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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
โดย สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ชื่อเรื่อง “นโยบาย BYOD ของกรมชลประทาน”
๒ ความสําคัญของปญหา
Bring Your Own Device หรือ BYOD คือการที่ผูใชงานภายในองคกรไดนําอุปกรณสวนตัว
เขามาใชงานเองภายในระบบเครือขายขององคกร
ซึ่งไมเพียงแตเครื่องคอมพิวเตอรประเภท
Notebook หรือ Netbook เทานั้น แตปจจุบัน ยังมีอุปกรณ Smart Phone และ Tablet จํานวน
มาก ทําใหระบบเครือขายมีเครื่องลูกขายเพิ่มมากขึ้น ทําให ยากตอการดูแลรักษาความปลอดภัย ของ
ระบบ เนื่องจากนโยบายรักษาความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปนั้น
จะแตกตางจากนโยบายรักษาความปลอดภัยสําหรับอุปกรณ Smart Phone และ Tablet โดย
สิ้นเชิง จึงจําเปนตองกําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยในเรื่องนี้ใหมใหชัดเจน มิฉะนั้นแลวจะเกิด
ปญหาตอการใชงานจริงของผูใชงาน และสงผลตอภาพรวมของความปลอดภัยของระบบเครือขาย
องคกรได
๓ วัตถุประสงคการศึกษา
ก) เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดในเรื่อง BYOD
ข) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทํานโยบาย BYOD แกผูบริหารกรมชลประทาน
๔ กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาในเรื่อง BYOD ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
๑. รวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา และแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ
๒. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสภาพทั่วไป และประเด็นปญหา
๓. กําหนดกรอบปญหา และประเด็นที่ตองดําเนินการ
๔. กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเชิงเทคนิค
๕ วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ
จากบทความตางๆ ในเว็บไซต ตลอดจนเอกสารบทความ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหและ
สรุปผลการศึกษา
๖ ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปเปนแนวทางที่กรมชลประทานควรจะตองดําเนินการ โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนเจาภาพ เพื่อดําเนินการตางๆ ดังนี้
- จัดตั้งคณะทํางานรวบรวมขอมูล และดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทํานโยบาย
BYOD ตามที่เสนอไวในสวนที่ ๒

- พิจารณาจัดทําและกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการรักษาความปลอดภัยเบื้องตนของ
อุปกรณ BYOD โดยใชทรัพยากรเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเทาที่มีอยูปจจุบัน
- ตรวจสอบ BYOD Solution ที่เหมาะสมกับกรมชลประทาน และจัดทํารายละเอียด
และขอสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
- ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณตางๆ หลังจากไดรับงบประมาณ
- เสนอผูบริหารกรมฯ เพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใช โดยใหหนวยงานตางๆ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด
๗ ปจจัยแหงความสําเร็จ
การดําเนินการตามขอเสนอแนะขางตนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จําเปนตองมี
ปจจัยเงื่อนไขแหงความสําเร็จเขามาประกอบรวมดวย ดังนี้
๑ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและการพัฒนาบุคคลากร
๒ นโยบายตองมีความตอเนื่อง เนื่องจากนโยบาย/โครงการบางเรื่องจําเปนตองใชระยะเวลา
ในการปรับเปลี่ยน การสรางการยอมรับ รวมถึงการเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
๓ การจัดฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และภัยแฝงที่มา
ในขณะใชงาน หากไมมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมที่ดีพอ
๔ จัดตั้งคณะทํางานเพื่อประสานนโยบายใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
๕ ประเมินผลและปรับปรุงนโยบายเมื่อพบขอบกพรองทุกป เพื่อใหมีความสมบูรณตอไป

คํานํา
ปจจุบัน หลายๆ องคกรในประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาในการบริหารจัดการทางดาน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในกรณี ที่ผูใชงานในองคกรนําอุปกรณสวนตัวตางๆ มาใชงานเอง
เชน เครื่องคอมพิวเตอร Notebook, Tablet หรือ Smart Phone ตางๆ เปนตน ในบางองคกรจะมี
ปญหาตั้งแตระดับของความไมเพียงพอของระบบเครือขาย สวนบางองคกรมีปญหาในเรื่องของการ
จัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อควบคุมการใชงานอุปกรณสวนตัวตางๆ เหลานี้
โครงการศึกษาดานสารสนเทศเรื่อง “นโยบาย BYOD ของกรมชลประทาน” ฉบับนี้เพื่อเสนอ
แนะแนวทางและขั้นตอนการจัดทํานโยบาย BYOD แกผูบริหาร โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาและปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอระบบสารสนเทศของกรมชลประทานหากไมมีการควบคุมและ
รักษาความปลอดภัยที่ดีพอ ตลอดจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการใชงานอุปกรณตางๆ ใน
ระบบสารสนเทศของกรมชลประทานที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป

