประเภท คือ
1) ความรูที่ฝFงอยู(ในคน (Tacit Knowledge) เป6นความรูที่ไดจากประสบการณ# พรสวรรค#หรือ
สัญชาติญาณของแต(ละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งต(างๆ ซึ่งเป6นความรูที่ไม(สามารถถ(ายทอดออกมาเป6น
คําพูดหรือลายลักษณ#อักษรไดโดยง(าย เช(น ทักษะในการทํางาน งานฝNมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห# บางครั้ง จึง
เรียกว(าเป6นความรูแบบนามธรรม
2) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เป6นความรูที่สามารถรวบรวม ถ(ายทอดได โดยผ(านทาง
วิธีการต(างๆ เช(น การบันทึกเป6นลายลักษณ#อักษร ทฤษฎี คู(มือต(างๆ ซึ่งบางครั้งเรียกว(าเป6นความรูแบบ
รูปธรรม
ปFจจุบันการประปานครหลวง (กปน.) ไดนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการทํางานในดานต(างๆ
ขององค#กร

โดยที่การเขาใชงานระบบสารสนเทศที่สําคัญตองมีการยืนยันตัวตนของผูใชงานระบบดวยรหัส

ผูใชงานและรหัสผ(าน (Username / Password) แต(ในปFจจุบันพบว(าในองค#กรมีภัยคุกคามมากขึ้นจากการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร# หรือจากผูไม(ประสงค#ดีหรือแฮกเกอร# (Hacker)
แมว(า กปน. จะมีระเบียบ กปน. ฉบับที่ 18 ว(าดวยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2557 เพื่อให
พนักงาน ลูกจาง และผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม เพื่อใหระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ
ช(วยปeองกันเครื่องคอมพิวเตอร# อุปกรณ#ต(างๆที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูล(Information) สําคัญที่ไดจัดเก็บไว
ภายในระบบ
อย(างไรก็ตามรูปแบบของภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปFจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่
หลากหลายและมีความซับซอนมากขึ้น

เพื่อล(อหลอกหรือหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

รวมถึงขโมยหรือนํารหัส

ผูใชงานและรหัสผ(านไปใชงานโดยไม(มีสิทธ# ทําใหหลายๆองค#กรไดรับผลกระทบและความเสียหายทั้งที่เป6นตัว
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เงินและไม(เป6นตัวเงิน หรือดานชื่อเสียงและภาพลักษณ#ขององค#กร ดังนั้นหากพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
องค#กร

มีความรูและเขาใจในการรักษารหัสผูใชงานและรหัสผ(านอย(างเหมาะสมและรูเท(าทันผูไม(ประสงค#ดี

แลวจะสามารถปeองกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจตามมาจากการที่บุคคลอื่นนํารหัสผูใชงานและรหัสผ(าน
ของบุคคลอื่นไปใชงานได
กลุ(ม “ปiดทองหลังพระ” เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาความรูที่ชัดแจง ที่ไดจากผลงานการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศในการประปานครหลวง ประกอบกับความรูจากเอกสารตํารา มาตราฐานที่เกี่ยวของ และการ
คนควาจากโลกออนไลน# ผ(านการคัดสรรและนํามารอยเรียงและจัดทําเป6นคลิปวีดีโอ ความยาวประมาณ
5 นาที เพื่อถ(ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ อยู(อย(างไรใหปลอดภัยในโลกไซเบอร# ตอน “Password Security”
เพื่อเป6นสื่อกลางในการปลุกจิตสํานึกใหผูรับชมไดตระหนักถึงภัยคุกคาม และความเสียหายที่จะมาถึงตัวหากไม(
ระมัดการใชงาน Password ใหปลอดภัย
แต(เนื่องจากเนื้อหาดานความปลอดภัยในโลกไซเบอร#มีเป6นจํานวนมาก กลุ(มฯ จึงเลือกนําเสนอเรื่องที่
สําคัญใกลตัวผูใชมากที่สุดมาจัดทําและนําเสนอเป6น “ตอน” ที่มีชื่อว(า “Password Security” เนื่องจากเวลา
มีจํากัด โดยหวังว(าจะเป6นตนแบบในการรวบรวมและจัดการความรู ซึ่งหากมีผูสนใจนําไปต(อยอดก็สามารถเติม
เต็มเนื้อหาใหสมบูรณ#ยิ่งขึ้นใน ”ตอน” อื่นๆ ต(อไปไดในอนาคต
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สาเหตุ ความเป0นมาและความสําคัญของความรู
เนื่องจากในปFจจุบันการประปานครหลวงไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาช(วยในการ
ปฏิบัติงานในทุกๆดานไม(ว(าจะเป6นดานการผลิตและจ(ายน้าํ ดานบริการลูกคา หรือดานการปฏิบัติงานภายใน
องค#กร เป6นตน ซึ่งสําหรับสํานักตรวจสอบ (สตส.) นั้นมีภาระกิจในการตรวจสอบสารสนเทศภายในองค#กร
ซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ(านมาพบความสําคัญที่เกี่ยวของกับความตระหนักในการใชงานระบบสารสนเทศ
สืบเนื่องมาจากการประปานครหลวงไดมีการประกาศใช ระเบียบการประปานครหลวงฉบับที่ 18 ว(าดวยการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

