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บทนำ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำ “คู่มือ 
Cyber Incident Response Plan Handbook สำหรับบริษัทประกันภัย” เพื่อเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงและให้แนวทางแก่
บริษัทในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการจัดทำแผนการตอบสนองต่อ
ภัยคุกคามทาง  ไซเบอร์ โดยจะระบุขั้นตอนที่จำเป็น ผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ   
ข้อควรระวังในแต่ละขั ้นตอน ซึ ่งครอบคลุมตั ้งแต่ การเตรียมความพร้อม (Preparation) การตรวจจับและวิเคราะห์ 
(Detection & Analysis) การควบคุมความเสียหาย การกำจัดสาเหตุของภัยคุกคาม และการกู ้คืน (Containment, 
Eradication & Recovery) และ การดำเนินการภายหลังการรับมือและตอบสนองเสร็จสิ้น (Post-Incident Activity) มุ่งหวัง
ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการนำไปประยุกต์ใช้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับขนาด      

ความซับซ้อน ความเสี่ยง และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยคู่มือฉบับนี้ไดอ้้างอิงหลักการและข้ันตอนตามมาตรฐานของ

เอกสาร “Computer Security Incident Handling Guide”Special Publication 800-61 Revision 2 ซึ่งจัดทำโดย 

Nation Institute of Standards and Technology (NIST)  

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ แนวทางหรือคำแนะนำในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในฉบับนี้ บริษัทสามารถ
พิจารณาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ “แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber 
Incident Response Plan : CIRP) ในแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563” 

 นอกจากนี้ ในแต่ละข้ันตอนของการรับมือและตอบสนอง จะประกอบด้วยหัวข้อที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อให้บรรลผุลในแต่ละข้ันตอนตามทีป่รากฎใน Life Cycle ดงัต่อไปนี ้

✓ ผลลัพธ์ทีส่ำคัญ (Key Results) 
✓ กิจกรรมหลักเพื่อใหบ้รรลผุลลัพธ์ (Key Activities) 
✓ ข้อควรคำนึงถึงในการวางแผน (Cautions) 

รูปที่ 1 NIST Incident Response Life 
Cycle 
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เหตุผลความจำเป็นของการกำหนดแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยี   
ที่เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำใหบ้ริษัท ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 
จึงไดน้ำเทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกจิมากขึน้ ซึ่งยอ่มมีความเสี่ยงแฝงมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรท์ี่ปจัจบุันมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมากซึง่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) 
และการรักษาสภาพพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมลูตลอดเวลา แม้บริษัทจะมีแนวทางปอ้งกันความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ (Information Security) อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวสามารถครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยได้
เฉพาะความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เป็นทีรู่้จักอยู่แล้ว ในขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดงักล่าว รวมถึงตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งลดผลกระทบทีม่ี
ต่อข้อมูลสารสนเทศ และเครอืข่ายทางสารสนเทศให้น้อยทีสุ่ด เพื่อให้ธุรกิจยงัสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ
สร้างความเช่ือมั่นใหก้ับลูกค้าหรือผู้มสี่วนได้เสียตลอดเวลา 

การกำหนดโครงสร้างการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(Organizing a Cyber Incident Response Capability) 

บริษัทควรมีการจัดเตรียมเพื่อรองรับขีดความสามารถในการรับมอืตอบสนองตอ่เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ โดยคำนึงถึงเรื่องสำคัญดังต่อไปนี ้

1. คำจำกัดความ “Events” และ “Incidents”  

เหตุการณ์ (Events) คือ เหตุการณ์ปกติในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งจะมคีวามแตกต่างจากเหตุการณ์ทีเ่ป็นภัยคุกคาม 
(Computer security incident) ซึ่งละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ข้อตกลงในการใช้งาน และหลักปฏิบัติโดยทั่วไปใน
ด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (baseline) เช่น ความพยายามเข้าใช้งานระบบในเวลาที่ผิดปกติ
ไปจากเวลาทำงานประจำวันของผูใ้ช้งาน เปน็ต้น  

ดังนั้น จึงควรพจิารณาให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ปกติ หรือเป็นเหตกุารณ์ทีเ่ป็นภัยคุกคาม และมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสามารถบรหิารจัดการความเสี่ยง และทำการปิดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้
เป็นช่องทางในการโจมต ี

2. การจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติด้านการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Policy) 

เพื่อให้ขอบเขตและเป้าหมายของของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถจัดสรรทรัพยากรทีจ่ำเป็นต่อ
การรบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณากำหนดให้ครอบคลุมในเรือ่งดังต่อไปนี้  
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องค์ประกอบของนโยบาย แผน และข้ันตอนการปฏิบัต ิ
นโยบาย จะกำหนด
แนวทาง กลยุทธ์ และ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีผล
กับรายละเอียดในการ
วางแผน และการเลือก
วิธีการในการรับมือที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริหาร 
  

- ภารกิจและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Statement of management commitment) 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย  
- ขอบเขตของนโยบาย  
- คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
- การกำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมหรือผู้ทำหน้าที่ในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Incident Response Team : IRT) เป็นต้น  
- การมอบอำนาจให้แก่ทมีรบัมือเหตกุารณ์ภัยคุกคามในการยึดหรือตัดสิทธ์ิการเข้าถึง
เครื่องมือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ใช้งานทั่วไป รวมถงึอำนาจในการติดตาม
ตรวจสอบกจิกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดข้ึนภายในองค์กร  
- การจัดทำข้อกำหนดสำหรับการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามแต่ละประเภท  
- การจัดทำข้อกำหนด และแนวทางการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอกองค์กร  
- การกำหนดระดบัความรุนแรงของเหตกุารณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
- การกำหนดแบบฟอร์มในการติดต่อและรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์  

แผนงานอย่างน้อยควร
กำหนดข้ันตอนและ
ทรัพยากรที่จะใช้ใน    
การตอบสนอง 

เพื่อกำหนดแนวทางการรับมือตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย   
ทางสารสนเทศให้น้อยที่สุด และสามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถแบ่งได้เป็น แผนการรับมือทั่วไป และแผนการรับมือภัยคุกคามแบบเฉพาะเจาะจงตาม
รูปแบบของภัยคุกคาม และการดำเนินการควรสอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในองค์กร เช่น แผน BCP เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีแนวทาง (Roadmap) 
ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการตอบสนองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากร  

แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ ควรระบุ
ข้ันตอนการรับมือและตอบสนองเหตุการณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายต่อการปฏิบัติ โดยอย่างน้อยควรครอบคลุม 

1)  ช่ือแผน วัตถุประสงค์ และขอบเขต  
2)  โครงสร้างของการบังคับบัญชาในการดำเนินการตามแผน ผู้ปฏิบัตหิน้าที่

และความรับผิดชอบ และผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีผู้ปฏิบตัิหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมาย
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแผน 

3)  รายละเอียดของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรม
เครือข่าย เป็นต้น 

4)  ข้ันตอนการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตกุารณ์ผดิปกติทางไซเบอร์ 
และแผนการสื่อสารใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรบัทราบ 

5)  ข้ันตอนการกู้คืนระบบ โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือ คู่มือ หรอื Checklist   
เพื่อควบคุมกระบวนการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
 ตัวอย่าง แนวทางท่ีควรกำหนดในแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และสามารถ
ประเมินผลตามท่ีนโยบายกำหนดได้ เช่น  

• ต้องตรวจจบัภัยคุกคามให้ได้โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันเมื่อเกดิการโจมตสีำเรจ็  
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องค์ประกอบของนโยบาย แผน และข้ันตอนการปฏิบัต ิ

• ต้องมีการตรวจจับและเฝ้าระวังแบบ 24 x 7   
• การตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจจับให้ครอบคลุมการใช้งานระบบ IT และ มีการประเมิน

ความเปลี่ยนแปลงของระบบ และช่องทางการโจมตีอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบตรวจจับทำงานได้
ตามภารกิจ  

• ทีมตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต้องดำเนินการทำ Threat Hunting ใน
ระบบที่มีความเสี่ยงสูงเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนสูงหลุดรอดการ
ตรวจจับไปได้ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
คือ รายละเอียดการ
ดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ความรวดเร็ว และลดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Standard Operation Procedures (SOPs) จะกำหนด
ข้ันตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการดำเนินงานด้านเทคนิคอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานตามแผน และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด โดยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. การเตรียมความพร้อม (Preparation)  
2. การตรวจจบัและวิเคราะห์ (Detection & Analysis) 
3. การควบคมุความเสยีหาย การกำจัดสาเหตขุองภัยคุกคาม และการกู้คนื 
(Containment, Eradication & Recovery) 
4. การดำเนินการหลังจากการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เสร็จสิน้ 
(Post-Incident Activity)  
 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ “ข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อรบัมือ
และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์” 

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ คือ 
การลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกิจให้น้อยที่สุด (Minimizing the business impact) เป็นอันดับแรก 

3. โครงสร้างทีมรบัมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม (Incident Response Team Structure) 
ทีมรบัมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม ควรมีความพร้อมในการจัดการกับภัยคุกคามเมื่อได้รบัการแจ้งเหตทุี่อาจกระทบ

ต่อความมั่นคงปลอดภัยจากบุคคลภายในองค์กรเสมอ ควรมีการจัดโครงสร้างและขนาดของทีมรับมือเหตุการณ์ภัย
คุกคามให้เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดขององค์กร และควรคำนึงถึงการประสานงานหรอืขอความร่วมมอืกับฝ่ายงาน
อื่นภายในองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกบัการรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดข้ึน  
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ทีมรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้  
1. ทีมรบัมือเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เป็นบุคลากรภายในทัง้หมด (Insource) 
2. ทีมรบัมือเหตุการณ์ภัยคุกคามที่มทีั้งบุคลากรภายใน และบุคลากรจากภายนอก (Co-Source) 
3. ทีมรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เป็นบุคลากรจากภายนอกทั้งหมด (Fully Outsourced)  