นายสมนึก จิระศิริโสภณ
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
เมษายน ๒๕๕๘
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หนาที่ ก

สวนที่ ๑
ขอมูลทั่วไป
ความเปนมา

BYOD ยอมาจาก Bring Your Own Device เปนหนึ่งใน Trend เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กําลังจะมี
บทบาทตอการทํางานขององคกรและหนวยงานภาครัฐตางๆทั่วโลก สภาพการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วนี้ ยอมสงผลใหการแขงขันในโลกไรพรมแดนทวีความรุนแรงขึ้น และเปนแนวทางการทํางานไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ BYOD ถือเปนแนวคิดสําคัญที่องคกร ตางๆ ให ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ องคกร ในโลกธุรกิจ
ประมาณ ๙๐ % จะอนุญาตใหพนักงานนําอุปกรณพกพาสวนตัว มาใชงาน เชน Notebook, Tablet หรือ
Smartphone โดยใชทรัพยากรของ องคกร ที่มี นโยบาย การควบคุมการเขาถึง และใชรวมกับระบบเครือขาย
ระบบฐานขอมูล, อีเมลล, แอพพลิเคชันและบริการอื่นๆ ขององคกรได ทําใหองคกรไมตองจัดหาอุปกรณทํางาน
เหลานี้ให และสามารถเชื่อมตอเครือขายไรสายขององคกรไดอีกดวย แตในขณะเดียวกันอุปกรณที่นํามาใชก็
จะตองมีการปรับแตงและบังคับใหมีการรักษาความปลอดภัยตางๆ ตามที่กําหนดดวยเชนกัน องคกรสวนใหญ จึง
คิดวานโยบาย BYOD จะชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหดียิ่งขึ้นได

วัตถุประสงค

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
๒. เพือ่ ลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณและการบํารุงรักษาของหนวยงานภาครัฐ
๓. เพือ่ ผสมผสานโลกของการทํางานใหเขากับการใชงานสวนตัวไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น

คําศัพทเทคนิคที่ควรทราบ
การรักษาความปลอดภัยอุปกรณตางๆ ที่นํามาใชในองคกร คําศัพทเทคนิค (Keyword) ที่เรามักจะพบ
เห็นกันบอยๆ มีดังตอไปนี้
Network Access Control – NAC
NAC คือระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย โดยมุงเนนไปที่การควบคุมการใชงานเครื่องลูกขายและ
อุปกรณเครือขายทั้งหมดที่มี MAC Address และ IP Address ใหสามารถใชงานระบบเครือขายไดในระดับที่
แตกตางกันตามความปลอดภัยของอุปกรณนั้นๆ เชน
ผูใชงานในองคกรอาจจะมีสิทธิ์ในการเขาถึงเครื่องแมขาย (Server) แตกตางกันตามแผนกของตน และ
ผูใชงานที่เปนบุคคลภายนอกจะไมสามารถเขาถึงเครื่องแมขายใดๆ ไดเลย
•
เครื่องลูกขายที่มีการติดตั้งซอฟตแวรและอัพเดต Anti-virus ตามที่กําหนด จะมีสิทธิ์ในการใชงาน
Protocol หรือเขาถึงระบบงานตางๆ ที่สูงกวาเครื่องลูกขายที่ไมไดติดตั้งซอฟตแวรที่กําหนด หรือมี Antivirus ที่ไมอัพเดต
•

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

หนาที่ ๑

เครื่องลูกขายที่มีพฤติกรรมโจมตีเครือขาย หรือติดไวรัส จะถูกตัดสิทธิ์ในการใชงาน Protocol ที่มี
ความเสี่ยง เชน FTP ออกไป รวมถึงสามารถมีการแจงเตือนผูที่ใชงานเครื่องลูกขายเหลานั้นไดวามีการติด
ไวรัส และสั่งเรียกใหซอฟตแวร Anti-virus ทํางานเพื่อคนหาและกําจัด Virus ทันที
•