พ.ศ.2557

โดยมีการระบุเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใชรหัสผ(าน

แต(พนักงานภายในองค#กรอาจจะยังไม(ทราบหรือยังขาดความตะหนักในเรื่องดังกล(าว จึงเป6นที่มาของการจัดทํา
เคเอ็ม (Knowledge Management : KM) ในครั้งนี้เพื่อถ(ายทอดใหพนักงานภายในองค#กรทราบถึง
ความสําคัญในการใชงานรหัสผ(าน

การดูแลรักษารหัสผูใชงานและรหัสผ(านใหมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามบนโลกไซเบอร# (Cyber)
ประโยชนของความรู
เพื่อบรรลุเปeาหมายขององค#กรในการดูแลสารสนเทศ (Information) ซึ่งเป6นทรัพยากรที่มีค(ายิ่งใน
องค#กร
สตส.

การตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นว(าผูที่มีสิทธิเท(านั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลในระบบสารสนเทศได
ในฐานะที่เป6นหน(วยงานที่มีบทบาทในการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษากับทุกหน(วยงาน

การ

ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป6นอีกบทบาทที่สําคัญอย(างยิ่งอีกบทบาทหนึ่งของ สตส. ซึ่งนับวันยิ่งมี
บทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใน กปน. อย(างต(อเนื่อง วิธีการพิสูจน#
ตัวตนก(อนเขาใชงานระบบสารสนเทศดวยรหัสผูใชงานและรหัสผ(าน (Username / Password) กลายเป6น
เรื่องจําเป6นพื้นฐานสําหรับระบบสารสนเทศเกือบทุกระบบงาน เนื่องจากเป6นวิธีการที่งา( ย ประหยัด และเป6น
วิธีพื้นฐานที่สาํ คัญเพื่อพิสูจน#วา( เป6นเจาของรายการ (Transaction) ที่เกิดขึ้นในระบบ แต(ในปFจจุบันกลับพบว(า
พนักงาน กปน. ส(วนมากยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการเก็บรักษารหัสผูใชงานและรหัสผ(าน ไม(ว(าจะ
เป6นการจดบันทึกรหัสผ(านไวใกลกับคอมพิวเตอร#ที่ใชงานเป6นประจํา หรือใชรหัสผ(านที่คาดเดาไดง(าย เช(น วัน
เกิด ชื่อเล(น เป6นตน
การจัดการความรูในหัวขอเรื่อง อยู(อย(างไรใหปลอดภัยในโลกไซเบอร# ตอน “Password Security”
ไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับภัยอันตรายที่เกิดจากการไม(ระมัดระวังการเก็บรักษา Password ใหปลอดภัยไม(ใหผูอื่น
ล(วงรู ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีผูไม(หวังดีนํารหัสผ(านแลวนําไปใชในทางมิชอบ และเคล็ดลับการตั้ง
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Password ใหปลอดภัย โดยมีความมุ(งหวังใหพนัก กปน. รวมทั้งผูที่สนใจไดรับความรูจากการชมคลิป ส(งผล
เกิดความตระหนัก (Awareness) ในการรักษา Password ซึ่งจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
รักษา Password เป6นความลับใหปลอดภัยทั้งในที่ทํางานและในชีวิตประจําวัน
เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู
การดําเนินงาน
เคล็ดลับที่ทําใหการดําเนินการจัดทํา KM ในครั้งนี้สําเร็จไปดวยดีคือ การร(วมมือร(วมใจจากทีมงานทั้ง
4 ท(าน

