“บทบาทหน้าที่ของ กรรมการบริษัท
ในการกากับดูแล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกฎหมาย IT”
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
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กฎหมาย IT
❑ ทาให้นโยบายด้านดิจิทัลของ
ไทยสอดคล้อง และต่อเนื่อง
❑ มุ่งนาดิจิทัลไปใช้เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม
❑ มีกองทุนที่พร้อมสนับสนุน

กฎหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

❑ รองรับผลทางกฎหมายของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ
ลายมือชื่อ ต้นฉบับ
❑ ใช้เป็นพยานหลักฐานในศาล
เช่น ฏีกา 8089/2556
❑ กาหนดมาตรการขั้นพืน
้ ฐาน ดูแล
ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
(วิธีการแบบปลอดภัย)
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กาหนดฐานความผิดและ
บทลงโทษความผิดที่
กระทบต่อ
Confidentiality
Integrity Availability
และ ความผิดที่กระทบ
Content ที่สาคัญ
กฎหมายว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์

ร่างแก้ไขฉบับที่ 3 อยู่ระหว่าง
พิจารณาก่อนเสนอต่อ ครม.

❑ “Right to be let alone”
❑ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่
identify
and identifiable
❑ บทบาทของ Party ที่สาคัญ
• Data Subject
• Data Processor
• Data Controller
• Regulator
อยู่ระหว่าง MDES
ปรับปรุงร่างตามผลการ
รับฟังความเห็น

❑
❑
❑
❑

Incident Response
CII Protection
Collaboration
Inter Cooperation

อยู่ระหว่างการรับฟัง
ความเห็น
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กฎหมาย กับ

DIGITAL TRANSFORMATION IN

THAILAND 4.0
บทบาทภาครัฐ

1.

ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2560

มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย
ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

กฎหมาย กับ DIGITAL TRANSFORMATION IN

THAILAND 4.0
บทบาทภาครัฐ

2.

ลดภาระในเรื่ อ งเอกสาร เช่ น
ใช้ มติ ครม. เป็นกลไกในการขับเคลือ
่ นในวงภาครัฐ
มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60
เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ
1. ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยัง มท.
ภายใน 3 เดือน เพื่อให้ มท. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าว ให้หน่วยงาน
เจ้าของฐานข้อมูลทราบ
2. ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
นับแต่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูล แล้วให้ มท. ดาเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว

กฎหมาย กับ DIGITAL TRANSFORMATION IN

THAILAND 4.0
บทบาทภาครัฐ

3. เปิดรับ e-Document เพื่ออานวยความสะดวก
ออกกฎระเบียบเพือ
่ รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เช่ น

E-Tax Invoice รองรับการทา Invoice ในแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. ๒๕60

4.

วางโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ
ออกกฎหมายเพือ
่ ดูแล
เช่ น

โครงการ Digital ID

กฎหมาย กับ DIGITAL TRANSFORMATION

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
(ม.7)

หลักความเท่าเทียมกัน

รองรับให้ธุรกรรมกระดาษตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
ทาในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

“ใช้บังคับเพื่อเสริมกฎหมายอื่น”
(เสริมให้ทาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
แต่ไม่ได้ Over Rule กฎหมายอืน
่ )

เช่น “พ.ร.บ.

ศุลากร พ.ศ. 2560”

Functional Equivalent
Approach

หลักความเป็นกลาง
ทางเทคโนโลยี
Technology
Neutrality

หลักเสรีภาพในการ
แสดงเจตนา
Party
Autonomy

มาตรา ๑๑ การดาเนินการทางศุลากร ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันกับ
การดาเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งนี้ การนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ วงจรเอกสาร
e-Document
(ม.8)

e-Signature
(ม.9)
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทั่วไป
เช่น Username Password

การแปลงเอกสาร
(ม.12/1)

การรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก
(ม.10 วรรค4)

ความเป็นต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ม.10)

(ม. 26)
ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
เช่น PKI

การเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ม.12)

Transition Period

กฎหมายห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ม.11)

กระบวนการยุติธรรม กับ DIGITAL TRANSFORMATION

จะลดความเสี่ยง และ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ได้อย่างไร

1.

สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นตา่ ที่กฎหมายกาหนด
เช่น หลักเกณฑ์/องค์ประกอบ ตาม ม.8 ถึง ม. 24 และ ม.26 ถึง ม. 31
มาตรฐานการแปลงเอกสาร (ม.12/1)
มาตรฐานของวิธีแบบปลอดภัย (ม.25) ที่ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้

2. แนวทางการชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน (ม.๑๑)
พิจารณาจาก
•

ลักษณะหรือวิธีการทีใ่ ช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

•

ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วนและไม่มก
ี ารเปลี่ยนแปลง

•

ลักษณะ วิธีการที่ใช้ในการระบุตว
ั ผู้ส่งข้อมูล

•

พฤติการณ์ทเี่ กีย
่ วข้องทัง
้ ปวง

3. มาตรฐาน
• มาตรฐานสากลต่างๆ
• มาตรฐาน คธอ.
• มาตรฐาน สพธอ.

DIGITAL TRANSFORMATION

สิ่งที่ต้องคิดต่อ
ตัวอย่างเช่น
การใช้ User Name + Password

+ OTP เป็นลายมือชื่อ
✓ สอดคล้องตาม ม. 9
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แต่ยังต้องวิเคราะห์ต่อว่า
✓ ยอมรับผลกระทบได้หรือไม่

✓ แล้วต้องลงทุน หรือ ดูแล อะไรเพิ่มเติม
✓ ควรโอนความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม หรือไม่

✓

ความเสี่ยง

✓

Pain Point

✓

วิธีปฏิบัติของธุรกิจ

กฎหมาย กับ ภัยคุกคามไซเบอร์
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

▪

เข้าถึงระบบคอมฯ (ม.5)

▪

ล่วงรู้มาตรการป้องกัน
การเข้าถึง (ม.6)

▪

เข้าถึงข้อมูลคอมฯ (ม.7)

▪

ดักรับข้อมูลคอมฯ (ม.8)

▪

รบกวนข้อมูลคอมฯ (ม.9)

▪

รบกวนระบบคอมฯ (ม.10)