โดยทั่วไปแลว NAC จะสามารถตรวจสอบเครื่องลูกขายทั้งหมดไดในระดับของเครือขาย (Network) และมี
การแถมซอฟตแวร Agent สําหรับการตรวจสอบเครื่องลูกขายมาตรฐานเชน Windows, Mac, Linux มาให
ดวย เพื่อใหแตละองคกรสามารถออกแบบนโยบายการรักษาความปลอดภัยไดอิสระ และบังคับตรวจสอบในเชิง
ลึกระดับ Application และ Process ที่ใชงานไดทันที โดย NAC จะมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือขายทั้งแบบมีสายและไรสายไปพรอมๆ กัน ทําใหระบบเครือขายมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น และผูใชงานไมสับสนจากการเจอการยืนยันตัวตนที่หลากหลายในระบบเครือขายแบบเดิมๆ
นอกจากนี้ NAC สวนมากในทุกวันนี้จะมีความสามารถในการทํา BYOD พวงมาดวยในตัว โดยบางยี่หอจะ
สามารถใชงานไดฟรีๆ ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ในขณะที่บางยี่หอจะตองเปน Option เสริม ซึ่งมีคาใชจายเพิ่มเติม
รวมถึงยังสามารถทํางานรวมกับ MDM หลากหลายยี่หอไดอีกดวย
Bring Your Own Device – BYOD
BYOD เปนคําที่ใชเรียกเมื่อในระบบเครือขายขององคกรมีการนําอุปกรณสวนตัวเขามาใชงานอยางมี
นัยยะสําคัญ ในบางองคกรที่เมืองนอกอาจจะมีการเพิ่มเงินใหพนักงานเมื่อมีการนํา Notebook หรือ Smart
Phone เขามาใชงานเอง ทําใหองคกรไมตองจัดหาอุปกรณทํางานเหลานี้ให แตในขณะเดียวกันอุปกรณที่
นํามาใชก็จะตองมีการปรับแตงและบังคับใหมีรักษาความปลอดภัยตางๆ ตามที่กําหนดดวยเชนกัน
สําหรับเมืองไทย การทํา BYOD หลักๆ คือการรักษาความปลอดภัยสําหรับอุปกรณที่ผูใชงานนํามาใช
เอง เชน Notebook, Smart Phone, Tablet โดยจํากัดการใชงานที่ระดับเครือขาย โดยบังคับใหมีการยืนยัน
ตัวตน และบังคับใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงระบบเครือขายนอยกวาการนําอุปกรณขององคกรมาใชงาน รวมถึงใน
บางกรณียังมีการจําแนกประเภทของอุปกรณ เชน Apple iPhone, Google Android หรือ Microsoft
Windows Phone และกําหนดสิทธิ์ใหอุปกรณตางๆ มีสิทธิ์ในระดับที่แตกตางกันอีกดวย หรือบางกรณีก็อาจ
หามไมใหมีการใชงานอุปกรณบางประเภทที่มีความเสี่ยงทางดานความปลอดภัยในระดับสูงเลยก็เปนได
Mobile Device Management – MDM
MDM เปนคําที่ใชเมื่อตองการที่จะควบคุมอุปกรณ Smart Phone และ Tablet ในเชิงลึก เชน การ
ตรวจสอบ Application ที่มีการติดตั้งและใชงาน, การตรวจสอบการทํา Jailbreak หรือ Root, การบังคับหาม
ใชงานซอฟตแวรบางประเภท, การตรวจสอบสถานที่ของอุปกรณเหลานั้น , การบังคับตั้งคาการใชงานของ
อุปกรณใหมีความปลอดภัย, การบังคับลบขอมูลสําคัญขององคกร โดยทั่วไป MDM มักจะมีคาใชจายตออุปกรณ
ที่มีการใชงาน และสามารถควบคุมอุปกรณเหลานั้นผานระบบเครือขาย Public Internet หรือ ๓G ได ทําให
MDM เหมาะสมตอการบังคับใชงานอุปกรณ Smart Phone และ Tablet ที่เปนทรัพยสินขององคกรแจกให
พนักงานใชทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่การบังคับใช MDM กับอุปกรณที่พนักงานนํามาใชเองนั้น จะทําให
องคกรตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการใชงาน MDM ไปเปนจํานวนมาก และไมสามารถควบคุมจํานวนของลิขสิทธิ์
เหลานั้นได
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ขอดี-ขอเสียของ BYOD