ที่เต็มเปNrยมไปดวยความเสียสละ ทุ(มเท ช(วยเหลือเกื้อกูลเติมเต็มในสิ่งที่แต(ละคนมีความถนัดและ

เชี่ยวชาญ เช(น ถนัดทํา CLIP ถนัดนําเสนอ และถนัดสรางเรื่องราว เป6นตน จนทําใหการจัดการความรูดาน
สารสนเทศซึ่งจัดอยู(เป6นกระบวนงานหลักที่สําคัญของ กปน. สําเร็จลุลว( งแมจะมีปFญหาหรืออุปสรรคอยู(บางใน
เรื่องระยะเวลา และภาระงานประจําก็ตาม
ขอคิด ขอเสนอแนะ
การจัดทํา KM ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของผูบริหารในการเร(งดําเนินการจัดทํา โดยหลักการ
แลวการจัดการความรู ควรหามาตรการส(งเสริมให COPs ดําเนินการอย(างต(อเนื่องตลอดทั้งปN ไม(ควรมาเร(งรีบ
ใหดําเนินการในช(วงที่จะมีการประกวดหรือแข(งขัน
เนื้อหาของความรู
ในปFจจุบันระบบคอมพิวเตอร#ไดถูกคุกคามมากขึ้นจากผูไม(ประสงค#ดี

ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย

คอมพิวเตอร# (Computer Security) ช(วยปกปeองเครื่องคอมพิวเตอร#รวมไปถึงอุปกรณ#ต(างๆ ที่เกี่ยวของ และ
ที่สําคัญยังสามารถช(วยปกปeองขอมูลที่ไดจัดเก็บไวภายในระบบ หรือใชในความหมายความปลอดภัยทางขอมูล
สารสนเทศ (Information Security) ก็ได จุดประสงค#หลักของความปลอดภัยทางขอมูลคือ ความลับ
(Confidentiality) ความสมบูรณ# (Integrity) ความพรอมใช (Availability) และการหามปฏิเสธความ
รับผิดชอบ (Non-Repudiation) ของขอมูลต(างๆภายในองค#กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การรักษาความลับ (Confidentiality) คือการรับรองว(าจะมีการเก็บขอมูลไวเป6นความลับ และผูมี
สิทธิเท(านั้นจึงจะเขาถึงขอมูลนั้นได
การรักษาความสมบูรณ# (Integrity) คือการรับรองว(าขอมูลจะไม(ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายไม(วา( จะ
เป6นโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา
ความพรอมใช (Availability) คือการรับรองว(าขอมูลและบริการการสื่อสารต(างๆ พรอมที่จะใชไดใน
เวลาที่ตองการใชงาน
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การหามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) คือวิธีการสื่อสารซึ่งผูส(งขอมูลไดรับหลักฐานว(า
ไดมีการส(งขอมูลแลวและผูรับก็ไดรับการยืนยันว(าผูส(งเป6นใคร ดังนั้นทั้งผูส(งและผูรับจะไม(สามารถปฏิเสธไดว(า
ไม(มีความเกี่ยวของกับขอมูลดังกล(าวในภายหลัง
ในทางปฏิบัตินั้นสามารถกําหนดลักษณะของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Security Controls)
และถือเป6นองค#ประกอบที่สําคัญส(วนหนึ่งของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร# เพราะจัดเป6นการกําหนดและ
ควบคุมทั้งบุคคลที่สามารถเขาสู(ระบบ เขาถึงขอมูลภายในระบบ เพื่อกระทําการใดไดบาง ซึ่งจะอนุญาตตาม
ระดับชั้นของความสําคัญของขอมูล รวมไปถึงการจัดเก็บพฤติกรรมการใชงานระบบของบุคคลนั้นต(อขอมูลบน
ระบบทั้งหมด
การพิสูจน#ตัวตน (Authentication) คือขั้นตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน (Identity) ที่
แสดงว(าเป6นบุคคลที่กล(าวอางจริง ในทางปฏิบัติจะแบ(งออกเป6น 2 ขั้นตอน คือ
การระบุตัวตน (Identification) คือขั้นตอนที่ผูใชแสดงหลักฐานว(าตนเองคือใครเช(น ชื่อผูใช
(Username)
การพิสูจน#ตัวตน (Authentication) คือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว(าเป6นบุคคลที่กล(าว
อางจริง
กระบวนการพิสูจน#ตวั ตน ในขั้นแรกผูใชจะทําการแสดงหลักฐานที่ใชในการพิสูจน#ตัวตนต(อระบบ ซึ่ง
ในขั้นนี้คือการระบุตัวตน และในขั้นตอนต(อมาระบบจะทําการตรวจสอบหลักฐานที่ผูใชนํามากล(าวอาง ซึ่งก็คือ
การพิสูจน#ตัวตน หลังจากระบบไดทําการตรวจสอบหลักฐานเรียบรอยแลวถาหลักฐานที่นํามากล(าวอางถูกตอง
จึงอนุญาตใหเขาสู(ระบบได หากหลักฐานที่นํามากล(าวอางไม(ถูกตองผูใชจะถูกปฎิเสธจากระบบ
เคล็ดลับ สราง Password ยังไง ใหปลอดภัยจากผูไม(ประสงค#ดี
1. ไม(ใชคําที่จะพบในพจนานุกรม
2. ไม(ใชขอมูลส(วนตัว
3. ไม(ใช Password ซ้ํากันสําหรับหลายๆ บัญชี
4. ไม(สราง Password ที่สั้นเกินไป อย(างนอยควรมี 8 ตัวอักษรเป6นอย(างต่ํา
5. ไม(ใช Password เดิมนานเกินไป
(แหล(งคนควา