▪

จาหน่าย/เผยแพร่ชุดคาสั่ง
เพื่อใช้กระทาความผิด (ม.13)

ม. 12 บทหนักของมาตรา 5, 6, 7, 8, 11
ม. 12/1 บทหนักของมาตรา 9, 10

อานาจหน้าที่ และความรับผิดของพนักงาน
เจ้าหน้าที่

ใช้คอมพิวเตอร์
กระทาความผิด

กระทาต่อคอมพิวเตอร์

▪

Spam mail (ม.11)

▪

▪

ปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์/
เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม
(ม.14)

มาตรการดาเนินการตามคาสั่งศาลในความผิดตาม ม.
14 ม.16 (ม.16/1 , ม.16/2)

▪

การเปรียบเทียบปรับ (กรณ๊จาคุกไม่เกิน 2 ปี) (ม.17/1)

▪

อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการสืบสวนสอบสวน
ทั้งความผิด พ.ร.บ.คอมฯ และความผิดอาญาตาม
กฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องคอมพิวเตอร์ (ม.18 , ม.19)

▪

การระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ม.20)

▪

การระงับ ยับยั้งชุดคาสั่ง
ไม่พึงประสงค์ (ม.21)

▪

ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.22 ถึง ม. 24)

▪

ความรับผิดกรณีฝ่าฝืนคาสั่งศาล/พนักงานเจ้าหน้าที่
(ม. 27)

▪

ความรับผิดของผู้ให้บริการ
(ม.15)

▪

การเผยแพร่ภาพจาก
การตัดต่อ/ดัดแปลง (ม.16)

Case Study
การหลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อติดตั้งไฟล์มัลแวร์ด้วยตนเอง เป็นโจมตีแบบ “Social engineering” โดยผู้โจมตีไม่ต้องมีความรู้ ความชานาญด้าน
Computer แค่มีจิตวิทยาในการพูด การแสดงออก และการนั้นส่งต่อผูถ
้ ูกโจมตีโดยตรง

พนักงานเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ตาม พ.ร.บ. คอมฯ
ม. ๑๘
อานาจหน้าที่:
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เรียก Log File
สั่ง ISP ให้ส่งข้อมูล
ทาสาเนาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์
ตรวจสอบ/เข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ log file
ถอดรหัสลับ
ยึด/อายัด ระบบคอมพิวเตอร์

* ข้อ ๔, ๕, ๖, ๗ ต้องขอศาลก่อนดาเนินการ (ม.19)

เมื่อติดตั้งไฟล์เสร็จ ผู้โจมตีทาการเชื่อมต่อข้อมูล และส่งข้อมูลกลับ เป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี
มาตรการการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ตาม พ.ร.บ. คอม ม. ๗ ม.๘

พยานหลักฐาน สาหรับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ม.26)
ประกาศ ทก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

(90 วัน ไม่เกิน 2 ปี)

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด ของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นน
ั้

หลักฐานสาคัญในการหาตัวอาชญากร หากไม่เก็บ

✓

เวลาต้องเที่ยงตรง เพื่อให้ระบุเส้นทางได้ถูก

✓

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทเี่ ก็บต้องสามารถ
ระบุตัวบุคคลได้

✓

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทต
ี่ อ
้ ง
ไม่ถูกแก้ไข

✓ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
✓ จะทาให้ยากในการติดตามผู้กระทาความผิดและวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของระบบ

Digital Forensic
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล

1. ความต่อเนื่องในการครอบครองพยานหลักฐาน
:

ระบวนการสาหรับการรักษาความต่อเนือ
่ งของ
การครอบครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody)

2. การรักษาสภาพพยานหลักฐาน
การรักษาสภาพพยานหลักฐาน ให้คงเดิมมากที่สุด
เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน

3. การกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
บุคคลที่เข้าถึงพยานหลักฐานได้ ต้องเป็น
ผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมายหรือ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม
✓

ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร IT Security (C.I.A)

✓

มาตรการ Privacy & Data Protection ขององค์กร

✓

สร้าง Self-regulation/คู่มอ
ื /Best Practice

✓

มี Terms and Conditions of Use

จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับกลุ่ม Critical Infrastructure
✓

บังคับใช้ Policies กับ Vendor ด้วย

✓

มีแผนการสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กรและมีการซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง

✓

อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ CIO/IT/Outsource เท่านั้น หน้าที่ของทุกคน

✓

มี Resource คน งบประมาณ อุปกรณ์ ที่พร้อมและเพียงพอดูแล

✓

Capacity Building คนในองค์กรเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทา

✓

Cyber Insurance อีกเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง

✓

User Awareness เพื่อให้ความรู้ ลดความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
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CYBERSECURITY TREND และ
ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ

FINANCIAL
SECTOR IS
HIGHLY
ADVANCED
New technologies
lead to new risks

CASH AND CHECK
PAPER TRANSACTIONS
MORE BRANCHES

UPGRADE
TO 4.0

Digital
Transformation

CASHLESS SOCIETY
PAPERLESS TRANSACTIONS
UNMANNED BRANCHES
MOBILE BANKING
•
•
•

31,641,487 Number of agreement
1,228,270 Thousand Transactions
8,997 Billions Baht

ENABLING TECHNOLOGIES

SOCIAL AND POLITICAL ISSUES

Fintech | Cryptocurrency
Artificial Intelligence | Big Data
Cloud computing | Blockchain | IoT

Privacy | Corruption
Transparency | Policy divergence
Digital literacy | Unknown-unknown issues

Source: http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=688&language=eng
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CYBER THREATS

เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อตลาดเงินและตลาดทุนที่พบมาก เช่น
Distributed Denial of Service หรือ DDoS
“Oassam Cyber Fighters” โจมตีหน่วยงานสาคัญในตลาดทุนและตลาดเงินของ
สหรัฐอเมริกา เช่น New York Stock Exchange,J.P. Morgan Chase,
Bank of America ในปี ๒๕๕๕ ทาให้การบริการเว็บไซต์หยุดชะงัก
”Anonymous” โจมตีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและ
เอเชียในปี ๒๕๕๖ ทาให้บริการสะดุดเหลายชั่วโมง
”Armada Collective” ขู่โจมตีธนาคารพาณิชย์ในไทยในปี ๒๕๕๘
เรียกเงินเป็นบิตคอยน์เพื่ อแลกกับการไม่โจมตี