ขอดี
• ลดคาใชจายใหกับองคกร (Cost Saving) เพราะผูปฏิบัติงานเปนคนนําอุปกรณตางๆ เหลานั้นมาเอง
ทําใหองคกรไมจําเปนลงทุนในอุปกรณ บางอยาง โดยบางองคกรอาจใชวิธีการเชาเครื่องของพนักงาน
แทนการซื้อเครื่องให เพื่อลดตนทุนในการลงทุนดานการซื้ออุปกรณตางๆ รวมถึงซอฟแวรบางประเภท
ไดเชนเดียวกัน
• ผูปฏิบัติงานจะดูแลอุปกรณของตัวเองเปนอยางดี
• มีเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง ( New technology) เมื่อเปดโอกาสให ผูปฏิบัติงาน นําอุปกรณ
ตางๆ มาเอง จะเปดโอกาสใหองคกร มีอุปกรณใหมๆ เขามาใชกับงานและธุรกิจมากขึ้น รวมถึงการ
แบงปนขอมูลความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ระหวางผูปฏิบัติงานไดดีมากขึ้น
• สะดวกสบาย ( Convenience) เพราะเปนเครื่องของตัวเอง ทําใหการจัดการและดูแลอุปกรณตางๆ
สะดวกมากขึ้น บางครั้งพ ผูปฏิบัติงาน สามารถ ลงโปรแกรมอะไรบางอยางที่ตัวเองอยากใชงานได
สะดวกมากขึ้น
• สรางความเพิ่งพอใจใหกับพนักงาน ( Increase Satisfaction) เพราะผูปฏิบัติงาน สามารถเลือก
อุปกรณตางๆ ตามความตองการและความเหมาะ สมของตัวเองได
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Increase Productivity) เพราะเนื่องจากเปนเครื่องของตัวเอง ทํา
ใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดทุกที่ และ สามารถกลับไปทํางานที่บานได
ขอเสีย
• ความปลอดภัยของขอมูลภายในองคกร ( Security) ขอมูลตางๆ ของ องคกรจะตองอยูในเครื่องของ
ผูปฏิบัติงาน และสามารถติดตัวไปไหนก็ได ดังนั้นหากเปนขอมูลที่เปนความลับ อาจจะเสี่ยง ตอ การ
รั่วไหลของขอมูลได เพราะบางครั้งผูปฏิบัติงานอาจจะทําอุปกรณเหลานี้หายหรือลืม
• ไวรัสและมัลแวร (Virus & Mallware) เนื่องจากเปนเครื่องสวนตัว การดูและการจัดการอาจจะยังไม
ดี ซึ่งจะมีความเสี่ยงตอการติดไวรัสและมัลแวร และเมื่อนํามาใชกับในองคกรอาจจะทําใหเกิด การ
แพรกระจายไปยังเครื่องอื่นๆ ในองคกรได
• การชวยเหลือ (Support) เนื่องจากเครื่องและอุปกรณมีความหลากหลาย อาจจะทําใหการชวยเหลือ
ผูปฏิบัติงานกรณี อุปกรณตางๆ มีความผิดพลาดเปนไปไดยาก เพราะองคกรอาจจะไมมีบุคคลากรที่มี
ความรูความสามารถในอุปกรณนั้นๆ
• การรองรับของ เน็ตเวิรค (Network Capacity) เนื่องจากองคกรตางๆ อาจจะไมไดเตรียมตัวหรือ
รองรับจํานวนอุปกรณตางๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจํานวนมากจาก
ผูปฏิบัติงานได เชน แตละคนนํา
Smartphone หรือ Tablet มาเชื่อมตอกับ เน็ตเวิรค องคกร อาจจะทําใหมีการใช Bandwidth เพิ่ม
มากขึ้น จนทําใหเน็ตเวิรคขององคกรชาลงได
• ผูปฏิบัติงานอาจจะไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ และอาจจะโดนบังคับดวยกฎตางๆ เพื่อใหขอมูลมี
ความปลอดภัย
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ความเสี่ยงกับ BYOD

• ความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยของขอมูลองคกร อาจนําไปสูการรั่วไหลของขอมูล
• การดาวโหลดไฟลที่ไมมีลิขสิทธิ์ที่อาจมีมัลแวร ซึ่งเปนอันตรายมาติดตั้งในเครื่อง และถือเปนความเสี่ยง
อยางยิ่งตอความปลอดภัยของขอมูลองคกร เมื่อนําเครื่องนั้น ๆ มาเชื่อมตอกับที่ทํางาน
• การติดตามและควบคุมการเขาถึงเครือขายของบริษัทและเครือขายสวนตัว
• ปญหาดานการรองรับของเน็ตเวิรค (Network Capacity)