ทั้งนี้ ข้อควรระวัง สำหรับกรณีบริษัทเลือกใช้ทีมรับมือฯ ในรูปแบบ Fully Outsource เช่น คุณภาพของงานที่ได้รับ 
การแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้ประสานงานภายในกับผู้ให้บริการ Outsource ที่ชัดเจน การป้องกันข้อมูลความลับไม่ให้ถูกเปิดเผย 
การไม่ทราบข้อมูลหรือข้ันตอนบางอย่างที่จำเป็นภายในองค์กรซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดปัญหาระหว่างการให้บริการได้ 
กรณีผู้ให้บริการ Outsource มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงระบบภายในด้วยสิทธ์ิสูง (Privilege Account) ซึ่งอาจต้องใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ และอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากการเดินทางไปยังสถานที่บางจุดที่อาจอยู่ไกลจาก        
ผู้ให้บริการ ทำให้เกิดความล่าช้าและอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นต้น  

บุคลากรในส่วนงานอ่ืนท่ีควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ตามแนวทางท่ีแนะนำตาม BCP Guideline ที่ให้บริษัทมีการจัดบุคลากรหรือทีมงานที่ทำหน้าที่รบัผิดชอบในการ

รับมอืและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Team) โดยอย่างน้อย ทีมรับมือ
และตอบสนองฯ ควรประกอบด้วยบุคลากร 1) บุคลากรท่ีทำหนา้ท่ีรับแจ้งเหตุหรือรบัรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศจากผูท้ี่พบหรอืสงสัยว่ามเีหตุภัยคุกคามเกิดข้ึนภายในองค์กร และ 2) บคุลากรท่ีทำหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการรับมือและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์  

นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาบุคลากรในส่วนงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม  
ทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบในหลายด้านแก่บริษัทนอกเหนือจากด้านเทคนิค เช่น ด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์ 
ด้านกฎหมาย ด้านการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น การประสานงานเพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 
จึงเป็นสิง่จำเป็นในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม โดยผู้ที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรับมือและตอบสนองต่อ        
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่ง และหน้าที่ในการรับมือและตอบสนอง ควร
ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

• ผู้บริหาร (Top Management) 
• ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
• ฝ่ายงานกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance Officer) 
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Public Affairs/Media Relations) 
• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (Human resources) 
• ทีมบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกจิ (Business Continuity Team) 
• ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Physical Security) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของทีมตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร ์
1) การเฝ้าระวังและวิเคราะหก์ารแจ้งเตอืนภัยคุกคามจากอปุกรณ์ตรวจจับ (Intrusion Detection) 
2) ให้คำแนะนำปรึกษาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้งานเทคโนโลยี (Advisory Distribution) เกี่ยวกับ

จุดอ่อน การป้องกัน ข้อควรระมัดระวัง รวมทั้งแจง้เตือนภัยคุกคามเกิดใหม่เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนัก 
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3) การฝกึอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Education and Awareness) เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กบับุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนกัรู้ถึงความผิดปกติและช่วยในการ
สอดสอ่งดูแลให้กบัองค์กรในการตรวจจับและแจง้เหตุการณ์ที่ผิดปกติ 

4) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกองค์กร (Information Sharing) ควรกำหนดข้ันตอนการสื่อสารและ
ประเภทข้อมูล ที่สามารถนำไปแบ่งปันได้กับบุคคลภายนอก ทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอื่น 
หรือการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์เช่น TI-CERT, TCM CERT, TB CERT และ Thai CERT เป็นต้น เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ 
เพื่อช่วยให้การป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วยิ่งข้ึน  

4. การฝึกฝนและการทดสอบเปน็ประจำ 

ผู้ทำหน้าที่รบัผิดชอบควรได้รับการอบรมเพื่อฝึกฝนและทดสอบการดำเนินงาน เพือ่ให้ทกุคนตระหนักและ
เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายตามแผนทีก่ำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการพฒันาทักษะเพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทควรจัดใหม้ีการทดสอบแผนเป็นประจำ เพื่อประเมิน
และทราบถึงประเด็นหรือช่องโหว่ (Gap) ที่ควรพฒันา และเพิ่มความชำนาญให้กับบุคลากรของทีมรับมอืและ
ตอบสนองฯ โดยการทดสอบแผนควรดำเนินการทดสอบอยา่งสม่ำเสมอโดยที่ไม่ตอ้งรอใหเ้กิดการโจมตีจริง ทั้งนี้ 
บริษัทสามารถพิจารณาแนวทางการฝึกซ้อมและทดสอบแผนได้จากมาตรฐาน Guide to Test, Training, and 
Exercise Programs for IT Plans and Capabilities Special Publication 800-84 ของ Nation Institute of 
Standards and Technology (NIST) หรือ สามารถเข้าร่วมการฝึกซอ้มตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการกำกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จัดเป็นประจำได้ 
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แผนภาพสรุปแนวทางการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์  

รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในฉบับนี้ บริษัท
สามารถพจิารณาแนวทางดำเนินการประยุกต์ใช้ควบคู่กับแผนรบัมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ
ทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP) ในแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรบัการดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563  
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 : การเตรียมความพร้อม (Preparation) 

1. ผลลัพธ์ท่ีสำคญัในขั้นตอนนี้ (Key Results) 
1.1. มีทรัพยากรที่สำคัญต่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
1.2. มีกระบวนการ และกลไกในการป้องกันระบบที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสทีก่ารโจมตจีะสำเร็จ หรือลดผลกระทบจาก

การโจมตี อีกทัง้ยังเป็นทำหน้าที่ในการตรวจจับความพยายามในการบกุรุกได้อกีด้วย 

2. กิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (Key Activities) 
2.1 ตามแนวทางที่แนะนำตาม BCP Guideline ทีก่ำหนดให้บริษัทควรมีการจัดเตรียมทรพัยากรและเครื่องมือ

ที่จำเป็นต่อการรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่อง  
1) การจัดเตรียมเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของบุคลากรผู้ทำหน้าท่ีรับมือและตอบสนอง

ต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น รายช่ือและช่องทางการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการรับมือและตอบสนองต่อ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่องทางการรายงานเหตุการณ์ ระบบในการรายงานและติดตามข้อมูล สถานะการดำเนินการของ
เหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง โปรแกรมเข้ารหัส (Encryption Software) ห้องประชุม (War Room) หรือ Virtual War Room และ
สถานที่จัดเก็บที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อใช้ในการจัดเก็บหลกัฐาน (Secure Storage Facility) ข้อมูลและพยานวัตถุอื่นๆ     
ที่สำคัญ โดยเฉพาะหลักฐานทางดิจิทัล เป็นต้น  

2) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำรอง
ข้อมูล (Backup Device) ที่ใช้งานเพื่อการจัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Log Files) หรือสร้าง Disk Image เครื่องมือสำหรับ
ตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Packet Sniffers and Protocol Analyzers) เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมของ 
Malware หรือความผิดปกติของเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้ทดแทน
อุปกรณ์หลักได้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เป็นต้น  

3) แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Analysis Resources) เช่น 
รายการพอร์ตช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Port Lists) เอกสารหรือคู่มือการ
ใช้งานของระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคช่ัน โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจจับ
การบุกรุก และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส แผนผังเครือข่ายและรายการทรัพย์สินทางสารสนเทศที่สำคัญ ค่าปกติ (Current 
Baseline) ของระบบ เครือข่าย และแอปพลิเคช่ัน รวมทั้งค่า hash ของไฟล์ที่มีความสำคัญ เป็นต้น 

4) ซอฟต์แวร์สำหรับการบรรเทาเหตุภัยคุกคาม เช่น ไฟล์ disk image ของระบบปฏิบัติการ (OS) และ
แอปพลิเคช่ัน (Application) เพื่อใช้ในการกู้คืนและฟื้นฟูระบบ เป็นต้น 

 ท้ังนี้ บริษัทสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมไดใ้นเรื่องดังต่อไปนี้  
• คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic Workstation) ที่ต้องแยกจากการ

ใช้งานอื่นๆ รวมถึงการเช่ือมต่อทางเครือข่าย และต้องได้รับการตั้งค่าเพื่อความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
หลักฐานและการวิเคราะห์โดยมิชอบ และการปนเปื้อนของหลักฐาน (Cross-Contamination) 

• Backup Device สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ Incident เช่น log file, screen 
capture, บันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน เป็นต้น 

• เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ (Analyst Laptop) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Malware, ดักจับ Live 
Packet 
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• Sanitized Removable Media สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ทำ Digital Forensic ก่อนที่จะนำไปถ่ายโอน
เข้าสู่ Forensic Workstation โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงหลักฐาน (Cross-Contamination) 
[อ้างอิงตามNIST SP 800-88 r1 Guidelines for Media Sanitization] 

• เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ (Portable Printer) สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลออกจากระบบปลายทาง
เป็นกระดาษ 

• โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัล (Digital forensic software) เช่น Hard Disk 
Image เป็นต้น เพื่อใช้ในการหาข้อสรุปหรือสาเหตุของ Incident 

• อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อและเก็บข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลทางดิจิทัลต่างๆ (Evidence gathering 
accessories) เช่น Computer, Network Storage, Removable Media, Mobile Device เป็นต้น 

• Threat Intelligence Information ที่ให้ข้อมูลภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการ
ตอบสนอง ให้ทราบถึงการมีอยู่ของภัยคุกคามภายในระบบได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย  

- เครื่องมือและวิธีการที่ภัยคุกคามใช้ (Threat Agent’s Tools, Tactics, Procedure)  เช่น Protocol ที่เป็น
เป้าหมายของการโจมตี, Malware ที่ใช้ในการโจมต ีเป็นต้น 

- ช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับระบบในความดูแล (Vulnerability Databases) เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความ
น่าจะเป็นรวมถึงร่องรอยที่เป็นไปได้หากเกิดการโจมตีข้ึน 

- Malware Indicator of Compromise (IoC) ข้อมูลที่บ่งช้ีว่าการถูกโจมตีสำเร็จ เช่น Cryptographic 
Hash, commonly used port lists : Network port ต่างๆ ที่ถูกใช้โดย Malware และ Channel ปลายทางที่ระบบที่ถูก
โจมตีสำเร็จจะต้องติดต่อด้วยเพื่อรับคำสั่งจากผู้โจมตีหรือส่งข้อมูลที่จารกรรมได้ออกไป เป็นต้น 

• รายการทรัพย์สินสารสนเทศที่สำคัญ โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย Hardware, Software, Data, Network 
Diagram, Data Flow Diagram 

• การศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมการทำงานปกติของระบบ เครือข่าย และแอปพลิเคช่ัน (Baseline) เพื่อช่วยใน
การสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติและสามารถตรวจจับได้เร็วข้ึน โดยการตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และการแจ้งเตือนด้านความ
มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีความคุ้นเคยและจะช่วยให้การสังเกตเหตุการณ์และการแจ้งเตือนที่ผิดปกติได้เร็วและแม่นยำมาก
ยิ่งข้ึน เช่น Network, Operating System Software Whitelist, Application เป็นต้น 

• ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร 
- สื่อหลักประเภทโทรทัศน์ วิทยุ Social Media และ Website สำหรับใช้กรณีสถานการณ์ที่ประชาชน   

ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายๆ ช่องทางร่วมกัน 
- อีเมล (Email) สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน หรือกับภาคธุรกิจที่เป็นทางการ เช่น 

การสรุปข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดข้ึน การนัดประชุม หรือการปฏิบัติการร่วม เป็นต้น 
- Instant Messaging สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานหรอืกับภาคธุรกิจ 

กรณีเร่งด่วน และสามารถมบีันทกึการสื่อสารไว้อ้างองิภายหลัง 
- โทรศัพทม์ือถือ สำหรบัใช้ในการติดต่อสือ่สารประสานงานภายในหน่วยงานหรอืกับภาคธุรกิจ กรณี

เร่งด่วน หรือใช้ในการยืนยันเมื่อมกีารส่งข้อมูลเอกสารที่เป็นทางการไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง 
2.1. การดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Preventing Incidents) ควรดำเนินการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
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2.1.1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทควรทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่า
มีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย และควรพิจารณาข้อมูล
จากกระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลรายการทรัพย์สินประกอบการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงระดับของความ
เสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดต่อทรัพย์สิน โดยอย่างน้อยควรระบุเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหายต่อระบบงาน ข้อมูลสำคัญ และการดำเนินงานขององค์กร  

ทั้งนี ้ควรประเมินความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงในระหว่างการเกิดเหตุ เพื่อประเมินผลกระทบและ
มูลค่าความเสียหายที่แท้จริง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางในการรับมือและการ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป 

2.1.2. การกำหนดแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบแม่ข่าย (Implement Host Security 
Control) และการควบคุมพ้ืนฐานในระดับ Endpoint ท่ีควรมี รวมทั้งควรกำหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสมและมีมาตรฐาน รวมทั้งการปิดช่องโหว่และทำการแพตช์ระบบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดสิทธ์ิ
ของผู้ใช้งานโดยให้สิทธิเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งระบบแม่ข่ายควรบันทึกเหตุการณ์ที่
เกี ่ยวข้องกับความมั ่นคงปลอดภัยที ่สำคัญของบริษัท และได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำ 
Hardening ตั ้งค่าเพื ่อความมั ่นคงปลอดภัย และ Update Security Patch เป็นประจำ และ การมี Software ในการ
ป้องกันและตรวจจับความผิดปกติในระบบ เช่น Malware Prevention/Host-based Intrusion Prevention & Detection 
System เป็นต้น 

2.1.3. การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security: Implement Network Security 
Control) เป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ทางเครือข่ายที่จำเป็น เช่น Router ACL, Firewall, IPDS เป็นต้น  ให้ปฏิเสธการเข้าถึงของ
กิจกรรมทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดของบริษัทที่เช่ือมต่อกับเครือข่ายภายนอกเพื่อป้องกันและ
แจ้งเตือนการบุกรุก  

2.1.4. การจัดให้มี User Awareness training เพื่อให้ทุกคนในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ มีความระมัดระวังและ
เข้าใจถึงความผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการโจมตีทางโซเบอร์ รวมทั้งเข้าใจวิธีการตอบสนองในเบื้องต้นและดำเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับมือและตอบสนองรับทราบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 
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ตัวอย่างการจัดทำรายการทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างรายการข้อมลู
ทรัพยส์ิน
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รูปที่ 3 ตัวอย่าง Network Diagram 

รูปที่ 4 ตัวอย่าง Data Flow Diagram 
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ตัวอย่างตารางทะเบียนทรัพยส์ินสารสนเทศ ตามท่ีระบุไว้ใน BCP Guideline ของสำนนักงาน คปภ. 

1. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ (Hardware) 

เลขทะเบียน
ทรัพย์สิน

สารสนเทศ 

ประเภท
ฮาร์ดแวร์ 

ลักษณะ 
การใช้งาน 

ระดับความ
มั่นคงปลอดภัย 
(สูง/ปานกลาง/

ต่ำ) 

ผู้เป็นเจ้าของ
ฮาร์ดแวร์ 

ผู้ใช้งาน ท่ีตั้ง วันท่ีเร่ิมสัญญา
บำรุงรักษา 

หมายเหตุ 

501232045 

 

 

Switch Switch 
NetApp 
Intercluster 

ปานกลาง นาย A IT IDC ชั้น 30  
Rack A9 U40 

1 มกราคม 
2564 

NS-OS 
1.1.0.5 

FXH19487 UCS Blade 
Server 

Blade Server สูง นาย A IT ชั้น 30  Rack 
B1 U3 - U9 

1 มกราคม 
2564 

UCSB-B200-
M3 

 

 

2. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ (Software) 

เลขทะเบียน
ทรัพย์สิน
สารสนเทศ 

ชื่อ
ซอฟต์แวร์ 

ชื่อบริษัท
ผู้พัฒนา 

จำนวน
ลิขสิทธิ์ 

ประเภท
ซอฟต์แวร์ 

รายละเอียด
ซอฟต์แวร์ 

ระดับความ
มั่นคงปลอดภัย 
(สูง/ปานกลาง/

ต่ำ) 

ผู้เป็น
เจ้าของ

ซอฟต์แวร์ 

สถานท่ี
จัดเก็บ

ซอฟต์แวร์ 

วันท่ี
ลงทะเบียน
ซอฟท์แวร์ 

เลขทะเบียน
ทรัพย์สิน
ฮาร์ดแวร์  

(เพื่อใช้อ้างอิง) 
VM55xx78 

 

VMware 
vCenter 

VMWare 1 Virtual 
Machine 

Vmware 
Management 

สูง นาย B IT Dept 1 ธันวาคม 
2563 

FXH19487 

 

 

3. รายการทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล (Data) 

เลขทะเบียน
ทรัพย์สิน

สารสนเทศ 

ประเภทของ
ข้อมูล 

รายละเอียดของ
สารสนเทศ 

ระดับ
ความลับ 

ระดับความมั่นคง
ปลอดภัย  

(สูง/ ปานกลาง/ต่ำ) 

ผู้เป็นเจ้าของ
สารสนเทศ 

ท่ีจัดเก็บ  
(ชื่อสถานท่ี) 

เลขทะเบียน
ทรัพย์สินซอฟต์แวร์

(เพื่อใช้อ้างอิง) 
OIC-IT-017 

 

Information ข้อมูล Log ของระบบ Confidential สูง IT IDC ชั้น 10 85697604 
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ขั้นตอนท่ี 2 : การตรวจจับและวิเคราะห์ (Detection & Analysis) 

1. ผลลัพธ์ท่ีสำคญัในขั้นตอนนี้ (Key Results) 
1.1. กำหนดช่องทางที่จะใช้ในการตรวจจับความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ดูแล โดยสามารถพิจารณา

ตามตัวอย่างในข้อ 2.1 “การกำหนดจุดและวิธีการที่จะใช้ในการตรวจจับ Incident” ของข้ันตอนที่ 2  
1.2. ดำเนินการวิเคราะห์ Incident ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

2. กิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (Key Activities) 

2.1. การกำหนดจุดและวิธีการท่ีจะใช้ในการตรวจจับ Incident 
การตรวจจับ Incident จะข้ึนอยู่กับระบบที่ใช้งานอยู่ และรูปแบบของความพยายามในการโจมตี ประกอบกับกลไก

ต่างๆ ที่ทำการปกป้องระบบอยู่ เพราะโดยทั่วไประบบการป้องกันจะทำการแจ้งเตือน (Alert) หรือ เก็บบันทึกข้อมูล (Log) เพือ่
ใช้ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติด้วย 

ลักษณะของข้อมลูแจง้เตือนที่ใช้ในการตรวจจบัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

• Precursor เป็นข้อมลูที่บง่บอกว่า Incident จะเกิดข้ึนในอนาคต 

• Indicator เป็นข้อมลูที่บง่บอกว่า Incident ได้เคยเกิดข้ึนหรือกำลังเกิดข้ึนอยู ่

การเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกันและตรวจจบั นอกจากจะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมกบัระบบที่ต้องการจะ
ป้องกันแล้ว ควรต้องมีการปรับ Fine Tune เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานของระบบนั้นๆ เป็นสำคัญ  

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลการแจ้งเตือนเพ่ือตรวจจับการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  

แหล่งข้อมูล คำอธิบาย 
ประเภท Alert 

IDPS ระบบที่ทำหน้าที่ตรวจจบัและป้องกันการโจมตีโดยเฉพาะ ทัง้ในระดับเครือข่าย และ 
Endpoint วิธีการตรวจจบัมีหลายแบบแตกต่างกันไป ระบบประเภทนี้จะมีการแจ้งเตือน
เมื่อพบสิง่ที่ตรงกบัวิธีการโจมตีทีร่ะบบรูจ้ัก 

SIEM ทำหน้าที่คล้าย IPDS แตจ่ะตรวจจบัความผิดปกติโดยใช้ข้อมูล Log จากระบบอื่นๆ เพื่อ
นำมาวิเคราะห์ โดยปกติ SIEM จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีการตั้งค่า Rule set ที่ดีโดย
ผู้เช่ียวชาญ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่ SIEM ดูแลอยู่ 

Anti-Malware 
Software 

ทำหน้าที่ตรวจจบัโปรแกรมประสงค์ร้าย ปัจจุบันทำงานได้ทัง้ในระดับเครือข่าย และ Host 
การตรวจเจอ Malware ในระบบเป็นข้อบ่งช้ีได้ทั้งความพยายามในการโจมตีหรือการโจมตี
ได้สำเรจ็ลลุ่วงแล้ว 

File Integrity 
Monitoring 

ระบบที่ทำหน้าทีส่อดสอ่งดูแลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของไฟล์สำคัญๆ และจะแจง้เตือนเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของไฟล์โดยไม่ได้รบัอนุญาต 
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แหล่งข้อมูล คำอธิบาย 
Third-Party 
Monitoring Service 

บริการสอดส่องดูแลความผิดปกติทีเ่กิดข้ีนกบัระบบของเรา โดยเฉพาะเมื่อระบบของเราถูก
นำไปใช้โจมตีระบบอื่นๆ ภายนอกองค์กร ก็เป็นตัวบ่งช้ีได้ว่าระบบได้ถูกยึดครองโดยผู้ที่ไม่
หวังดีและนำไปใช้ในการสร้างความเสียหาย 