Malware หรือ ซอฟต์แวร์ไม่พีงประสงค์
ATM Fraud ตู้ ATM จานวน ๒๑ ตู้ของธนาคารถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ใน
ปี ๒๕๕๙ สูญเงิน ๑๒ ล้านบาท
SWIFT transaction Fraud เครื่องคอมพิ วเตอร์ในธนาคารกลาง
บังคลาเทศถูกใช้โอนเงินโดยมิชอบ ในปี ๒๕๕๙ สูญเงิน ๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในกลุ่มธนาคาร
ก.ย. ๕๕

ปฏิบัติการ “Operation
Ababil” สถาบันการเงิน
สาคัญของสหรัฐอเมริกา

ต.ค. ๕๘

ต.ค. ๕๙

๕ ธนาคารพาณิชย์ได้รับอีเมลข่มขู่ เรียก
เงินเป็น Bitcoins เพื่ อแลกกับการไม่ถูก
โจมตี DDoS จากกลุ่ม Armada
Collective จุดเริ่มต้นการหารือของ
CEO Financial Sector เพื่ อรับมือ
ปัญหา Cybersecurity

พบมัลแวร์โจรกรรมข้อมูล
(Spyware) ในหน่วยงาน
ภาครัฐ

DDoS 4 Bitcoins

เช่น New York Stock Exchange, J.P.
Morgan Chase, Bank of America และ
อีกหลายแห่ง ถูกโจมตี DDoS โดยกลุ่ม
Qassam Cyber Fighters ทาให้การ
บริการเว็บไซต์หยุดชะงัก

มัลแวร์โจรกรรมข้อมูล

ก.พ. ๕๖

ส.ค. ๕๙

โจมตี DDoS โดยกลุ่มAnonymous กับ
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกา เอเชีย
รวมถึงไทย ทาให้บริการขัดข้องหลายชั่วโมง
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ATM ๒๑ ตู้ของธนาคาร
ออมสินถูกโจมตีด้วยมัลแวร์
และลอบขโมยเงิน ๑๒ ล้านบาท มัลแวร์ที่พบ
คล้ายกับที่ใช้โจมตี ATM ในไต้หวันในปีเดียวกัน

DDoS ตลาดหลักทรัพย์
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ATM Malware
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แนวโน้มภัยคุกคาม 2018
สถิติที่สาคัญ ในปี 2018

CISCO

มีคนใช้อินเทอร์เน็ต 3.9 billion

ในปี 2019 Ransomware จะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า 11.5 billion
ในปี 2020 จะมี 2000 billion IOT devices (เฉลี่ยคนละ 6 ชิน
้ )
ในปี 2021 Cybercrime จะมีมูลค่าค่าเสียหายถึง 6 Trillion

รูปแบบภัยคุกคามที่กาลังเกิดขึ้น

Iot กับการดูแล
Cybersecurity

การจัดการช่องโหว่ใน
Hardware

Cybercrime
กับการขุดเหมือง

จานวนที่เพิ่ มขึ้นมาก
แต่ขาดการออกแบบที่ดี
ทาให้เกิด Impact วงกว้าง

เมื่อเปลี่ยน Hardware ทาได้ยาก
จะดูแลผู้ผลิต/พั ฒนาอย่างไร
ให้แก้ไขช่องโหว่ได้ทันเวลา

การแอบใช้งานคอมพิ วเตอร์
ที่มีช่องโหว่ เพื่ อขุดเหมืองมากขึ้น

ITU GLOBAL CYBERSECURITY INDEX (GCI) 2017

อันดับที่ ๒๒
จาก ๑๙๔ ประเทศ

๑๐ ชาติ
อาเซียน
อันดับใน GCI
ปี ๒๐๑๗

สิงคโปร์ มาเลเซีย

๑

๓

ไทย

ฟิลิปปินส์

บรูไน

อินโดนีเซีย

ลาว

กัมพู ชา

พม่า

เวียดนาม

๒๒

๓๗

๕๓

๖๙

๗๖

๙๑

๙๙

๑๐๐
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COMPUTER EMERGENCY
RESPONSE TEAM
CERT ระดับประเทศ ประสานงานระหว่างประเทศ และ ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ
CERT ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม กากับดูแลโดย Regulator

CERT ระดับหน่วยงาน
หน่วยงานกลางประสารการรับมือและจัดการฯ
Tier 1
Monitoring

Tier 2
Handling

Tier 3
Analysis &
Intelligence

เฝ้าระวัง
วิเคราะห์และ
ตรวจับ
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

รับมือ
ประสานงาน
จัดการ
สถานการณ์
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

การวิเคราะห์
ภัย
คุกคามที่
ซับซ้อน
และมัลแวร์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
และดูแลระบบ
จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุน
Information Sharing
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการ

CERT Operations

พั ฒนา อบรมให้บุคลากรทางไซเบอร์ (Education & Training)
สร้างความตระหนักด้านไซเบอร์ให้กับผู้ใช้ทั่วไป (Awareness Building)
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•
•
•
•
•
•

•
•

เฝ้ าระวัง วิเคราะห์และตรวจจับ
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Monitoring)
รับมือ ประสานงาน และจัดการกับสถานการณ์ภยั คุกคามไซเบอร์ (Handling)
วิเคราะห์ภยั คุกคามไซเบอร์ทซ่ี บั ซ้อนและมัลแวร์ (Malware Analysis)
ตรวจประเมินความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบ (Audit & Assessment)
แลกเปลีย่ นและเผยแพร่ขอ้ มูลภัยคุกคาม (Information Sharing)
ประเมินความเสีย่ งและวางแผน
ความต่อเนื่องของบริการ (Risk Management)
พัฒนา อบรมให้บุคลากรทางไซเบอร์ (Education & Training)
สร้างความตระหนักด้านไซเบอร์ให้กบั ผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ (Awareness Building)

องค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมการฯ
และอานาจหน้าที่
•
•
•