หนวยงานภาครัฐที่ใชนโยบาย BYOD

• ธนาคารแหงประเทศไทย
ชื่อโครงการ ‘BYOD@BOT’ หรือ ‘Bring Your Own Device@BOT’ เพื่อใหสอดรับกับ
โอกาสและเพิ่มศักยภาพในการ ใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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สวนที่ ๒
แนวทางการจัดทํานโยบาย BYOD
ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
๑. จัดตั้งทีมงานสําหรับวางนโยบาย BYOD โดยเฉพาะ
การวางนโยบาย
BYOD ที่ดีนั้นควรจะประกอบไปดวยทีมงานที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุมของทีมงาน
IT ที่แตกตางกัน เชน ผูดูแลความปลอดภัย, ผูดูแลเครือขาย, ผูดูแลเครื่องลูกขาย และกลุมผูใชงานจาก
หนวยงานที่แตกตางกัน รวมถึงควรจะมีผูรับผิดชอบหลักสําหรับการวางนโยบาย BYOD โดยเฉพาะ นโยบาย
BYOD ที่ดีควรจะเกิดขึ้นจากขอตกลงรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหารจากแตละกลุมงาน พรอมทั้ง
ไดรับขอมูลเสริมจากทีม HR โดยบทบาทของทีม IT ควรจะเปนผูใหคําแนะนําและบังคับใชงานระบบเครือขาย
ใหเปนไปตามนโยบายที่วางเอาไวเทานั้น
๒. รวบรวมขอมูลนโยบายรักษาความปลอดภัยเดิมที่มีอยู
จัดสรางรายงานของนโยบายรักษาความปลอดภัยเดิมที่ใชงานอยู และทําการทบทวนเพื่อทําความ
เขาใจเหตุผลทางดานความปลอดภัยและการบริหารจัดการของ IT พรอมทั้งระบุวาที่ผานมาหนวยงานไหนที่เคย
ใหความรวมมือกับการวางนโยบายเหลานี้มากอน จากนั้นจึงทําการรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ จํานวนอุปกรณโดย
มีรายละเอียดของ Platform, OS version, ความเปนเจาของอุปกรณเหลานั้น เชน เปนขององคกร หรือเปน
ของสวนตัวของผูปฏิบัติงาน, ประเมินปริมาณของขอมูลที่มีการรับสงผาน Mobile Device ทั้งหมด,
Application บน Mobile Device ที่มีการใชงาน, ความเปนเจาของ Application เหลานั้น, Security Profile
ของ Application เหลานั้น, วิธีการในการเชื่อมตอ Mobile Device เขามายังระบบเครือขายขององคกร เชน
ผานทางสัญญาณ ๓G, WiFi, Bridge เขากับเครื่อง PC หรือใช VPN เปนตน

๓. กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของ Use Case ในการใชงาน
เพื่อใหนโยบาย
BYOD สามารถนํามาใชงานไดจริง นโยบายทั้งหมดที่วางไวจะตองสอดคลองกับการใช
งานหลากหลายรูปแบบบน Mobile Device ทั้งหมดในองคกร โดยทีมงานสําหรับวางนโยบาย BYOD ควร
จะตองตอบคําถามเหลานี้ไดอยางชัดเจน
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•
•
•
•

อุปกรณ Mobile Device ตางๆ จะถูกนําไปใชทําอะไรบาง?
Mobile Application ใดบางที่จําเปนจะตองมีการนําไปใชงานแบบ Offline?
(เชน บนเครื่องบิน หรือในลิฟตโดยสาร)
จะอนุญาตใหมีการเขาถึงขอมูลใดผานทาง Mobile Device ไดบาง?
จะอนุญาตใหมีการจัดเก็บขอมูลใดบน Mobile Device ไดบาง?