ประเภท Log 
Operating System 
and Application 
Log 

ข้อมูลจาก Log ของ OS และ Application ทีป่ระกอบไปดว้ยบันทึกเหตุการณ์หลากหลาย
ประเภท สามารถถูกใช้ในการตรวจจับเหตกุารณ์ภัยคุกคามบางอย่างได้ ข้ึนอยู่กับประเภท
ของ Log และ Rule set ที่ใช้ในการวิเคราะห ์

Network Device 
Log 

อุปกรณ์เครือข่ายทีม่ีบันทึกข้อมลูทีผ่่านเข้าออกเครอืข่ายก็สามารถถูกใช้ในการตรวจจับ
เหตุการณ์ภัยคุกคามบางอย่างได้เช่นเดียวกัน ข้ึนอยู่กับประเภทของ Log และ Rule set ที่
ใช้ในการวิเคราะห ์

ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ 
Vulnerability and 
Exploit Database 

ข้อมูลช่องโหว่และวิธีการโจมตรีะบบรูปแบบใหม่ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องบ่งช้ีภัยคุกคามได้ 
หากการโจมตีที่ออกมาใหม่นั้นสามารถโจมตีระบบที่เราดูแลอยู่ได้ 

บุคคลเปน็ผู้แจ้งเตือน 
บุคคลภายในองค์กร บุคลากรทุกตำแหน่งสามารถเข้ารับการฝึกฝนเพื่อช่วยสอดสอ่งดูแลความผิดปกติทีเ่กิดกบั

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
บุคคลภายนอกองค์กร บุคคลภายนอก เช่น ลูกค้ากส็ามารถเป็นแหลง่ข้อมูลการทำงานผิดปกติของระบบได้ 

นอกจากนี้ยังมี CERT ต่างๆ รวมถึง White Hat Hacker 

2.2. การวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามหรือความผิดปกติเมื่อได้รับแจง้ 

การวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามหรือความผิดปกติ ควรมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ดำเนินการในข้ันตอนต่อไปสามารถดำเนินการได้เร็วและถูกต้องมากยิง่ข้ึน  

ตัวอย่างเทคนิคในการวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามหรือความผดิปกติเมื่อได้รับแจ้ง มีดงัต่อไปนี ้

เทคนิค คำอธิบาย 
Profiling (Baselining) 
Networks and Systems & 
Understand Normal 
Behavior 

ข้อมูลสถานะการทำงาน การตัง้ค่า และการใช้งานปกติของระบบ จะทำให้ทราบ
ได้เร็วข้ึนเมื่อมีพฤติกรรมผิดปกตเิกิดข้ึนในระบบ 

Log Retention Policy Log จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น IPDS, Workstation, Servers, Network Devices 
เป็นต้น จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์หาสาเหตุการโจมตี และ
บันทึกเหตุการณ์เกบ็ไว้เพื่อหลักฐานทางกฎหมายหรือเรียกดใูนอนาคต จึงต้องมี
การเกบ็รกัษาและป้องกันอย่างดี รวมถึงเกบ็ไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ตอบ
โจทย์ในด้านของการตอบสนองและเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ 

Perform Event Correlation การโจมตีโดยทั่วไปมกัจะมีเส้นทางการเข้าถึงระบบเป้าหมายที่ผ่านอปุกรณ์ต่าง ๆ 
บนเครือข่าย ดังนั้นการวิเคราะห์กจ็ำเป็นทีจ่ะต้องใช้ข้อมลูจากทุกอุปกรณ์ที่คาดว่า
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เทคนิค คำอธิบาย 
จะเกี่ยวข้องร่วมกัน (Correlation) เพือ่ให้เห็นถึงเส้นทางการโจมตี และสาเหตทุี่
แท้จรงิที่ทำให้การบุกรุกประสบผลสำเรจ็ 

Clock Synchronization อุปกรณ์ทุกช้ินบนเครือข่ายต้องได้รับการ Synchronize  เวลาให้ตรงกันอยูเ่สมอ 
ไม่เช่นน้ันแล้วการ Correlate Event จะทำได้ยากหรอืไม่สามารถทำได ้

Sniff and Analyze Network 
Data 

ในหลาย ๆ กรณีการดักจับข้อมลูทางเครือข่ายขณะเกิดเหตุเพื่อนำมาร่วมการ
วิเคราะหส์ามารถที่จะให้ข้อมลูเบาะแสที่สำคัญได้ 

Seek Assistance เมื่อใดที่ทมีตอบสนองไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ Incident เพือ่หาสาเหตุที่
แท้จรงิเพือ่กำจัดผู้บรุุกออกจากระบบได้ ก็สามารถใช้บริการให้คำแนะนำปรึกษา
จากภายนอกตามสมควรได้ เช่น CERT ต่าง ๆ หรือบริการจากที่ปรึกษาภายนอก 
เป็นต้น 

2.3. การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ตามแนวทางที่แนะนำตาม BCP Guideline ที่กำหนดให้บริษัทมีการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม ซึ่งจะช่วยให้การ
รับมือและตอบสนองภัยคุกคามมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน โดยหน่วยงานควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ตั้งแต่การตรวจพบจนถึงการสิ้นสุดของเหตุการณ์ภัยคุกคาม ซึ่งการบันทึกข้อมูลอาจจัดเก็บในโปรแกรมประยุกต์หรือฐานข้อมูล 
เช่น ระบบติดตามปัญหา (Issues Tracking System) เพื่อประโยชน์ในการติดตามเหตุการณ์ ข้ันตอนการจัดการ และแก้ไขเหตุ
ภัยคุกคามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนได้รับการจัดการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม    

 ทั้งนี้ บริษัทสามารถพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน BCP Guideline 
• สถานะปจัจบุันของ Incident ต้องได้รบัการอพัเดทตามจริงที่เป็นอยู่ เช่น New, In Progress, 

Forwarded for investigation, Resolved เป็นต้น 
• สรปุเหตุการณ์ทีเ่กิดต้ังแตก่ารตรวจพบถึงการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย 
• สิ่งทีเ่ป็นตัวบง่ช้ีการมีอยู่ของ Incident เช่น การทำงานของระบบผิดไปจากเดิม มีการแสดงผลทีผ่ิดปกติ

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระดับการใช้งานทรัพยากร เช่น RAM มากขึ้นอย่างผิดสงัเกต และการมีข้อความขู่กรรโชก
ทรัพยป์รากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• Incident อื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน 
• รายการกจิกรรมโดยละเอียดที่สุดที่ผู้ตอบสนองได้กระทำไปในระหว่างการรบัมือ Incident 
• ห่วงโซห่ลกัฐาน (Chain of Custody) เพื่อคงไว้ซึ่งความถูกต้องน่าเช่ือถือของหลกัฐาน 
• รายการหลกัฐานที่มกีารจัดเกบ็ระหว่างการรบัมือ Incident 
• ความคิดเห็นจากผู้ทีท่ำการรับมือ Incident 
• การดำเนินการในลำดับถัดไป 
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ตัวอย่างฟอร์มการบันทึกข้อมลูเหตุการณ์ภัยคุกคาม ตามท่ีระบุไว้ใน BCP Guideline ของสำนนักงาน คปภ. 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
ชื่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม  หมายเลขของเหตุการณ์ภัย

คุกคาม 
 

วันท่ีบันทึกเหตุการณ์ภัย
คุกคาม 

 หมายเลขของเหตุการณ์ภัย
คุกคามอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นี้ 

 

ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคาม ข้อมูลของเจ้าหนา้ท่ีผู้รับมือเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
ชื่อ – นามสกุล  ชื่อ – นามสกุล  
หน่วยงาน  โทรศัพท์  
โทรศัพท์  อีเมล  อีเมล  
วันท่ีและเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม   
วันท่ีและเวลาพบเหตุภัยการณ์คุกคาม   
วันท่ีและเวลารายงานเหตุภัยคุกคาม  

รายละเอียดเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
- สิ่งท่ีเกิดขึ้น 
- เกิดขึ้นอย่างไร 
- ทำไมจึงเกิดขึ้น 
- การประเมินทรัพย์สินสารสนเทศท่ีเสียหาย 
- ผลกระทบทางธุรกิจ 
- ช่องโหว่ท่ีพบ/ตัวบ่งชี้ของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

การดำเนนิการท้ังหมดของทีมรับมือและตอบสนอง
ภัยคุกคามในเหตุการณ์นี ้

การดำเนนิการในขั้นถัดไปของทีมรับมือและ
ตอบสนองภัยคุกคามในเหตุการณ์นี ้

 
 

 

 

ค่าใช้จา่ยในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกต ิ รายการหลักฐานท่ีรวบรวมระหว่างการสืบสวน
เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

สรุปสาระสำคญัของเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
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2.4. การวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดลำดับความสำคัญของ Incident 

การวิเคราะห์ผลกระทบและความรุนแรง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ Incident และช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
เพื่อดำเนินการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของบริษัท และ
ลดผลกระทบทางธุรกิจให้น้อยลงที่สุด  

ตัวอย่าง แนวทางการการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดลำดับความสำคัญของ Incident โดย
อย่างน้อยควรครอบคลุมในด้าน ผลกระทบต่อการให้บริการ (Functional Impact) ผลกระทบต่อข้อมูล (Information 
Impact) และความสามารถในการฟื้นฟูระบบ (Recoverability)   

ปัจจัยในการพิจารณา คำอธิบาย 
ผลกระทบต่อการให้บริการ  
(Functional Impact) 

ผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกิดภัยคุกคาม โดยควร
พิจารณาผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทัง้ในปัจจุบัน และผลกระทบทีม่ีโอกาสเกิดข้ึนหากเหตุการณ์
ภัยคุกคามยังไม่ถูกควบคุมโดยทันที ซีง่รวมถึงผลกระทบทางด้านการปฏบิัตงิานของระบบ IT 
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ (Impact to Business) ทีท่ำให้เกิดความขดัข้องหรือ
เสียหายต่อธุรกิจ ซ่ึงหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วอาจจะมีผลเสยีมากยิง่ขึ้น 

ผลกระทบตอ่ข้อมูล 
(Information Impact) 