http://www.chillpainai.com/scoop/5030/)
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สิ่งที่ควรทําใน การสราง Password
1. Password ควรมีตัวอักษรอย(างนอย 8 ตัว และประกอบดวยอักษรตัวใหญ( ตัวเล็ก ตลอดจนตัวเลข
และสัญลักษณ# ยิ่งผสมกันไดมากเท(าไร password จะยิ่งปลอดภัยเท(านั้น
2. หลีกเลี่ยงการใชวัน เดือน ปNเกิด ชื่อตัว(ชื่อแฟน เพื่อนสนิท พ(อแม(พี่นอง ฯลฯ) ชื่อจังหวัด หรือขอมูล
ต(างๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเรามาใชในการตั้งรหัสผ(าน
3. ควรใชรหัสผ(านแยกกัน หากเป6นคนละบัญชีผูใชงาน โดยเฉพาะรหัสผ(านที่ใชเขาถึงขอมูลสําคัญ เช(น
ธนาคารออนไลน# แต(ถาหากไม(สามารถจดจําได อาจจะใชวลีในการตั้ง Password เป6นพวกเดียวกัน โดยใชตัว
เลขที่ตามหลังเป6นตัวแยกความแตกต(างของแต(ละบัญชีผูใช
4.อย(าเลือกตัวเลือก (Option) จัดเก็บรหัสผ(านอัตโนมัติของบราวเซอร# หากใชเครื่องคอมพิวเตอร#ร(วมกับ
ผูอื่นหรือเครื่องสาธารณะ
5. อย(าส(งรหัสผ(านใหใครไม(ว(ากรณีใดๆ เช(น ทางวาจา อีเมล# line และ sms ใหจําไวเสมอว(า มันคือ รหัส
ลับที่ไม(ควรส(งไปใหใครเด็ดขาด
6. อย(าจดรหัสผ(านลงในกระดาษ หรือสมุดโนตใดๆ แต(ถาหากจําเป6นตองจดควรเก็บเอกสารที่จดไวในที่
ปลอดภัยไม(ใกลเครื่องคอมพิวเตอร#
7. เปลี่ยนรหัสผ(านทุกๆ 3 เดือน เพื่อลดโอกาสที่ผูไม(ประสงค#ดีจะแกะรหัสออก
8. พิมพ#รหัสผ(านเป6นภาษาไทย แต(แปeนพิมพ#ภาษาอังกฤษ เช(น คําว(า “okpgdkgs]k” ซึ่งหมายถึง “นาย
เกาเหลา”
(แหล(งคนควา http://library.stou.ac.th/blog/?p=1087)
การไดมาซึ่งความรู
กลุ(มปiดทองหลังพระ ไดเสาะแสวงหาความรูทั้งจากภายในและภายนอกองค#กรที่เป6น (Explicit
Knowledge) ประกอบดวยแหล(งขอมูลภายในคือผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปNดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากแหล(งภายนอกอื่น ประกอบดวยการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร#ภาค
ประชาชน ของ กสทช. และการคนควาบนโลกไซเบอร# (Internet) นํามาประมวล เพื่อใหไดองค#ความรูที่
เหมาะสม ดังนี้
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1. ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ ในผลงานการตรวจสอบเรื่องการควบคุมทั่วไปดานสารสนเทศ
(Information Technology General Controls) และการตรวจสอบเฉพาะระบบงาน (Application
Controls) เช(น การตรวจสอบระบบ CIS ระบบ SAP ระบบผลิตและสูบจ(ายน้ํา เป6นตน