๔. ประเมินคาใชจาย, สิ่งที่จะไดรับกลับมา และความคุมคาของโครงการ
การทํา BYOD อาจจะไมไดชวยลดคาใชจายในทางตรง แตชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน, ลดงานในการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย, เพิ่มความดึงดูดในการรวมงานจากบุคคลภายนอก โดยตองประเมินคาใชจาย
โดยรวมจาก
๔.๑. คาใชจายสําหรับอุปกรณ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแตนโยบายความเปนเจาของอุปกรณ
ที่กําหนด
๔.๒. คาใชจายสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งองคกรอาจจะชวยลงทุนคาสัญญาณโทรศัพทหรือ ๓
G ให
๔.๓. คาใชจายสําหรับลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับทํางานบน Mobile Device และซอฟตแวรสําหรับ
ติดตามและควบคุมการใชงาน
๔.๔. คาใชจายสําหรับระบบเครือขายที่ตองลงทุนเพิ่มเติม ทั้งทางดานความปลอดภัย , การบริหาร
จัดการ, แบนดวิดธ และการสํารองขอมูล
๕. กําหนดนโยบาย
สําหรับองคกรขนาดกลางและใหญ การออกแบบนโยบายเพียงแบบเดียวใหครอบคลุมผูใชงานทั้ง
องคกรนั้นเปนเรื่องที่แทบจะเปนไปไมได ดังนั้นจึงควรแบงนโยบายแยกยอยตามแตละความตองการของผูใชงาน
ในองคกรใหเหมาะสม เชน สําหรับผูใชงานทั่วๆ ไป ก็อาจจะเปดใหใชงาน Application พื้นฐานอยางเว็บหรือ
อีเมลลได แตสําหรับทีม Sales ก็อาจจะเปดใหใชงานระบบ CRM ไดเพิ่มเติมเขาไป หรือสําหรับผูบริหารก็
อาจจะใชงานไดทุกอยาง รวมถึงจํากัดประเภทของอุปกรณที่สามารถนํามาใชงานไดเพื่อลดความเสี่ยงทางดาน
ความปลอดภัย และแบงระดับของความปลอดภัยสําหรับ Mobile Device กับ Desktop/Laptop ใหดี

๖. เลือกวิธีการในการรักษาความปลอดภัยเครือขาย
สวนนี้จะเปนงานของทีม IT วาจะควบคุมระบบเครือขายใหสามารถทําตามนโยบายเหลานั้นไดอยางไร
ในเชิงเทคนิค เชน จะยืนยันตัวตนอยางไร ? จะจํากัดสิทธิ์การเขาถึงระบบเครือขายอยางไร ? จะควบคุม
Application อยางไร? โดยทั่วไปแลว Network Access Control (NAC) มักจะกลายเปนตัวเลือกเพราะเปน
ระบบที่มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับแตงใหเขากับนโยบายที่ตองการได และยังบังคับใชงานนโยบายไดอยาง
อัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งการทํา Profiling สําหรับอุปกรณ , ยืนยันตัวตนผูใชงาน , บริหารจัดการ Guest, ทํา
สวนที่ ๒ แนวทางการจัดทํานโยบาย BYOD
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Compliance และตรวจสอบการตั้งคาตางๆ รวมถึงทําการซอมแซมเครื่องลูกขายที่ไมผานนโยบายใหปลอดภัย
เพียงพอที่จะเขาใชงานเครือขายไดอีกดวย
๗. เลือกวิธีการในการรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูล
ถึงแม
NAC จะชวยรักษาความปลอดภัยในเครือขาย แตสําหรับอุปกรณ Mobile Device ที่มีการ
นําออกไปใชนอกองคกร NAC เองก็ไมสามารถตามติดไปถึงได ตองอาศัยการ Integrate รวมกับระบบ Mobile
Device Management (MDM) เพื่อบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของขอมูลบน Mobile Device
โดยเฉพาะ โดยสามารถแบงการจัดเก็บขอมูลสวนตัวและขอมูลขององคกรบนอุปกรณตางๆ ได และมีระบบ
Container ชวยปองกันไมใหขอมูลขององคกรถูกแชรออกไปผาน Application อื่นๆ รวมถึงสามารถทําการ
Lock และลางขอมูลในเครื่องจากระยะไกลได

๘. วางแผนโครงการสําหรับ BYOD
วางแผนในการติดตั้งบังคับใชนโยบาย BYOD ในองคกร โดยอาจจะมีการแบงออกเปนหลายๆ Phase หรือ
บังคับติดตั้งใชงานใหเสร็จในรวดเดียวเลยก็ได โดยทั่วไปแลวนโยบายสําหรับ BYOD จะประกอบไปดวยการ
ควบคุมสวนตางๆ เหลานี้
•
•
•
•
•
•
•

การบริหารจัดการ Mobile Device จากระยะไกล
การควบคุม Application
การทํา Compliance และ Audit Report
การเขารหัสขอมูลและอุปกรณ
การรักษาความปลอดภัยในการใชงาน Cloud Storage
การลบขอมูลในอุปกรณและลบอุปกรณออกจากระบบเมื่อเลิกใชงานอุปกรณนั้นแลว
การยึดคืนสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและเครือขายเมื่อ ผูปฏิบัติงานกลายเปน Guest