ผลกระทบต่อข้อมูล ควรพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ด้าน
การรักษาความครบถ้วน (Integrity) และด้านการรักษาสภาพพร้อมใช้ (Availability) รวมทั้งควร
พิจารณาว่าเหตุการณ์ภัยคุกคามส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอย่างไร และส่งผลต่อ
ข้อมูลสำคัญของบริษัท (Sensitive Information) อย่างไร เช่น ข้อมูลถูกทำลาย หรือสูญหาย หรือ
ร่ัวไหล หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

ความสามารถในการฟ้ืนฟู
ระบบ (Recoverability) 

ความสามารถในการฟื้นฟูระบบ ควรพิจารณาจากระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้นฟู
ระบบจากเหตุภัยคุกคาม ซึ่งความรุนแรงของเหตุภัยคุกคามและประเภทของทรัพย์สิน
สารสนเทศ เช่น ระบบ และข้อมูล เป็นต้น ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา
ความสามารถ หรือความยากง่ายในการฟื้นฟูระบบ รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ 

ตารางที่ 1 คำอธิบายผลกระทบด้านต่างๆ 

ระดับของ  
Functional Impact 

คำนิยาม 

None ไม่มีผลกระทบในการให้บริการหรือดำเนินงานตามปกต ิ
Low มีผลน้อยมากต่อกระบวนการทำงานหลัก ทำให้ชา้ลงบ้าง แต่ผลที่ได้ยงัครบถ้วนสมบูรณ์ 
Medium ไม่สามารถให้บริการทีค่รบถ้วนสมบูรณ์กับผู้ใช้งานบางกลุ่ม ทัง้ภายในและภายนอก 
High ไม่สามารถให้บริการกับผู้ใดได้อีกต่อไป เป็นการหยดุชะงักโดยสมบูรณ์ 

ตารางที่ 2 ระดับของ Functional Impact 

ระดับของ 
Information Impact 

คำนิยาม 

None ไม่มีข้อมูลร่ัวไหล ถูกเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือเข้าถงึ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 
Privacy Breach ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล (Personal Identifiable Information; PII) ร่ัวไหลหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
Proprietary Breach ข้อมูลความลบัที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ร่ัวไหล หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
Integrity Loss ข้อมูลที่เป็น Privacy และ Propriety ถูกเปลี่ยนแปลง หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตารางที่ 3 ระดับของ Information Impact 
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ระดับของ 
Recoverability Effort 

คำนิยาม 

Regular เวลาในการกู้คืนสามารถคาดการณ์ได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มี 
Supplemented เวลาในการกู้คืนสามารถคาดการณ์ได้ แต่ต้องมีการจัดหาทรัพยากรเพิ่ม 
Extended เวลาในการกู้คืนไม่สามารถคาดการณ์ได้ ต้องใช้ทรัพยากรและความช่วยเหลือจากภายนอก 
Not Recoverable การกู้คืนไม่สามารถทำได้ ใช้กับสถานการณ์ที่ข้อมูลได้ร่ัวไหลสู่สาธารณะแล้ว เป็นต้น ให้ใช้วิธีการติดตามและ

จำกัดการแพร่กระจาย รวมถึงการเยียวยาผลกระทบ 
ตารางที่ 4 ระดับของ Recoverability Effort 

2.5. การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรด้านอ่ืนๆ 
ตามแนวทางท่ีแนะนำใน BCP Guideline ท่ีกำหนดให้ทีมรับมือและตอบสนองฯ ควรดำเนินการแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุภัยคุกคามกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้     
ทั้งนี้ บริษัทควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเหตุภัยคุกคาม ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องรายงาน รายงานต่อใคร และเมื่อใด 
โดยอย่างน้อยควรกำหนดบุคคลผู้รับรายงาน ข้อมูลที่ต้องรายงาน และเวลาที่ต้องรายงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกที่ต้องได้รับแจ้งแล้ว ทั้งนี้ บริษัทสามารถพิจารณาปัจจัยในเรื่องดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพ่ือกำหนด
แนวทางในการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

• เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Incident 
• เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Incident 
• เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดในนโยบายและแผน  
• เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด 

การแจ้งเตือนเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากรหรือหน่วยงานที่ควรได้รับการ
แจ้งเหตุภัยคุกคาม มีดังต่อไปนี้ 

• ผู้บริหาร (Top Management) 
• ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) 
• ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) หรอื หัวหน้าหน่วยงานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of Information Security) 
• ทีมรบัมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์อื่นๆ ของบริษัท 
• ทีมรบัมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอกบริษัท (ตามความเหมาะสม) 
• เจ้าของระบบงาน (System Owner) 
• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (Human Resources)  
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สำหรบัเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องให้การประชาสัมพันธ์) 
• ฝ่ายกฎหมาย (สำหรับเหตกุารณ์ที่อาจมีข้อเกี่ยวข้องทางกฎหมาย) 
• ทมีบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกจิ (Business Continuity Team) 
• ทีมรบัมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤต (Crisis Management Team)  
• หน่วยงานกำกบั (Regulators) / ทีม TI-CERT / สำนักงาน คปภ. 
• หน่วยงาน CERT (Computer Emergency Response Team) เช่น Thai-CERT 
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Law Enforcer) 
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3. ข้อควรระวัง (Cautions) 

การจัดลำดับความสำคัญของการตอบสนองต่อ Cyber Incident ควรให้ความสำคัญกับ Incident ที่มีผลต่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรก ที่ส่งผลกระทบในด้านเช่ือมั่นต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียง 
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ขั้นตอนท่ี 3 : การควบคุมความเสียหาย การกำจัดสาเหตขุองภัยคุกคาม และการกู้คืน (Containment, 
Eradication & Recovery) 

1. ผลลัพธ์ท่ีสำคญัในขั้นตอนนี้ (Key Results) 
1.1. การเลือกวิธีการในการควบคุมความเสียหายที่เหมาะสม 
1.2. การจัดเก็บและรักษาหลักฐานทางดิจทิัล 
1.3. การกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานปกต ิ

2. กิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (Key Activities) 
2.1. พิจารณาวิธีการในการควบคมุความเสียหาย 

การควบคุมความเสียหายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ความเสียหายกระจายออกไปเป็นวงกว้าง สร้าง
ผลกระทบต่อทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ และยังเป็นการเปิดพื้นที่ เพิ่มระยะเวลาให้ทีมที่รับมือ Incident มีเวลาใน
การคิดหาสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาที่ถาวรได้ 

ข้อสำคญัของการควบคมุความเสียหาย คือ การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยวิธีการท่ัวไปมี 
ดังต่อไปนี้ 

• ปิดระบบ (Shut Down) 
• ตัดการเช่ือมต่อทางเครือข่ายทั้งหมด (Network disconnection) ทั้งนี้ อาจมียกเว้นการเช่ือมต่อสำหรับ Endpoint 

Detection & Response Agent (กระบวนการตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกิดข้ึนที่
ปลายทางแบบเรียลไทม์) 

• หยุดการทำงานของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง (Disabling Certain Functions) 
• Redirect Network Traffic และ/หรือความสนใจของผู้บุกรุกไปยัง Blackhole / Sandbox / Honeypot 

ทั้งนี้ การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการควบคุมความเสียหาย จะข้ึนอยู่กับลักษณะสถานการณ์ที่บริษัทกำลังเผชิญประเภท
ของภัยคุกคาม ระบบงานหรือบริการที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการควบคุมความเสียหาย โดย
บริษัทสามารถพิจารณาเกณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภัยคุกคามและจำกัดความเสียหายได้ตามที่กำหนดใน “แผน
รับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan : CIRP) ในแนวปฏิบัติ 
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563” 

2.2. การจัดเก็บและดูแลรักษาหลักฐานทางดิจิทัล 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บหลักฐาน คือ เพื่อให้การแก้ไข Incident ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยทีสุ่ด 

(Minimizing impact to the business) นอกจากนี้ หลักฐานอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำเนินการตามข้ันตอนทาง
กฎหมาย ดังนี้ การดำเนินการจัดเก็บหลักฐานทางดิจิทัล บริษัทสามารถดำเนินการโดยพิจารณาตามหลักการดังต่อไปนี้ 

• เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับหลักฐานดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในช้ันศาล 

• เมื่อหลักฐานมีบันทึกการเข้าถึงและการกระทำการใด ๆ  ต่อหลักฐานตลอดเวลาอย่างรัดกุม 

• การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลจำเป็นต้องมีการจัดทำบันทึกห่วงโซ่หลักฐาน (Chain of Custody) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน ควรประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลเฉพาะ เช่น Location, Serial Number, Model Number, Hostname, Media Access 

Control (MAC) และ Address เป็นต้น 
2) ช่ือ ตำแหน่ง และช่องทางการติดต่อผู้จัดเก็บและรักษาหลักฐานระหว่างการรับมอื Incident 
3) สถานที่จัดเก็บหลักฐาน 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทีเ่อกสาร National Institute of Standards and Technology 
(NIST) Special Publication 800-86 Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response 

2.3. การกำจดัสาเหตุและการกู้คนืระบบให้กลบัมาทำงานปกต ิ
หากพิจารณาแผนภาพ Incident Response Life Cycle จะพบว่า เมือ่มกีารควบคุมความเสียหาย และมกีารเก็บ

หลกัฐานข้อมลูเพิม่เตมิเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะตอ้งนำกลบัมาวิเคราะห์ตามหลกัการที่ได้กล่าวไว้ใน “ข้ันตอนที่ 2 
เรือ่ง การตรวจจบัและวิเคราะห์ (Detection & Analysis)” จนกว่าจะสามารถกำจัดสาเหตุที่ทำใหเ้กิด Incident และ
ช่องทางที่ผูบุ้กรุกไดส้ร้างไว้เพื่อเข้ามาในระบบทัง้หมดไดเ้รียบร้อย   

ตัวอย่างของการกำจัดสาเหตุท่ีทำให้เกิด Incident และผลกระทบ เช่น 

• การปิดช่องโหว่ของระบบ 
• การยกเลิก User Account ที่ผู้บุกรุกใช้เข้าสู่ระบบ 
• การแจ้งให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน 
• การลบโปรแกรมประเภท Backdoor ออกจากระบบ 
• การใช้ข้อมูล IoC ในการสแกนหา Malware หรือร่องรอยอื่นๆ ในระบบที่ยังหลงเหลือของผูบุ้กรุกเพื่อ