2. จากคู(มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร#ภาคประชาชน ของ กสทช.

สามารถดาวน#โหลดไดฟรีที่ http://physics.ipst.ac.th/?p=2541
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3. จากการคนควาจากโลกออนไลน#

การประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบระบบสารสนเทศในเรื่องการพิสูจน#ตัวตนของผูใชงานดวยรหัสผูใชงานและรหัสผ(าน
นั้นนับไดว(าเป6นหัวขอพื้นฐานที่สําคัญในทุกงานตรวจสอบ

และจําเป6นอย(างยิ่งที่ทุกๆระบบสารสนเทศตองมี

การกําหนดไวอย(างเหมาะ สํานักตรวจสอบจึงเล็งเห็นความสําคัญของความรูในเรื่องนี้ จึงไดประยุกต#ความรูที่
ไดจากผลการตรวจสอบ เอกสารตํารา มาตรฐานที่เกี่ยวของและจาก Internet นํามาปรับปรุง ดัดแปลงเนื้อหา
ใหเหมาะสมใหง(ายแก(การเรียนรูและทําความเขาใจ

เพือ่ ปeองกันภัยคุกคามจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากผูไม(ประสงค#ดี (Hacker) ที่เพิ่มขึ้นอย(างต(อเนื่อง แม กปน. จะไดประกาศใชระเบียบ กปน. ฉบับที่ 18 ว(า
ดวยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง และผูเกี่ยวของปฏิบัติตามเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยคอมพิวเตอร# (Computer Security) เพื่อช(วยปกปeองเครื่องคอมพิวเตอร#รวมไปถึงอุปกรณ#ต(างๆ ที่
เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจัดเก็บไวภายในระบบ
การจัดใหมีการจัดการความรูในเรื่องอยู(อย(างไรใหปลอดภัยในโลกไซเบอร#

ตอน

“Password

Security” นอกจากจะเป6นแหล(งที่เสริมสรางความรู ความเขาใจ และใหพนักงานไดเกิดความตระหนักถึงภัย
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อันตรายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการไม(รักษา Password ใหเป6นความลับในการปฏิบัติงานใน กปน.
แลวผูเรียนรูยังสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย
วิธีการถายทอดองคความรูและเครื่องมือที่ใช
ใชวิธีการถ(ายทอดความรู โดยใชวิธีการจัดประชุมระดมสมองโดยคณะทํางาน และหารือกับผูบริหาร
ของสํานักตรวจสอบ และเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากคู(มือ เอกสาร ตํารา และคนควาในโลกออนไลน#
เพื่อใหไดขอสรุปในองค#ความรูที่เหมาะสม เพียงพอ และนํามาเรียบเรียงเนื้อหาแลวจัดทําเป6นคลิปวีดีโอ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ “Password Security” เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา คือ PowToon

ตัวอย(างภาพจาก CLIP สามารถดูไดจากภาคผนวก
การเผยแพรความรู
- Intranet ของ กปน.
- ICONNEX
- Facebook ของ สตส.
- การสัมมนา โครงการพี่เลี้ยง ของ สคร. และ บริษัททริส คอร#ปอเรชั่น จํากัด
จัดเมื่อ 15 มิถุนายน 2559

10

ผูเรียนรู
พนักงาน ลูกจาง และผูเกี่ยวของที่ตองใชระบบสารสนเทศในการประปานครหลวง และหรือผูสนใจ
ทั่วไปเช(นผูใชน้าํ ผูรับจาง คูค( ากับการประปานครหลวง