๙. เลือกและประเมิน Solutions จาก Vendor รายตางๆ
อางอิงจาก
Gartner ซึ่งไดกลาวไววา NAC และ MDM เปนกุญแจสําคัญในการบังคับใชนโยบาย
BYOD ใหสําเร็จได เมื่อเรียก Vendor รายตางๆ มาคุย นอกจากการพูดคุยถึงฟเจอรตางๆ แลว ใหทําการ
ประเมินใหชัดเจนวาการติดตั้งระบบเหลานี้จะสงผลกระทบอะไรตอระบบเครือขายเดิมบาง และสามารถ
สวนที่ ๒ แนวทางการจัดทํานโยบาย BYOD
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Integrate กับระบบรักษาความปลอดภัยเดิมที่มีอยูไดหรือไม ไมวาจะเปน Directories, Patch Management,
Ticketing, Endpoint Protection, Vulnerability Assessment และ SIEM โดยตองประเมินความสมดุล
ระหวางคาใชจาย, ความปลอดภัย และการใชงานจริงของผูใชงาน

๑๐. เริ่ม Implement Solutions
การติดตั้งและคอยๆ ปรับปรุงระบบเปนหัวใจหลักในการทําใหการบังคับใชงานนโยบาย
BYOD เปนจริงขึ้นมาได โดยควรเริ่มตนจาก Pilot Project ที่แผนกใดแผนกหนึ่งกอน เพื่อทดสอบและ
ปรับปรุงนโยบาย BYOD ใหสามารถใชงานไดจริง และไมติดขัดตอการทํางาน จากนั้นจึงคอยๆ เพิ่ม
ขยายจํานวนของผูใชงานตอไปเรื่อยๆ

ตัวอยาง Solution จาก ForeScout

ผูสนใจสามารถพิจารณาไดในภาคผนวก ก

ทางเลือกสําหรับนโยบายรักษาความปลอดภัย BYOD
แบงเปน ๒ แบบ ดังตัวอยางตอไปนี้
๑ นโยบายรักษาความปลอดภัย BYOD แบบทั่วไป
สําหรับการรักษาความปลอดภัย BYOD แบบทั่วไป จะมีแนวทางดังนี้
PC/Notebook ขององคกร – รักษาความปลอดภัยระดับสูงดวย NAC พรอมติดตั้ง Agent โดยให
สิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานขององคกรไดตามแผนกของผูใชงานและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลัง
การยืนยันตัวตน
•
Notebook สวนตัว – รักษาความปลอดภัยระดับเครือขายดวย NAC โดยสามารถติดตั้ง Agent แบบ
ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเชิงลึก หรือไมติดตั้ง Agent ก็ได โดยใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานพื้นฐานของ
•