ดำเนินการกำจัดให้ออกจากระบบทั้งหมด 

หลงัจากดำเนินการควบคุมความเสียหาย การกำจัดสาเหตุของภัยคุกคามเสรจ็เรียบร้อยแล้ว บริษัทจงึจะ
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟรูะบบใหเ้ข้าสูส่ภาวะการทำงานปกต ิโดยในข้ันตอนน้ีสิง่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิง่ และควร
เตรียมการล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้  

• การ Restore Operating System หรือ Application Software ต่างๆ จาก Master Image ที่ปลอดภัย 

• การ Restore ข้อมูลกลับเข้าระบบจาก Back Up Storage 
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รูปที่ 5 Incident Response Life Cycle Revisit 

3. ข้อควรระวัง (Cautions) 
3.1.  การควบคุมความเสียหายโดยการ Redirect ผู้บุกรุกไปยัง Sandbox/Honeypot โดยที่ไม่ได้ตัดการเช่ือมต่อของ     

ผู้บุกรุกออกไปในทันที แต่ปล่อยให้ทำการโจมตีต่อไปในระบบ Sandbox เพื่อศึกษาเทคนิค พฤติกรรม พร้อมทั้งเก็บไว้      
เป็นหลักฐานไปก่อนนั้น ควรทำการปรึกษาขอความเห็นจากทีมกฎหมายก่อนรวมทั้งไม่ควรใช้วิธีการนี้กับอุปกรณ์อื่นๆ 
นอกเหนือจากระบบที่เป็น Sandbox/Honeypot เนื่องจากการที่ปล่อยให้ผูบุ้กรุกอยู่ในระบบต่อไปหลังจากทราบว่า         
เป็นการโจมตีแล้ว และเกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมาภายหลังโดยเฉพาะกับบุคคลที่สาม องค์กรอาจมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบ
เพิ่มเติมในทางกฎหมายโดยไม่จำเป็น 

3.2.  การนำหลักฐานดิจิทัลออกมาวิเคราะห์ควรกระทำบนสำเนา (Digital Copy) ของหลักฐานช้ินนั้น และการจัดทำสำเนา
หลักฐานควรกระทำโดยมีเครื่องมือประเภท Write Blocker เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงต่อหลักฐานต้นฉบับ สุดท้ายก่อน
นำมาวิเคราะห์ให้ทำการเปรียบเทียบ Cryptographic Hash ของหลักฐานทั้งสองช้ินให้ตรงกันก่อน 

3.3.  ข้ันตอนการ Recover Operating System หรือ Application หาก Master Image มีช่องโหว่ 
ควรทำการแก้ไขและ Update Master Image ก่อนที่จะมีการ Restore 

3.4.  เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วต้องมีการ Monitor เหตุการณ์ว่ายังเกิดการโจมตีหรือสิ ่งผิดปกติอยู ่อีกหรือไม่     
อย่างต่อเนื่อง เช่น 48 ช่ัวโมง เป็นต้น  
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ขั้นตอนท่ี 4 : การดำเนินการหลังจากการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เสร็จสิ้น (Post-
Incident Activity) 

1. ผลลัพธ์ท่ีสำคัญในขั้นตอนนี้ (Key Results) 
1.1. การปรับปรงุพัฒนาแผนการรบัมือหรือความพร้อมด้านอื่น ๆ จากข้อมลูที่ได้จากการรับมือ 

2. กิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ (Key Activities) 
การเรียนรูเ้พื่อปรบัปรุงการดำเนินการหลังจากการรบัมอืและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เสรจ็สิ้น 

(Post-Incident Activity) ทีมรับมือและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดควรมีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูความคิดเห็น
ในการนำไปพฒันาและปรบัปรุงแนวทางในการรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจาก 
Issue Tracking System เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรงุและพฒันา  

ตัวอย่างประเด็นคำถาม ที่บริษัทสามารถพิจารณาปรับใช้ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากการรับมือ  
ภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ โดยบริษัทสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมไดจ้ากตัวอย่างท่ีระบุไว้ใน BCP 
Guideline เช่น 

• การดำเนินงานเสรจ็สิ้นตามกำหนด และได้ผลลพัธ์ตามทีร่ะบุไว้หรือไม ่
• ข้ันตอนการรับมือและตอบสนองตอ่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไดด้ำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดหรอืไม่  
• การใช้ทรัพยากรเพื่อรับมอืและตอบสนองเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ มสี่วนใดบ้างที่ต้องได้รบัการจัดสรรเพิ่มเติม 
• ข้อมูลทีจ่ำเป็นต้องใช้ในการตอบสนอง มข้ีอมลูจากส่วนใดบ้างทีท่ีมรบัมือฯ คิดว่ายังได้รบัช้าไป 
• การปฏิบัติงานในข้ันตอนใดที่ทำให้การกู้คืนข้อมลูหรอืระบบช้าลง 
• การติดต่อสื่อสารระหว่างการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีประเด็นปญัหา

อุปสรรคอะไรบ้าง ที่ต้องไดร้ับการทบทวนเพื่อนำไปพฒันาและปรับปรงุต่อไป 
• เหตุการณ์ภัยคุกคามลักษณะนี้ มีแนวทางในการปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิซ้ำในอนาคตได้อย่างไรบ้าง 
• สัญญาณตรวจจบัทั้ง Precursor และ Indicator ใดบ้างที่ควรเพิม่เติมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและความเร็วในการ

รับมอืและตอบสนอง 
• การแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัหน่วยงานอื่น มปีระเด็นปัญหาหรืออปุสรรคอะไรบ้าง และสามารถปรบัปรุงให้ดีข้ึนอย่างไร 

 

3. ข้อควรระวัง (Cautions) 
การรบัมอื Incident ไดส้ำเร็จมากในช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่ไดเ้ปน็การบง่ช้ีว่ามีความพรอ้มในการรบัมือได้ดีเสมอไป เพราะ

จากข้อเทจ็จรงิที่ว่ามี Incident เกิดข้ึนไดจ้ำนวนมากเป็นตัวบง่ช้ีการปอ้งกันทีห่ละหลวมหรือไรป้ระสทิธิผล และไม่ได้รบัการ
ปรบัปรงุเลยแมจ้ะผ่านการรับมือมาหลายครัง้แล้วก็ตาม 

 
 
 
 



 

   
หน้า | 27  

 

การดูแลรักษาหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Evidence Handling Guide) 

 หลักฐานทางดิจิทัล จะมีความอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องระมัดระวังตั้งแต่ข้ันตอนการ
จัดเก็บจนถึงการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ 
รวมถึงการที่หลักฐานจะสามารถถูกนำไปใช้ได้ในช้ันศาลหากมีความจำเป็น ทั้งนี้ หลักการดูแลรักษาหลักฐานทางดิจิทัลที่สำคัญมี 
5 ข้อดังนี ้

1. Assessment 

 

การประเมินเพือ่หาจุดที่ต้องมีดำเนินการจัดเกบ็หลักฐานของ Incident ทีเ่รากำลังรับมือและ
ตอบสนอง เช่น Hard Disk, RAM, External Hard Disk, Mobile Device เป็นต้น เพื่อ
ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บข้อมลูหลักฐาน  

2. Acquisition ดำเนินการจัดเกบ็หลักฐานด้วยการทำสำเนา (Duplication/Bit-for-bit Acquisition) ด้วย
เครื่องมือทีเ่หมาะสม โดยมีข้อควรระวังในเรื่องดังตอ่ไปนี ้
1. ต้องป้องกันการเปลี่ยนแปลงของหลักฐาน ด้วยการใช้งาน Hardware Write Blocker 
2. ต้องคำนึงถึง Volatility หรือความอ่อนไหวต่อการสูญเสยีกระแสไฟฟ้าของหลักฐาน เช่น 
ข้อมูลทีเ่สี่ยงต่อการสญูหายหากไม่มกีระแสไฟคอยเลี้ยง เช่น RAM ต้องได้รับการเกบ็รกัษา
เป็นอันดบัแรก เป็นต้น  
3. ต้องบันทกึรายละเอียดการดำเนินงานทุกข้ันตอนที่ลงมือปฏิบัติอย่างละเอียด 
4. ต้องทำการบันทกึหลักฐาน (Chain of Custody) 

3. Authentication ทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ Duplicate และเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัด้วยวิธี 
Cryptographic Hash เช่น MD5, SHA1, SHA256 

4. Analysis & 

Report 

วิเคราะหห์าข้อมลูจากชุดหลักฐานที่ดำเนินการจัดเกบ็เพื่อพสิูจน์ข้อเทจ็จริง หรือเพื่อค้นหา
สาเหตุของการเกิด Incident 

5. Archive จัดเกบ็หลักฐานไว้ในที่เหมาะสม ปลอดภัย และบันทึก Chain of Custody Form ทุกครัง้ที่
มีการเคลื่อนย้ายหลกัฐาน พร้อมทั้งระบเุหตผุลของการเคลือ่นย้าย 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ขัน้ตอนการรบัมือ 

กรณีตัวอย่างที่ 1 : Ransomware และ Data Leakage จากภายในองค์กร 

Preparation   
Objective 1. มีทรัพยากรที่สำคัญต่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

2. มีกระบวนการ และกลไกในการป้องกันระบบที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสที่การโจมตีจะสำเร็จ หรือลด
ผลกระทบจากการโจมตี อีกทั้งยังเป็นทำหน้าที่ในการตรวจจับความพยายามในการบุกรุกได้อีกด้วย 

Activity Description Stakeholders 
จัดเตรียมทรัพยากร อ้างอิงข้อ 2.1 ใน “ข้ันตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม (Preparation)” CEO / CFO /  

CIO / CISO /  
CRO / CCO 

ดำเนินการป้องกันก่อน
เกิดเหตุ 

อ้างอิงข้อ 2.2 ใน “ข้ันตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม (Preparation)”  
สำหรับการรับมือ Ransomware ในปัจจุบันให้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการ

Backup ระบบ และข้อมูลการจัดการเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลโดยเฉพาะเรื่อง
ของการ Take Down แหล่งที่รั่วไหลของข้อมูล การมีมาตรการในการเยียวยาผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของข้อมูล รวมทั้งควรมีความพร้อมในการ
ดำเนินการ Personal Information usage Monitoring สำหรับบุคคลที่ข้อมูล
รั่วไหล ว่าจะมีการถูกนำไปใช้ที่ใดได้บ้าง และกิจกรรมใดบ้าง   

CISO / CRO /  
IRT 

Detection & Analysis 
Objective 1. รับแจ้งเหตุการณ์การโจมตี 

2. การระบุความเสียหายเบื้องต้น 
3. การระบุสาเหตุที่การโจมตีสำเร็จ 
4. การระบุความสามารถของผู้บุกรุกและเครื่องมือที่ใช้รวมถึง Malware 