•
•

นโยบายและแผนระดับชาติ
มาตรการการแก้ไขปัญหา
ประสานความร่วมมือ

•
•

จัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐและอื่นๆ
โครงการที่เป็นการพั ฒนา
พั ฒนาบุคลากร

ประธานกรรมการ
(นายกรัฐมนตรี)
นโยบายและ
การ
ประสานงาน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

7 คน

ฝ่ายเศรษฐกิจ

8 เสียง

ฝ่ายความมั่นคง

8 เสียง

ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย

ฝ่ายสนับสนุน

4 เสียง

4 เสียง

ขับเคลื่อน
และการ
ดาเนินการ

การใช้อานาจอื่นๆ

•
•

เรียกข้อมูลจากรัฐ และเอกชน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
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คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ & แผนงานที่สาคัญ
• ปกป้องโครงสร้างพื้ นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ (CIIP)
• กรอบการรับมือภัยคุกคาม National Incident Handling Flow

๒) การดาเนินการ
• มอบ สพธอ. เป็นหน่วยประสานกลางและหน่วยเผชิญเหตุ
• จัดกิจกรรม Security Health Check จัดทาแผนและซ้อมรับมือภัยคุกคาม
• พั ฒนากาลังคนด้านไซเบอร์

1,000 คน (2561)

Critical Infrastructure (CI) และ
Critical Information Infrastructure (CII)
“โครงสร้างพื้ นฐานสาคัญของประเทศ”
(Critical Infrastructure)

หมายความว่า บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใด
ของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น มีผลเกี่ยวเนื่อง
สาคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ
หรือต่อสาธารณชน
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“โครงสร้างพื้ นฐานสาคัญทางสารสนเทศ”
(Critical Information Infrastructure)

หมายความว่า ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้ นฐาน
สาคัญของประเทศใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ หากระบบถูกรบกวน
จะทาให้ไม่สามารถดาเนินงานหรือให้บริการได้

ที่มา: พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๖ กลุ่ม CII
กลุ่มความมั่นคงและบริการภาครัฐที่สาคัญ

CLOUD &
DATA CENTER
High Security Zone

หน่วยงานกากับดูแล: ก.ดิจิทัลฯ และ ก.กลาโหม

กลุ่มการเงิน
หน่วยงานกากับดูแล: ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ.

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

มาตรฐาน

หน่วยงานกากับดูแล: กสทช. และ คกก.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์
หน่วยงานกากับดูแล: ก.คมนาคม

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
หน่วยงานกากับดูแล: ก.พลังงาน และ ก.มหาดไทย

The CII encloses the Information and Telecommunication CI,
and the CII components in CI

กลุ่มสาธารณสุข
หน่วยงานกากับดูแล: ก.สาธารณสุข
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มาตรฐานและมาตรการที่พึงนาไปใช้เป็นกรอบ
ในการทางานเพื่ อลดความเสี่ยง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
(Web Application security Standard :
WAS)

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับเว็บไซต์
(Website Security Standard :WSS)

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ตามวิธีการแบบปลอดภัย
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
NIST (National Institute of Standard and Technology หรือสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา)

ที่มา Website Security Standard (WSS) และ Web Application Security Standard (WAS)
https://standard.etda.or.th/?page_id=7799
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มาตรการทางกฎหมาย กับ การดูแล
Critical Information Infrastructure
หน่วยงาน

มาตรการด้านการดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

มาตรการสาคัญ

ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กาหนดมาตรการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย
ของระบบชาระเงิน

มาตรการสาคัญ อ้างอิง 27001
•
•

CIA
Access Control and Authentication

•

Security Audit

สานักงาน คปภ.

กาหนดมาตรการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้องกับสัญญา
ประกันชีวิต และสัญญาประกันวินาศภัย
ที่ทาผ่านวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์

•

Incident Response Management

สานักงาน ก.ล.ต.

กาหนดแนวปฏิบต
ั ก
ิ ารรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซือ
้
ขายล่วงหน้า
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การใช้ Cybersecurity Framework (CSF)
ควบคู่กับมาตรฐานและ Cybersecurity Control
มาตรฐานทั่วๆ ไป

มาตรฐานที่ Specific เฉพาะแต่ละ Sector

• ISO/IEC 27001 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• HIPAA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ (สหรัฐอเมริกา)

• บริการ Cloud computing - CSA Star

• FFIEC คู่มือการตรวจไอทีของหน่วยงานกากับดูแลกลุ่มการเงิน
(สหรัฐอเมริกา)
• NERC CIP มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
(อเมริกาเหนือ)

• กลุ่มสาธารณสุข - ISO 27799
• กลุม
่ บริการชาระเงิน - PCI DSS
(Data Security Standard)
• กลุ่มพลังงานไฟฟ้า NERC CIP

หมายเหตุ:
HIPAA = Health Insurance Portability and Accountability Act
FFIEC = Federal Financial Institutions Examination Council
NERC CIP = North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection
CSA = Cloud Security Alliance

20 CRITICAL SECURITY CONTROLS
1. Inventory of Authorized and
Unauthorized Devices
2. Inventory of Authorized and
Unauthorized Software
3. Secure Configurations for
Hardware and Software
4. Continuous Vulnerability
Assessment and Remediation
5. Controlled Use of
Administrative Privileges
ที่มา: SANS

6. Maintenance, Monitoring,
and Analysis of Audit
Logs
7. Email and Web Browser
Protections
8.Malware Defenses
9. Limitation and Control of
Network Ports
10.Data Recovery Capability

11. Secure Configurations for
Network Devices
12. Boundary Defense
13. Data Protection
14. Controlled Access Based on
the Need to Know
15.Wireless Access Control

16.Account Monitoring and Control
17.Security Skills Assessment and
Appropriate Training to Fill Gaps
18. Application Software Security
19. Incident Response and
Management
20. Penetration Tests and Red Team
Exercise
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กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และผลการสารวจความพร้อม
Identify
การกาหนดมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Protect
การปกป้องดูแล
ทรัพย์สินสารสนเทศ

Detect

Respond

ความสามารถในการตรวจพบ
เหตุภัยคุกคามไซเบอร์

การรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์

Recover
การกู้คืนข้อมูลและระบบ
หลังเหตุภัยคุกคามไซเบอร์

NIST Framework for Improving Critical
Infrastructure Cybersecurity

คือ กรอบแนวทางด้านการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์
ที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกา เพื่อกาหนดมาตรฐานขัน
้ ตา่
(benchmark) ของระดับความพร้อมด้านความมัน
่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์สาหรับโครงสร้างพืน
้ ฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถของหน่วยงาน 5 ด้าน
คือ identify, protect, detect, respond และ recover
ที่มา: ผลการสารวจข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
จานวน ๕๔๗ หน่วยงาน ในปี ๒๕๕๙ โดย สพธอ.

