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เนื้อหาคาํบรรยาย
• องคกรที่ประสบปญหาวิกฤติ
• ความหมายของความมัน่คง และ ความปลอดภัย
• องคกรที่มีความมัน่คงปลอดภัย
• วิสัยทัศน และ กลยุทธ
• สรุป



องคกรเปนเหมือนทศกัณฐ
• องคกรทุกวันนีม้ลีกัษณะเหมือนทศกัณฐมากขึ้น
• ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ ทศกัณฐ ถอดดวงใจใสกลองไป
ฝากไวกับพระฤาษี  ทําใหไมมีใครฆาทศกณัฐได  ทําใหพระราม
ตองสงหนมุานไปหลอกเอากลองดวงใจมานัน่แหละจงึฆาได

• องคกรจัดเกบ็ขอมลูที่สําคัญตอองคกรเปนจํานวนมากเอาไวใน
ฐานขอมลูซึง่อยูในกลองฮารดดิสก  หากใครเอาฮารดดิสกนีไ้ป
ไดก็สามารถฆาองคกรได



องคกรประสบปญหาขอมูลเปนประจํา
• พนกังานธนาคารแหงหนึง่ทําขอมลูลกูคากลุมหนี่งในฐานขอมลู
หายไปในวันเงนิเดอืนออก  สรางความปนปวนไปทั่ว
• พนกังานธนาคารอีกแหงหนึ่ง  แกไขโปรแกรมที่กําลังใชงานอยู 
ทําใหเกดิชองวางใหคนมาถอนเงนิไปโดยไมมีเงนิในบญัชีรวม
แลวนบัสิบลาน

• พนกังานธนาคารในไตหวัน พิมพขอมลูเงนิเดอืนผดิ แทนที่จะ
จายเงินเดอืนใหคนละ 15,000 NT กลับจายไปคนละ 15,000,000 
NT  คนงานหลายคนเบกิเงนิแลวหายตัวไป



ปญหาใหมมาจากนอกองคกร
• ธนาคารซิตีแบงกในลอนดอนตรวจพบวา พนักงานไดโอนเงนิ
ไปยังบัญชแีหงหนึ่งในอเมริกาใตตามคาํสั่งของลกูคา แตคําสั่ง
นัน้มาโดยวิธกีารที่ไมถูกตอง  และมีการสั่งโอนเงินที่ไมมตีัวตน
มาเปนทอด ๆ จากอนิโดนีเซยี  ในที่สุดกต็รวจพบวาตัวการอยูใน
เซนตปเตอรสเบิรก ในรัสเซีย  และตองใชความพยายามมาก
ทีเดียวที่จะนําตัวการมาลงโทษที่อังกฤษ



ปญหาจากอินเทอรเน็ต
• คอมพิวเตอรที่ตอเชือ่มกบัอนิเทอรเน็ตทุกเครื่องมีความเสี่ยง
– จากไวรัสคอมพวิเตอร
– จากหนอนคอมพิวเตอร
– จากคุกกี้
– จากสปายแวร
– จากสแปมเมล
– จากแฮคเกอรที่จองเลนงานอยางลับ ๆ
– จากพนักงานที่ไมพอใจและตองการแกแคน



การมีคอมพิวเตอรใชจึงเปนความเสี่ยง
• การประยุกตคอมพิวเตอรในทางธุรกิจปจจุบนัมีความเสี่ยงสูง
• หากโปรแกรมประยุกตทํางานผดิพลาด บริษัทอาจเสียหาย ขาย
หนา และอาจจะเกดิปญหาทางกฎหมายได
• หากเครือขายขัดของ บริษัทอาจแขงขันกับคูแขงไมได
• หากเกดิอุบตัภิัยกับระบบคอมพิวเตอร  บริษัทอาจไมสามารถทํา
ธุรกิจตอไปได

• การกําหนดนโยบายเพื่อรับมือกับปญหาความเสี่ยงจึงเปนสําคัญ



ความมั่นคง
• หนวยงานที่ secure หรือมีความมัน่คง หมายถึงหนวยงานที่มี
ความสามารถที่จะดําเนนิงานตอไปได แมจะประสบปญหาจาก
ภัยพิบัติที่ไมคาดฝนทั้งจากน้าํมือคนหรือธรรมชาติ   ทนทานตอ
การกลัน่แกลงจากผูไมหวังด ี และ การกอการราย  อกีทั้งมี
วิธีการที่สามารถปองกนั  ตอตาน และ ตรวจจบั การบุกรุก การ
โจรกรรม การจารกรรม หรือการหลอกลวงที่จะทําใหหนวยงาน
เสียหายได



ความปลอดภัย
• หนวยงานที่มีความปลอดภัย หรือ safety หมายถึงหนวยงานที่
สามารถคุมครองชีวิตและทรัพยสินของลกูคา พันธมติร และ 
พนกังาน ไมใหสูญหาย  เสียหาย  หรือถูกนาํไปใชโดยไมไดรับ
การยินยอมจากเจาของและผูเกี่ยวของ
• อนิเทอรเน็ตที่ปลอดภัย หมายถึง ระบบที่ปองกนัไมใหผูใช
โดยเฉพาะเดก็ในครอบครัวไดรับขาวสารที่เปนพิษเปนภัย 
สามารถปองกนัไมใหเขาถึงเว็บลามกอนาจารได



คนไทยนิยมใชคูกัน
• คนไทยทั่วไปนิยมใชทั้งสองคํา คือ ความมัน่คงปลอดภัย  แต
ในทางวิชาการแลว  แมทั้งสองจะเกี่ยวกัน แตกต็างกนั

• ในทางมาตรฐานเราใชคําวา Information Security หรือ ความ
มัน่คงของสารสนเทศ  ไมไดใชคําวา ความมัน่คงของขอมลู