Activity Description Stakeholders 
รับแจ้งเหตุ ส่วนใหญ่เมื่อการโจมตีประเภท Ransomware เกิดข้ึนจะรับทราบได้จากการที่

ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้แจ้ง 
Users / SOC /  
IRT 

วิเคราะห์การโจมตีและ
ขอบเขตเสียหาย 

ผลกระทบเบื้องต้นสามารถสอบถามได้จากผู้ใช้งานระบบ รวมถึงกิจกรรมก่อน
หน้าที่กระทำไป และเป็นผลให้การโจมตีสำเร็จ รวมทั้ง ใช้ข้อมูลจากการ
สอบถามเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการภัยคุกคามและค้นหาระบบอื่นๆ ที่
อาจจะได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน 

IRT 

จัดเก็บหลักฐานทาง
ดิจิทัลท่ีจำเป็นรวมถึง
ตัวอย่าง (Specimen) 
Malware 

การโจมตีที่สำเร็จ หมายถึง การโจมตีที่สามารถผ่านกลไกการป้องกันมาได้ ซึ่ง
เป็นการโจมตีที่มีความซับซ้อน ซึ่งการจะทราบถึงเทคนิควิธีการโจมตี ลักษณะที่
ใช้ และผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ช้ันสูง 

การเก็บข้อมูลจากจุดต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โดนโจมตีและ
อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยที่ต้องคำนึงถึง Volatility 
หรือความอ่อนไหวต่อการสูญเสียกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย 

Users / IRT / 
System 
Admins 
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- RAM 
- Network Connection 
- Running Processes 
- Opened Files 
- Swap Memory 
- Hard Disk Image 
- System Log 
- Network Log 
- External Media 
ข้อมูลที่อ่อนไหวต่อการสูญเสียกระแสไฟฟ้า คือ ข้อมูลที่จะหายไปหาก

ไม่มีกระแสไฟคอยเลี้ยง เช่น RAM เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้หลักฐานที่กล่าวมาคงอยู่ครบถ้วน ในบางกรณี การเก็บ

ข้อมูลจึงต้องกระทำอย่างรวดเร็ว โดยผู้เช่ียวชาญ และก่อนที่จะมีการปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และหากการตอบสนองเกิดข้ึนเร็วพอ โอกาสที่จะได้ตัวอย่างของ 
Malware ที่เป็น Ransomware มาวิเคราะห์จะมีโอกาสสูงข้ึน 

การดำเนินการทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกอย่างละเอียดเพื่อการอ้างอิงถึง
ในภายหลังโดยเฉพาะการข้ึนสู่ช้ันศาล (หากจำเป็น) 

วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานทางดิจิทัลเพ่ือ
หาข้อสรุปจากการ
โจมตีและความเสียหาย
ท่ีเกิดจาก Malware 

ข้อมูลจากข้ันตอนก่อนหน้า จะต้องถูกนำมาหาข้อสรุปให้ได้ 3 เรื่อง
ดังต่อไปนี ้  
1. สาเหตุที่การโจมตีประสบผลสำเร็จ เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด ซึ่งต้องวิเคราะห์
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่จัดเก็บได้ในข้ันตอนก่อนหน้า โดยเฉพาะ
การทำ Data Correlation และ Timeline Analysis 
2. โอกาสและรูปแบบของผลกระทบที่อาจจะขยายวงกว้างออกไปได้ โดยเฉพาะ
ความสามารถของภัยคุกคามและ Malware ที่ใช้งาน เพื่อที่จะได้ค้นหาและหยุด
การแพร่กระจายของภัยคุกคาม ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ใน
ข้ันตอนก่อนหน้าเช่นเดียวกัน ที่ได้จากการทำ Malware Analysis 
3. การจัดทำ Indicator of Compromise (IoC) จากผลการวิเคราะห์ที่ได้เพื่อ
ใช้ในการ Scan ระบบอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน และ/หรือ เครือข่ายใกล้เคียง 
เพื่อระบุขอบเขตของการแพร่กระจายของ Malware และภัยคุกคาม 
*** ข้ันตอนการวิเคราะห์อาจจะต้องมีการทำซ้ำ ในกรณีพบข้อมูลใหม่ เช่น    
พบ Malware อีกประเภทหนึ่งในระบบอื่นที่ไม่เหมือนกับระบบที่โดนโจมตี    
ในครั้งแรก 

IRT 

ขยายผลการวิเคราะห์
ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ข้อมูลรั่วไหล 

เมื่อทราบว่ามีข้อมูลรั่วไหล ต้องทำการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของข้อมูลที่รั่วไหลว่าสามารถไปปรากฏอยู่ในแหล่งใดบ้าง โดยสามารถ
พิจารณาจากระบบที่ได้รับผลกระทบ  

IRT / CMT / 
System 
Admins 

ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จำเป็นที่จะต้องถูกสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
โดยข้ึนอยู่กับเหตุการณ์และความจำเป็น โดยในกรณีของ Ransomware และ 

IRT / CMT /  
Regulators /  
Customers / 
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Data Leakage จากภายในองค์กร ควรมีหน่วยงานที่ต้องติดต่อสื่อสาร อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  
1. การแจ้งผลการวิเคราะห์ให้กับทีมผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการแก้ไขจุดอ่อนและ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับระบบ 
2. กรณีระบบไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ ต้องติดต่อประสานงานกับทีม 
BCP ซึ่งอาจเป็นการติดต่อโดยตรง หรือผ่าน Crisis Management Team ได้ 
ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับโครงสร้างขององค์กร 
3. การแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4. การแจ้งเจ้าของข้อมูลที่รั่วไหล ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ความเหมาะสมและความจำเป็น 

Employees / 

Containment, Eradication & Recovery 
Objective 1. การค้นหา กำจัด และควบคุมการแพร่กระจายของ Malware 

2. การค้นหาและควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล 
3. การกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานปกติ 

Activity Description Stakeholders 
นำผลการวิเคราะห์ท่ี
ได้มาทำการตรวจสอบ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือกำจัด
ภัยคุกคามออกจาก
ระบบ 

ข้ันตอนที่สามารถดำเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การจำกัด
ความเสียหายเบื้องต้น ซึ่งปกติจะดำเนินการตัดการเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่โดนโจมตีออกจากเครือข่าย และ/หรือ ทำการปิดการทำงานของ
อุปกรณ์ลงโดยวิธี Shutdown หรือถอดสายไฟโดยทันที ทั้งนี้ วิธีที่เลือกใช้ควร
คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดกับข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลเสมอ และควรมีการ
เก็บข้อมูลออกจากอุปกรณ์นั้นๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการปิดการทำงาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลจะทำให้ได้ข้อสรุปของการ
โจมตี ตั้งแต่ช่องโหว่ที่ใช้ ความเสียหายที่เกิดข้ึน และร่องรอยที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
การเข้าถึง/เปลี่ยนแปลง File, Registry, Networking Resource, Network 
Storage เป็นต้น) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้ในการแก้ไข Incident ได้ 

นอกจากนี้ การ Scan เพือ่ค้นหา Indicator of Compromise (IoC) 
เป็นหนึง่วิธีที่ช่วยใหก้ารค้นหา และกำจัดภัยคุกคามสามารถดำเนินการไดเ้ร็วข้ึน  

IRT / System 
Admins 

เรียกใช้งาน BCP หาก
มีความจำเป็น 

ในระหว่างการรับมือและตอบสนองภัยคุกคาม หากความเสียหายที่เกิดข้ึน อยู่
ในระดับที่ทำให้ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้  บริษัทต้องดำเนินการ 
Activate Disaster Recovery Site/System ตามที่กำหนดใน Business 
Continuity Plan 

IRT / CMT / 
BCT / System 
Admins 

ควบคุมและเยียวยา
ความเสียหายจากการ
รั่วไหลของข้อมูล 

การรั่วไหลของข้อมูลถึงแม้จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง แต่ควร  
มีการตอบสนองที่สำคัญเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหาย และลดหรือ กำจัด
ผลกระทบจากการั่วไหลนั้นได้ คือ การระบุจุดที่ข้อมูลรั่วไหลถูกเปิดเผย เช่น 
Website, Bit torrent เป็นต้น และควรมีขั้นตอนหรือแนวทางในการดำเนินการ 
Take Down แหล่งข้อมูลเหล่านั้นเท่าที่ทำได้ และควรมีมาตรการเยียวยา
เจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามที่กฎหมายกำหนด  

IRT / CMT /  
Regulators 
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นอกจากนี้ ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Information 
Marking และ Personal Information usage Monitoring เพื่อให้รู้ได้ทันทีเมื่อ
ข้อมูลชุดที่รั่วไหลถูกนำไปใช้งาน (คล้ายคลึงกับการทำ Credit Monitoring ของ
ข้อมูลทางการเงินที่เกิดการรั่วไหล) 

กู้คืนระบบ และ ข้อมูล
หากมีความเสียหาย 

เมื่อแก้ไขและกำจัดภัยคุกคามออกจากระบบได้แล้ว หากจำเป็นต้องมีการกู้คืน
ระบบ และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับความเสียหายกลับมาจาก Backup System 
Image และ Backup Data และควรระมัดระวังช่องโหว่หรือจุดอ่อนใดที่ปรากฏ
อยู่ใน Backup System Image ซึ่งหากตรวจพบ ควรดำเนินการแก้ไขก่อน
นำมาใช้งาน 

IRT / System 
Admins 

สอดส่องดูแลความ
ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 

การสอดส่องดูแลความผิดปกติ ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการนำอุปกรณ์ที่โดน
โจมตีออกจากเครือข่าย จนถึงการกู้คืนระบบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหลังจาก
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติอีกสักระยะหนึ่ง โดยการกำหนดระยะเวลาจะข้ึนอยู่
กับแต่ละองค์กรซึ่งอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 48 ช่ัวโมง 

ทั้งนี้ หากพบเจอความผิดปกติให้กลับไปดำเนินการในข้ันตอน 
Detection & Analysis อีกครั้ง 

IRT  / CMT 

Post-Incident Activity 
Objective การปรับปรุงพัฒนาแผนการรับมือหรือความพร้อมด้านอื่นๆ จากข้อมูลที่ได้จากการรับมือ 
Activity Description Stakeholders 
การเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง อ้างอิงข้อ 2.1 ใน “ขั้นตอนที่ 4: การปฏิบัติภายหลังการตอบสนองเสร็จสิ้น 