กรณีตัวอย่าง Crisis Management Flow ระดับกลุ่ม
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

ไทยเซิร์ต

สภาและสมาคม

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรักษากฎหมายและผู้ให้บริการ (ISP, THNIC, ไฟฟ้า, ประปา, ฯลฯ )
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

พิ จารณาผลกระทบและสั่งการแก้ไข
ปัญหา
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานกากับ

กาหนดมาตรการป้องกันและรับมือ
การโจมตีทางไซเบอร์
สภาและสมาคม

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

รวบรวม Point of Contact
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

เตรียมกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล
ไทยเซิร์ต

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

แก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์
ต่อระดับบริหาร
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

ไทยเซิร์ต

แลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคาม
หน่วยงานกากับ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

พิ จารณาการสื่อสารกับสาธารณะ
หน่วยงานในภาคธุรกิจ

ไทยเซิร์ต

ซ้อมรับมือ

จัดเก็บพยานหลักฐานสาหรับ
กระบวนการยุติธรรม

ก่อนเกิดเหตุ

ขณะเกิดเหตุ

หน่วยงานในภาคธุรกิจ

ไทยเซิร์ต

วิเคราะห์ Root cause ของ
ภัยคุกคามไซเบอร์
หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานกากับ

จัดทาแนวทางประชาสัมพั นธ์ เพื่ อให้
เกิดการรับรู้และเตรียมรับมือใน
อนาคต
หน่วยงานในภาคธุรกิจ

หน่วยงานกากับ

ไทยเซิร์ต

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้าน
ไซเบอร์ รวมถึง Flow การทางาน

หลังเกิดเหตุ

29

แนวปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Standard Operating Procedure: SOP)
ภาวะปกติ
การวิเคราะห์/ประเมินผลเบื้องต้น

ก่อนเกิดเหตุ
๑. เตรียมพร้อม
ทุกหน่วยงาน

ภาวะที่มีภัยคุกคามไซเบอร์

ข้อมูล
รับแจ้ง

รูปแบบ
ภัยคุกคาม

๒. รับแจ้ง
CSA และหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย

๓. เฝ้าระวัง/
ตรวจสอบ
CSA และทุก
หน่วยงาน

ระดับ
ผลกระทบ

การรายงานเหตุภัยคุกคามต่อระดับนโยบาย
แนวทาง
แก้ไข

Center of Command
(นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมาย)

การติดตามผล
•
•

กระทบความมั่นคงฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้ง
การดาเนินงานกลับมา
บันทึกผลและจัดทารายงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทบหลาย Sector (Cross-sectoral)
บริหารจัดการ: CSA

NCSC & CSA
กลุ่ม Regulators

กระทบระดับ Sector (Sectoral)
บริหารจัดการ: หน่วยงานกากับดูแล
สนับสนุน: CSA

Regulator

กระทบระดับหน่วยงาน (Enterprise)
บริหารจัดการ: หน่วยงานตัวเอง
สนับสนุน: Sector-based CERT
หมายเหตุ : การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาเป็นต้องใช้ข้อมูล
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยทุ ก หน่ ว ยงานพึ ง ระมั ด ระวั ง อย่ า ง
เคร่งครัดมิให้กระทบข้อมูลส่ วนบุคคล หรือข้อมูล trade secret
ของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:
• คณะกรรมการเตรียมการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน NCSC (National Cybersecurity
Committee)
• ก.ดิจิทัลฯ โดยไทยเซิร์ต สพธอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน CSA (Cybersecurity Agency)
หากพิ จารณาแล้วมีผลกระทบถึงระดับความมั่นคงของชาติ จะประสานการทางานใกล้ชิดกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคง และสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• หน่วยงานกากับดูแล Sector เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปรากฏหน่วยงาน
กากับดูแล
ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหน่วยงานกากับดูแล

กรณีตัวอย่าง
๑๒๑๒ OCC
Online
Complaint
Center

การยืนยันผลวิเคราะห์และการติดตามผล

Cross-sectoral

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Sectoral
TBCERT

ธปท.

ก.พลังงาน

ธนาคาร ก

ธนาคาร ข

กฟผ.

NCSC & CSA
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แนวทางการพั ฒนา
บุคลากรด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ระยะเร่งด่วน
๑,๐๐๐ คน
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ผู้บริหารระดับสูง (๒%)

Core cybersecurity roles are the most commonly requested
job categories across the cybersecurity ecosystem. They are
classified as entry-level, mid-level, or advanced-level based
upon the experience, education levels, and credentials
requested by employers.

Board Level
CISO/CSO

ผู้บริหาร (๓%)

๒๐

เจ้าหน้าที่ระดับสูง (๒%)

Cybersecurity Manager

Cybersecurity Engineer
Cybersecurity Architect

๒๐

๓๐

๑๓๐

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง (๑๓%)

เจ้าหน้าที่ระดับต้น (๘๐%)

Cybersecurity Analyst
Cybersecurity Consultant
Penetration Tester

Cybersecurity Technician
Cyber Crime Analyst
Incident Analyst
IT Auditor

๘๐๐
ความต้องการของประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ผู้บริหารระดับสูง
iSEC-M3
CISM CSX

เจ้าหน้าที่ระดับสูง
iSEC-M3 iSEC-T3
Security+ Network+
CISSP CSSLP CCSP
CSX

จาเป็นต้องมี

ผู้บริหาร
iSEC-M3 iSEC-T2
CISSP
CISA CISM

ควรมี

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
iSEC-M2 iSEC-T2
หรือ iSEC-T3
Security+ Network+
CSX
CISSP CCSP CISM
CSA+ CSSLP SSCP
CISA CEH