• ที่สําคัญคือ เราสนใจพัฒนามาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางดานการ
จดัการความมัน่คงของสารสนเทศ (Information Security 
Management) มากขึ้น



Information Security 
• ความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ เนนที่การปกปอง
สารสนเทศจากปญหาคุกคามตาง ๆ เพื่อใหแนใจวา หนวยงาน
– สามารถดําเนินงานตอไปได
– เกิดความสูญเสียทางธุรกิจนอยที่สุดเมื่อเกิดปญหาขึ้น
– ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนปองกันปญหามากที่สุด
– ไดรับความเชื่อถือจากตลาดหลักทรัพย พนัธมิตร ลูกคา และ
หนวยงานที่กํากับดูแล



Information Security เกี่ยวกับ 3 ประเด็นหลัก
• Confidentiality  ความมัน่คงของสารสนเทศชวยใหแนใจวา
ขอมูลและสารสนเทศที่เก็บไวนัน้ จะเขาถึงไดโดยผูที่ไดรับ
อนุญาตเทานัน้
• Integrity  ชวยปองกนัรักษาใหขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจน
วิธีการประมวลผล มีความแมนยําและสมบูรณ
• Availability ชวยใหแนใจวาผูที่ไดรับอนญุาตใหเขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศนัน้ สามารถเขาถึงขอมลูและสารสนเทศที่ตองการได
จริง



การบริหารงาน Information Security
• โดยปกติเราไมใชคําวา Vision กับงานดานนี้  เพราะ Vision 
มักจะใชกับความคิดเชงิธุรกิจ  เมื่อมีวิสัยทัศนแลวจึงกําหนด
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

• ไมวาวิสัยทัศนเปนอยางไร  ตองกาํหนดวัตถุประสงคในการ
จดัการความมัน่คงของสารสนเทศใหชัดเจน
• จากนัน้จึงกาํหนดนโยบาย (Policies)  และ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

(Procedures)



ความสมัพันธระหวางวตัถุประสงคกับนโยบาย

วัตถุประสงค

นโยบาย นโยบาย

ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ



การตรวจสอบ
• การกําหนดขั้นตอนสําหรับปฏิบัติเปนเรื่องจําเปนมาก แตยังไม
พอเพยีงที่จะแนใจวา  หนวยงานมคีวามมัน่คงดานสารสนเทศ

• หนวยงานตองสรางกระบวนการตรวจสอบ (Audit) ดวย
• การตรวจสอบดานความมัน่คงของสารสนเทศ เปนการติดตาม 
วัดผล และรายงานความเสี่ยงทางดานสารสนเทศ  พยายามลด
ความเสี่ยงดวยการทําใหพนกังานของหนวยงานตืน่ตัวสนใจ
ปองกนัปญหา และ พยายามปรับปรุงวิธีการปฏิบัตดิวย



การควบคุมตองไดผล
• ตัวอยางของนโยบาย
– เมื่อคอมพวิเตอรของพนักงานคนใดรายงานวาไดตรวจพบไวรัส
คอมพวิเตอรแลว  พนักงานผูนั้นจะตองแจงใหศูนยสารสนเทศทราบ
ทันที  แมวาโปรแกรมที่ตดิตั้งไวจะไดทําลายไวรัสนั้นไปแลว

• นโยบายเชนนีอ้าจดูหยุมหยิมจนพนกังานไมสนใจปฏิบัตติาม 
เมื่อเปนเชนนัน้ศนูยสารสนเทศก็ไมไดรับทราบปญหา และไมได
ตดิตามไปหาสาเหตุที่ทําใหเกิดไวรัสนัน้
• ดังนัน้ตองมวีิธีการควบคุมใหพนกังานปฏิบัตติามนโยบายดวย



การควบคุมจะไดผลถา...
• มีการสรางสิ่งแวดลอมที่มั่นคงอยางพอเพียง
– มีการติดตั้งไฟรวอลลเพื่อปองกันระบบ
– มีการติดตั้งโปรแกรมในเมลเซิรฟเวอรเพื่อตรวจสอบโปรแกรมรายที่
สงมากับอีเมล
– มีการติดตั้งโปรแกรมในดาตาเบสเซิรฟเวอรเพื่อตรวจสอบโปรแกรม
ราย  และ รายงานการพยายามใชงานของผูที่ไมไดรับอนุญาต

• มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารใหพนกังานเห็น
ความสําคัญของความมัน่คงของสารสนเทศ



การควบคุมจะไดผลถา...
• ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนนุ
• มีการแตงตัง้ผูทําหนาที่เปน CSO
• มีการจดัสรรทรัพยากรใหแกฝายความมัน่คงดานสารสนเทศ
อยางพอเพยีงที่จะดําเนนิการ

• มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตอิยางละเอยีด
• พนกังานทุกคนเหน็ความสําคัญและปฏิบัตติาม



สรุปดวยคําถาม
• นกัศกึษาจะทําอยางไรถาหากมาถึงหองปฏิบตัิการแลวพบวา
คอมพิวเตอรหายไปหนึ่งเครื่อง
• นกัศกึษาจะทําอยางไรถาหากคลกิเขาไปอานเว็บของศรีปทุมแลว
พบวามีถูกแฮคและมีรูปอนาจารปรากฏแทน

• นกัศกึษาใหเพื่อนยืมหมายเลขและรหัสผานไปใชหรือไม
• นกัศกึษาจะทําอยางไรถาหากเครื่องโนตบุกของนกัศกึษาที่วางไว
ในหองเรียนหายไป และในนัน้มีรายงานที่จะตองสงอาจารยดวย



คําถาม
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