(Post-Incident Activity)” 
ทุกคนที่มีส่วน
ร่วมในข้ันตอน
การตอบสนองทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน 

กรณีตัวอย่างที่ 2 : Data Leakage จาก Third-Party ที่ให้บริการ 

Preparation   
Objective 1. มีทรัพยากรที่สำคัญต่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

2. มีกระบวนการ และกลไกในการป้องกันระบบที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสที่การโจมตีจะสำเร็จ หรือลด
ผลกระทบจากการโจมตี อีกทั้งยังเป็นทำหน้าที่ในการตรวจจับความพยายามในการบุกรุกได้อีกด้วย 

Activity Description Stakeholders 
จัดเตรียมทรัพยากร อ้างอิงข้อ 2.1 ใน “ข้ันตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม (Preparation)” CEO / CFO / 

CIO / CISO / 
CRO / CCO 

ดำเนินการป้องกันก่อน
เกิดเหตุ 

อ้างอิงข้อ 2.2 ใน “ข้ันตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม (Preparation)”  
1. สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือ Data Leakage จาก Third-Party ให้มุ่งเน้น
ไปที่เรื่องของ 

- กระบวนการคัดเลือก Third-Party (Selection) 
- ความสามารถในการให้บริการตามกำหนด 

CISO / CRO / 
IRT / Third-
Party 
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- ความสามารถในการดำเนินการตาม Security Policy ขององค์กร 
2. การดำเนินงานระหว่างผู้ให้บริการกับบริษัท (Orientation & Integration) 
ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย Security Policy 
ให้ชัดเจน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  

- กำหนดข้ันตอนการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง  
- มีการอบรมและฝึกฝนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  
- มีกระบวนการตรวจสอบ และต้องกำหนดสิทธิในการตรวจสอบสัญญาการ

ให้บริการ มีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับเดียวกับองค์กร  
- มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
- มีกระบวนการยกเลิกการใช้บริการ 
- สามารถอำนวยความสะดวกเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บรกิาร  
- ข้อกำหนดในการทำลายข้อมูลสำคัญออกจากระบบ 

Detection & Analysis 
Objective 1. รับแจ้งเหตุการณ์การโจมตี 

2. การระบุความเสียหายเบื้องต้น 
3. การระบุสาเหตุที่การโจมตีสำเร็จ 
4. การระบุความสามารถของผู้บุกรุกและเครื่องมือที่ใช้รวมถึง Malware 

Activity Description Stakeholders 
รับแจ้งเหตุ เมื่อมีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้น Third-Party จะต้องแจ้งให้กับองค์กรทราบ

ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ได้ช้ีแจงและฝึกฝนไว้ และต้องสอดคล้องกับ Security 
Policy ขององค์กรทั้งหมด 

Third-Party / 
SOC / IRT 

วิเคราะห์การโจมตีและ
ความขอบเขตเสียหาย 

1. IRT ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู ้ให้บริการเพื ่อให้ได้ข้อมูลความ
เสียหายเบื ้องต้นสำหรับการพิจารณามาตรการในส่วนที ่องค์กรเองจะต้อง
ดำเนินการ 
2. การรายงานความคืบหน้าและผลลัพธ์ควรกระทำเป็นระยะ และมีข้อมูล
ชัดเจน 
3. ทีม IRT อาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ ตามที่กำหนดไว้ตอนเริ่มสัญญา 
หรือ ตามสถานการณ์ 

IRT / Third-
Party 

จัดเก็บหลักฐานทาง
ดิจิทัลท่ีจำเป็นรวมถึง
ตัวอย่าง (Specimen) 
Malware 

ทีม IRT ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
เช่นเดียวกับ ภาคผนวก จ. ข้ันตอน “Detection & Analysis” ส่วน Activity 
“จัดเก็บหลักฐานทางดิจิทัลที่จำเป็นรวมถึงตัวอย่าง (Specimen) Malware” 

Third-Party / 
IRT 
 

วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานทางดิจิทัลเพ่ือ
หาข้อสรุปจากการ
โจมตีและความเสียหาย
ท่ีเกิดจาก Malware 

ทีม IRT ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อให้ได้  ผลลัพธ์
เช่นเดียวกับภาคผนวก จ. ข้ันตอน “Detection & Analysis” ส่วน Activity 
“วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลเพื่อหาข้อสรุปจากการโจมตีและความ
เสียหายที่เกิดจาก Malware” 
 

IRT / Third-
Party 
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ขยายผลการวิเคราะห์
ความเสียหายท่ีเกิดจาก
ข้อมูลรั่วไหล 

ต้องได้ข้อมูลการรั่วไหลที่ชัดเจนจากผู้ให้บริการ เพื่อให้มีความพร้อมในการ
สอดส่องเสาะหาข้อมูลที่รั่วไหลว่าไปปรากฏอยู่ในที่ใดบ้าง 

IRT / CMT / 
Third-Party 

ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จำเป็นที่จะต้องถูกสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์และความจำเป็น ในกรณี Data Leakage ขององค์กร 
มีหน่วยงานที่ต้องติดต่อสื่อสาร ดังนี้เป็นอย่างน้อย 
1. การแจ้งผลการวิเคราะห์ให้กับทีมผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการแก้ไขจุดอ่อนและ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับระบบ 
2. การแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. การแจ้งเจ้าของข้อมูลที่รั่วไหล ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ความเหมาะสมและความจำเป็น 

IRT / CMT /  
Regulators /  
Customers / 
Employees 

Containment, Eradication & Recovery 
Objective 1. การค้นหา กำจัด และควบคุมการแพร่กระจายของ Malware 

2. การค้นหาและควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล 
3. การกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานปกติ 

Activity Description Stakeholders 
นำผลการวิเคราะห์ท่ี
ได้มาทำการตรวจสอบกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีได้รบั
ผลกระทบ เพ่ือกำจัดภัย
คุกคามออกจากระบบ 

IRT ควบคุมดูแลและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับ 
ภาคผนวก จ. ข้ันตอน “Containment, Eradication & Recovery” ส่วน 
Activity “นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทำการตรวจสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อกำจัดภัยคุกคามออกจากระบบ” 

IRT / Third-
Party 

ควบคุมและเยียวยา
ความเสียหายจากการ
รั่วไหลของข้อมูล 

การรั่วไหลของข้อมูลถึงแม้จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง แต่ควร
มีการตอบสนองที่สำคัญเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหาย และลดหรือกำจัด
ผลกระทบจากการั่วไหลนั้นได้ คือ การระบุจุดที่ข้อมูลรั่วไหลถูกเปิดเผย เช่น 
Website, Bit torrent เป็นต้น และควรมีขั้นตอนหรือแนวทางในการดำเนินการ 
Take Down แหล่งข้อมูลเหล่านั้นเท่าที่ทำได้ และควรมีมาตรการเยียวยา
เจ้าของข้อมูลและผุ้ที่ได้รับผลกระทบตามที่กฎหมายกำหนด  
 นอกจากนี้ ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ 
Information Marking และ Personal Information usage Monitoring 
เพื่อให้รู้ได้ทันทีเมื่อข้อมูลชุดที่รั่วไหลถูกนำไปใช้งาน (คล้ายคลึงกับการทำ 
Credit Monitoring ของข้อมูลทางการเงินที่เกิดการรั่วไหล) 

IRT / CMT /  
Regulators 

สอดส่องดูแลความ
ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 

การสอดส่องดูแลความผิดปกติ ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการนำอุปกรณ์ที่โดน
โจมตีออกจากเครือข่าย จนถึงการกู้คืนระบบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหลังจาก
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติอีกสักระยะหนึ่ง โดยการกำหนดระยะเวลาจะข้ึนอยู่
กับแต่ละองค์กรซึ่งอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 48 ช่ัวโมง 
 ทั ้งนี ้ หากพบเจอความผิดปกติให้กล ับไปดำเนินการในขั ้นตอน 
Detection & Analysis อีกครั้ง 

IRT / CMT /  
Third-Party 
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Post-Incident Activity 
Objective การปรับปรุงพัฒนาแผนการรับมือหรือความพร้อมด้านอื่น ๆ จากข้อมูลที่ได้จากการรับมือ 
Activity Description Stakeholders 
การเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง อ้างอิงข้อ 2.1 ใน “ข้ันตอนที่ 4: การปฏิบัติภายหลังการตอบสนองเสร็จสิ้น 

(Post-Incident Activity)” 
ทุกคนที่มีส่วน
ร่วมในข้ันตอน
การตอบสนองทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน 
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ภาคผนวก ก. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับท่ี ชื่อเอกสาร 
1 แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองตอ่เหตุการณ์ผิดปกตทิางไซเบอร์ (Cyber Incident Response 

Plan : CIRP) ในแนวปฏิบัติ เรื่อง การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity 
Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรบัการดำเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563 

2 National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-61 
Revision 2 Computer Security Incident Handling Guide 

3 National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-84 
Guide to Test, Training, and Exercise Programs for IT Plans and Capabilities 

4 National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-86 
Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response 
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ภาคผนวก ข. ตัวอย่าง Incident Response Flow ของ TI-CERT ที่ปรับใช้วิธีการใน Handbook ฉบับน้ี 
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่างแบบฟอร์ม Chain of Custody 
EVIDENCE / PROPERTY CHAIN OF CUSTODY 

REFERENCE 
NO. 

DESCRIPTION 

ITEM NO. QUANTITY DESCRIPTION OF ARTICLES  
(If physical device, include manufacturer, model, and serial 
number) 
 
 
 
 

Date/ 
Time 

From To PURPOSE OF CHANGE OF 
CUSTODY 

 Name 
Organization 
Signature 

Name 
Organization 
Signature 
 
 
 

 

Date/ 
Time 

From To PURPOSE OF CHANGE OF 
CUSTODY 

 Name 
Organization 
Signature 

Name 
Organization 
Signature 
 
 
 

 

Date/ 
Time 

From To PURPOSE OF CHANGE OF 
CUSTODY 

 Name 
Organization 
Signature 

Name 
Organization 
Signature 
 
 
 

 

ที่มา : https://www.sans.org/media/score/incident-forms/ChainOfCustody.pdf 

 

https://www.sans.org/media/score/incident-forms/ChainOfCustody.pdf


 

   
หน้า | 38  

 

ภาคผนวก ง. ตัวอย่าง Incident Handling Checklist 

 

ที่มา: Incident Handling Checklist (NIST 800-61 r2) 
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