เจ้าหน้าที่ระดับต้น
iSEC-M1

iSEC-T1

ประกาศนียบัตร iSEC (Thailand Information System Security Professionals Certification) ด้านบริหาร (M) และด้านเทคนิค (T) พั ฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA) โดยอ้างอิงจาก
โมเดล Essential Body of Knowledge (EBK) จาก Department of Homeland Security (DHS) สหรัฐอเมริกา เพื่ อเป็นประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยของไทย
(Thailand Local Certificate)

“Privacy” “Data Protection”
และ GDPR :
ที่ปลุกกระแสความตื่นตัวของ
การทาธุรกิจดิจิทัล และวาระ Hot
ในเวทีระดับโลก

ทาไม Privacy จึงสาคัญ ?
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐาน
Universal Declaration of Human Rights
Article 12
"No one shall be subjected to arbitrary
interference with his privacy, family, home
or correspondence, nor to attacks upon his
honor and reputation. Everyone has the
right to the protection of the law against
such interference or attacks."
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ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเป็นส่วนตัว และ ข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัว
เช่น สิทธิที่จะอยู่โดยลาพัง
(The right to be let alone)

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ซึ่งทาให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนัน
้ ได้
ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม

Data Subject (เจ้าของข้อมูล)
Data Controller (ผู้ควบคุมข้อมูล)
Data Processer (ผู้ประมวลผลข้อมูล)
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เทคโนโลยีก้าวหน้า กับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

Internet of Things (IoT)
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 8,400 ล้านชิ้น

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
3,300 ล้าน
ทาให้มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมมีจานวนมากขึ้น
35

สาเหตุ DATA Breach

ส่วนใหญ่มาจาก ภัยคุกคามไซเบอร์
หากข้อมูลรั่วไหลต้องทาอย่างไร ?

• รายงานเหตุการณ์
• รับมือ และบรรเทาความเสียหาย
• วิเคราะห์ และตรวจหาสาเหตุ
• ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงระบบที่จด
ั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Case Studies

รั่วไหล 1,000 ล้านคน

รั่วไหล 145 ล้านคน

รั่วไหล 87 ล้านคน

รั่วไหล 53 ล้านคน
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ข้อมูลของเราถูกนาไปใช้อะไรบ้าง?

Misuse

Identity theft

“ถูกขโมยตัวตน”
เพื่อใช้ก่ออาชญกรรม และ

โจรกรรมข้อมูลทางการเงิน

“ข้อมูลถูกขาย

Profiling

“ประมวลข้อมูล
เพื่อใช้กาหนด
Profile”
เพื่อเจาะโฆษณาหาประโยชน์
ทางการเมือง / การตลาด

ให้บุคคลที่ 3”

เพื่อใช้ประโยชน์ทางการตลาด
เช่น กรณีของ Facebook และ
Cambridge Analytica

“SPAM”

Tracking
Stalking

เช่น เบอร์โทรศัพท์,
email เป็นต้น

“ติดตาม
สะกดรอย
สอดแนม”
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ผลกระทบที่เกิดกับภาคธุรกิจ

“สูญเสีย
ความน่าเชื่อถือ”
ทั้งนักลงทุนและกลุ่มลูกค้า

“ถูกดาเนินคดี
ทางกฎหมาย”
อาจต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน

“เกิดค่าเสียโอกาส”
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ มต้นทุน
ค่าใช้จ่าย

“เสียเปรียบ
ในการแข่งขัน
ทางการค้า”
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DATA

PRIVACY&
PROTECTION

รัฐธรรมนูญ 2560
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ ครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพี ยงเท่าที่จาเป็นเพื่ อประโยชน์สาธารณะ
39

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Timeline กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย
(Data Protection Law)

รัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต
: ปกป้องข้อมูลเครดิตจากการ
เปิดเผยโดยไม่ได้รับการยินยอม

พ.ศ.2534

พ.ศ.2545
เริ่มร่าง พ.ร.บ.

•
รัฐธรรมนูญ
•
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
: ปกป้องการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของบุคคล

ประกาศ คกก.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฎิบต
ั ิในการคุม
้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ
: ปกป้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2550

พ.ศ.2541

เสนอร่าง พ.ร.บ.คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใน ครม.ครัง
้ แรก
พ.ศ.2540

พ.ศ.2546

พ.ศ.2549

ประกาศ คกก.โทรคมนาคมแห่งชาติ
: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอร่างกฎหมาย
ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมาย

พ.ศ.2561

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

20 ปี
พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญ
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ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่
ผู้ควบคุมข้อมูล

สิทธิเจ้าของข้อมูล

จาแนกประเภทข้อมูล

กาหนดหน้าที/่ ผู้รับผิดชอบ

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

มาตรการความ
มั่นคงปลอดภัย

การละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล

Soft Law &
Self-Regulation

ดูแลระบบ IT

แจ้งเจ้าของข้อมูล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์กรร่วมกันจัดทา
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หลักการสาคัญของ GDPR
เพิ่ มความเข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล + เพิ่ มเติมสิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น

หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• Lawfulness, fairness and transparency

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บต้องได้รับความยินยอมอย่างอิสระ ชัดแจ้ง

• Purpose limitation

• แจ้งวัตุประสงค์การใช้ที่เข้าใจง่าย

• Data minimization

• แจ้งแก้ไข/ลบ/ให้หยุดการประมวลผล เมื่อไม่จาเป็นต้องเก็บ/ไม่ประสงค์ให้นาข้อมูลไปใช้

• Accuracy

• ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอืน
่

• Storage limitation

• ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดทาระบบให้เจ้าของข้อมูลต้องเข้าถึงข้อมูลของตนได้อย่างรวดเร็ว

• Integrity and confidentially
• accountability

เพิ่ มมาตรการแจ้งเหตุกรณีมีการรัว่ ไหลของข้อมูล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72
ชั่วโมง พร้อมรายละเอียด แก่หน่วยงาน และเจ้าของข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกากับดูแลบุคคลที่สาม เช่น Vendor ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกาหนดหน้าที่ตามสัญญาให้ชัดเจน
กาหนดบทลงโทษ หรือกาหนดค่าปรับตามความหนักเบาของการกระทา โดยค่าปรับ
มี ๒ กรณี คือ

• breaches of controller or processor obligations ปรับสูงสุด 10 ล้านยูโร / 2%
ของผลประกอบการทั่วโลกของปีทแ
ี่ ล้ว แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
• breaches of data subjects’ rights and freedoms ปรับสูงสุด 20 ล้านยูโร / 4%
ของผลประกอบการทั่วโลกของปีทแ
ี่ ล้ว แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่าแล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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กฎเกณฑ์การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ในระดับสากลที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: EU

General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
❑ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ PRIVACY & DATA PROTECTION แทนที่ Data Protection Directive 1995 (Directive 95/46/EC)
❑ EU Commission รับรองวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 บังคับใช้กับประเทศสมาชิก EU วันที่ 25 พฤษภาคม 2018
❑ หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ห้เจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขตการใช้บง
ั คับ
ที่ไม่ได้จากัดแค่ใน EU

ผลกระทบต่อประเทศไทย
1. หน่วยงานของรัฐและเอกชนไทย อาจได้รับกระทบ

หากมีการประมวลผลข้อมูลของคน EU ที่จะต้องปฏิบัติตาม GDPR

2. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทย
หากประเทศไทยไม่มีกฎหมาย หรือมีกฎหมายดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ากว่า GDPR

อาจส่งผลต่อการรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU มายังประเทศไทย เว้นแต่
ผู้รับโอนมีกลไกการดูแล บังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล และการเยียวยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่า GDPR

3. อาจถูกค่าปรับ เมื่อไม่ปฏิบัติตาม GDPR
การไม่ปฏิบัติตาม GDPR อาจถูกปรับ 4 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการ หรือ 20 ล้านยูโร
แต่ยังเป็นปัญหาว่าจะมีการบังคับในทางระหว่างประเทศอย่างไร
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Four Steps to GDPR Planning

วัตถุประสงค์หลัก:
ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ก่อนเกิดการฝ่าฝืน แต่ถ้ามีการละเมิด
เกิดขึ้นคุณจาเป็นต้องทราบ
รายละเอียดและผลกระทบที่แน่นอน
วัตถุประสงค์หลัก:
รู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนในองค์กร ใคร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และใคร
กาหนดมาตรการควบคุมการ
ประมวลผลข้อมูล

มาตรการรับมือ
การละเมิด

(Breach Response)

การอภิบาลข้อมูล

(Data Governance)

การประเมิน
ความเสี่ยง

(Risk Assessment)

วัตถุประสงค์หลัก:
จัดทากระบวนการประเมินความ
เสี่ยงเพื่ อสร้างความมั่นใจว่าการ
ออกแบบและดาเนินการควบคุม
ถูกต้องเหมาะสม

การบริหารงาน
กากับการปฏิบต
ั ิ
ตามกฎเกณฑ์

วัตถุประสงค์หลัก:
สร้างโปรแกรมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพื่ อให้การควบคุมมี
ประสิทธิภาพ

(Compliance
Management)

Source: RSAConference 2018
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•

•
•

ประเมินความเสี่ยงและ
ความพร้อมในการ
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
แผนเตรียมพร้อม
ตามGDPR
ระบุข้อที่อยู่ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ระบุผลกระทบจาก
GDPR และวางแผน
มาตรการทางเทคนิคและ
การจัดการ (Technical
and Organizational
Measures: TOMs)

•

•

วางแผนการอบรม
แผนการสื่อสารและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลและ
บริหารความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ที่ต้องปฏิบัติ

•

พั ฒนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติและเครือ
่ งมือ
ที่จาเป็น

•

จัดอบรม GDPR

•

พั ฒนาระบบ
ในลักษณะ
Privacy by Design
และ Security by
Design

TOMs : การระบุข้อมูล
ส่วนบุคคล การจัดแบ่ง
ประเภท และการจัดการ
และอภิบาลข้อมูล

•

นาไปปฏิบัติกับธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

•

เฝ้าระวังด้านความ
มั่นคงปลอดภัยและ
การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย
มาตรการทางเทคนิค
และการจัดการ
(TOMs)

•

จัดการความยินยอม
และสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล

เริ่มใช้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติใหม่ตาม GDPR

•

เฝ้าระวัง ประเมิน
ตรวจสอบ รายงาน
ความสอดคล้องกับ
GDPR

เฝ้าระวังการปฏิบัตต
ิ าม
GDPR และรายงานผล
การปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ
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Source: IBM’s GDPR Readiness, Data Responsibility

สิ่งที่องค์กร ควรเตรียมความพร้อมก่อนกม.ข้อมูลส่วนบุคคล
จะใช้บังคับ และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก GDPR

Data Protection
by Design

ทบทวน Data
Protection Policy

แต่งตั้ง Working
Group ในองค์กร

แต่งตั้ง DPO

กาหนดประเภทของ
ข้อมูล และมาตรการ
ในการจัดการข้อมูล

ควรทบทวนการ
บริหารจัดการ
Personal Data และ
หลักเกณฑ์การให้
ความยินยอม

ทบทวนกระบวนการ
เข้าถึง
แก้ไข
ลบข้อมูล

ทบทวน life-cycle
ของการเก็บรักษา
และทาลายข้อมูล

เมื่อได้รับการร้องขอ
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เป็นกิจกรรมแรกๆที่ควรเริ่มดาเนินการก่อน

Source: IBM’s GDPR Readiness, Data Responsibility

สิ่งที่องค์กร ควรเตรียมความพร้อมก่อนกม.ข้อมูลส่วนบุคคล
จะใช้บังคับ และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก GDPR

จัดเตรียมข้อปฏิบัติ
การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ทบทวนมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศที่มี
การโอนย้ายข้อมูลไป

Document
มาตราการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
กับข้อมูลส่วนบุคคล

จัดอบรมให้กับบุคลากร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่

พั ฒนาทักษะและ
กระบวนการตรวจสอบ
ประเมิน (Audit)

Privacy by Design
และ
Security by Design

พั ฒนากระบวนการ
แจ้งเตือน

ได้รับงบประมาณ
และการสนับสนุน
จากผู้บริหาร

(Breach Notification)
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เป็นกิจกรรมแรกๆที่ควรเริ่มดาเนินการก่อน

Source: IBM’s GDPR Readiness, Data Responsibility

พัฒนากระบวนการในการปกป้องข้อมูล
Critical Data
Protection
Program

• ระบุและกาหนดข้อมูลส่วน
บุคคล กาหนดมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
• วิเคราะห์และจาแนกมิตท
ิ ี่สาคัญ
ที่สุดของสภาพแวดล้อมข้อมูล
• ทา GAP Analysis ของ
กระบวนการและมาตรการ
ควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลสาคัญ
• ทาแผนการลดความเสี่ยง เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญและ
ทดสอบแนวทางแก้ไข
• ตรวจสอบกรอบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย

Define

Discover

Baseline

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

ข้อมูลอะไร
มีการใช้งานอย่างไร

มีข้อกาหนดอะไรใน
การปกป้องข้อมูล
สาคัญ

• ทาความเข้าใจกล
ยุทธ์โดยรวมการ
รักษาความมัน
่ คง
ปลอดภัยข้อมูล
• กาหนดเป้าหมาย
การปกป้อง
• พัฒนาโครงสร้าง
โมเดลข้อมูล/
อนุกรมวิธาน

• ทาความเข้าใจ
สภาพแวดล้อม
ข้อมูล โครงสร้าง
และ lifecycle
• ดาเนินการตรวจ
ค้น วิเคราะห์ และ
จาแนก อย่าง
ต่อเนื่อง

• ทา baseline ความ
ต้องการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
• ประเมินกระบวนการ
และมาตรการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูล
• ตรวจสอบ GAP และ
กาหนดแนวทางแก้ไข

Secure

Monitor

จะวางแผน ออกแบบ
และดาเนินการอย่างไร

จะจัดการการปกป้อง
ข้อมูลสาคัญอย่างไร

• วางแผนและกาหนด
ลาดับความสาคัญของ
กระบวนการ
Transformation ทาง
เทคนิคและกระบวนการ
ทางธุรกิจ
• ออกแบบและดาเนินการ
เพื่อปกป้องข้อมูลสาคัญ
ทาให้เข้าถึง และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
เติบโตทางธุรกิจ

• พัฒนากรอบ
ธรรมาภิบาล Risk
metrics และ
กระบวนการเฝ้าระวัง
• ตรวจสอบกลยุทธ์
และวิธีการในการ
ปกป้องข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ
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5

กระบวนการของการรับมือ
และจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

1 การรับมือ Incident และยกระดับการบริหารจัดการ (Escalation)
ที่ทันต่อสถานการณ์ Single Channel of Escalation/ Documentation / Automated Detection & Alert
2 การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

Multi-Factor risk assessment / Legal Oversight / Documentation & Audit Trail

3 การรายงานและแจ้งเตือน เมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
Approved Notification Template / Central Repository

4 การวิเคราะห์แนวโน้มและรายงานผลของการปฏิบัติ
ควบคุมดูแลข้อมูล Establish Benchmarking / Track Key Indicators
5 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อกาหนดต่าง ๆ
Monitor pending regulations / Implementing changes
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WORKING TO A PLAN

หยุด

YES

ข้อมูลที่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ดังกล่าวเป็น
ของคนที่มีถิ่นพานักใน
EU ซึ่งรวมถึงลูกค้าและ/
หรือลูกจ้าง
ใช่หรือไม่

YES

คุณได้เริ่มการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตาม
GDPR แล้วหรือไม่

NO

องค์กรได้มีการ
ประมวลผล การจัดเก็บ และ
การจัดการข้อมูลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได้ หรือข้อมูล
ส่วนบุคคล (หรือมีแผน)
หรือไม่

NO

คุณ
ได้รับผล
หรือไม่

YES

คุณได้ประเมินความเสี่ยง
หรือวิเคราะห์เกี่ยวกับ
GDPR แล้วหรือไม่

ประเด็นที่คุณกังวล

มากที่สุด

ให้ความรู้
เกี่ยวกับ GDPR

(แล้วแต่กรณี)

กาหนด

แผน

ของท่าน

Source: RSAConference 2018

ขั้นตอนอัตโนมัตท
ิ ี่ใช้ในการลด
ระยะเวลาที่ breach exposure

กลยุทธ์ใดของท่านที่ใช้ใน
การระบุและตอบสนองเมื่อเกิด
data breach

คุณจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามหรือการโจมตี
ทางไซเบอร์ขั้นสูงอย่างไร

การตอบสนองเมื่อเกิด
เหตุการณ์ละเมิด (Breach
Response)

คุณกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ Data
Governance อย่างไร

กลยุทธ์ใดของท่านที่ใช้ยืนยันว่า
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมี
ความเหมาะสมและอยู่ภายใต้การ
ควบคุม

คุณมีรายการการ
ประมวลผลข้อมูล
ที่ถูกต้องหรือไม่

Data Governance

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
ภายในขอบเขตของกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส่วนใด

องค์กรของท่านมีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่
ครอบคลุมหรือไม่

ในกรณีปกติ องค์กรของ
ท่านจัดการกับ
การประเมินความเสี่ยง
อย่างไร

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

ท่านมีวิธีจัดรายการข้อมูลและ
ผู้ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ข้อกาหนดตามกฎระเบียบอย่างไร

ท่านมีวิธีการระบุ จัดลาดับ
ความสาคัญ และติดตามการ
ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบอย่างไร

ในกรณีปกติ องค์กรของ
ท่านจัดการกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างไร

การบริหารจัดการ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(Compliance
Management)
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Facebook
Cambridge /
Analytica
ข้อมูลผู้ใช้งาน
เฟสบุ๊คหลุด

87

ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล

ICANN /
WHOIS

การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลกว่า

300
ล้านโดเมน

ล้านคน

จะเข้าข่ายละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ?
มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดการให้บริการหรือไม่ ?
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Source: IAPP

THANK YOU