สวนที่ ๒ แนวทางการจัดทํานโยบาย BYOD
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องคกรและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ Email, เว็บไซตภายในองคกร
หรือระบบ Chat
•
Smart Phone/Tablet ขององคกร – รักษาความปลอดภัยดวย NAC พรอม MDM Agent เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงลึก และใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานขององคกรไดตามแผนกของผูใชงาน
ภายหลังการยืนยันตัวตน
•
Smart Phone/Tablet สวนตัว – รักษาความปลอดภัยระดับเครือขายดวย NAC โดยใหสิทธิ์ในการ
เขาถึงระบบงานพื้นฐานขององคกรและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ
Email, เว็บไซตภายในองคกร หรือระบบ Chat
ขอดี
•
ระบบมีความปลอดภัยสูง เพราะจํากัดสิทธิ์ของอุปกรณสวนตัวที่นํามาใชงานแตแรก
•
เขาใจงาย เนื่องจากพนักงานสามารถยอมรับไดทันทีวาอุปกรณสวนตัวจะไมสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ
ขององคกรได และไมมีซอฟตแวร MDM คอยรุกล้ําความเปนสวนตัวของพนักงาน
•
ประหยัดคาใชจาย โดยมีคาใชจาย NAC ในระบบรวม และมีคาใชจาย MDM เฉพาะในสวนของ
ทรัพยสินองคกรเทานั้น
ขอเสีย
•
พนักงานไมสามารถนําอุปกรณสวนตัวมาใชทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
๒ นโยบายรักษาความปลอดภัย BYOD แบบเขมงวด
สําหรับการรักษาความปลอดภัย BYOD แบบเขมงวด จะมีแนวทางดังนี้
PC/Notebook ขององคกร – รักษาความปลอดภัยระดับสูงดวย NAC พรอมติดตั้ง Agent โดยให
สิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานขององคกรไดตามแผนกของผูใชงานและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลัง
การยืนยันตัวตน
•
Notebook สวนตัว – รักษาความปลอดภัยสูงดวย NAC โดยบังคับติดตั้ง Agent แบบชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบเชิงลึก หรือไมอนุญาตใหใชงาน Notebook สวนตัวเลยก็ได โดยใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงาน
พื้นฐานขององคกร, ใชงานบางระบบงานขององคกรตามแผนกของผูใชงาน และใชงาน Internet ภายนอก
ไดภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ Email, เว็บไซตภายในองคกร หรือระบบ Chat
•
Smart Phone/Tablet ขององคกร – รักษาความปลอดภัยดวย NAC พรอม MDM Agent เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงลึก และใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานขององคกรไดตามแผนกของผูใชงาน
ภายหลังการยืนยันตัวตน
•
Smart Phone/Tablet สวนตัว – รักษาความปลอดภัยดวย NAC พรอม MDM Agent เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงลึก และใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานพื้นฐานขององคกร, ใชงานบางระบบงาน
ขององคกรตามแผนกของผูใชงานและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ
Email, เว็บไซตภายในองคกร หรือระบบ Chat
ขอดี
•
ระบบมีความปลอดภัยสูงมาก เพราะมีการตรวจสอบอุปกรณที่นํามาใชงานอยางเขมงวด และจํากัด
สิทธิ์การเขาใชงานตามความเปนเจาของของอุปกรณเหลานั้น
•
พนักงานสามารถนําอุปกรณสวนตัวมาใชทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•
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ขอเสีย
•
มีคาใชจายสูง เนื่องจากองคกรตองออกคาใชจายสําหรับ MDM Agent ตามจํานวนของอุปกรณสวนตัว
ที่พนักงานนํามาใช และมีคาใชจายเพิ่มเติมเรื่อยๆ ตามจํานวนของอุปกรณที่พนักงานนํามาใช หรือมีการ
เปลี่ยนใหมโดยไมแจงผูดูแลระบบ
•
มีการดําเนินการที่ยุงยาก เนื่องจากผูดูแลระบบตองแบกรับภาระหนาที่เพิ่มเติมในการแกปญหา
ทางดานการนําอุปกรณสวนตัวซึ่งมีความหลากหลายสูงมาใชงาน รวมถึงการจัดการในการเพิ่มและลบ
อุปกรณสวนตัวออกจากระบบอีกดวย
•
ไมมีความเปนสวนตัว เนื่องจากอุปกรณสวนตัวของพนักงานจะตองติดตั้ง MDM Agent ซึ่งคอยบังคับ
และจํากัดสิทธิ์ในการใชงานซอฟตแวรตางๆ ในอุปกรณสวนตัว
สรุป
แตละองคกรควรจะชั่งน้ําหนักความตองการทางดานความปลอดภัย , ภาระหนาที่ และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นให
เหมาะสมตอความตองการขององคกร และเลือกกําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามตองการ
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สวนที่ ๓
การเตรียมความพรอมของกรมชลประทาน
ในสวนของกรมชลประทานควรมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตางๆ ดังนี้
- จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนในสวนที่ ๒ หัวขอ ๒.๑ ดําเนินการจัดทํานโยบาย
- พิจารณาจัดทําและกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการรักษาความปลอดภัยเบื้องตนของอุปกรณ
BYOD โดยใชทรัพยากรเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทาที่มีอยู
ปจจุบัน
- ตรวจสอบ BYOD Solution ที่เหมาะสมกับกรมฯ และจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เสนอตอผูบริหารกรมฯ
- ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณตางๆ หลังจากไดรับงบประมาณ
- เสนอผูบริหารกรมฯ เพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใช โดยใหหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด

ตัวอยาง การรักษาความปลอดภัยกับ BYOD
ปจจุบัน
หากผูปฏิบัติงาน หลายคนไดนําอุปกรณสวนตัวมาใชงานมากขึ้น ไมวาจะเปน Notebook
สวนตัว , Tablet รวมถึง Smartphone ทําใหขอมูลตางๆ อาจจะมีการรั่วไหลไดงาย และสรา งความไม
ปลอดภัยใหกับองคกร รวมถึงการจํากัดการใชงาน application ที่เกี่ยวของกับขอมูลสําคัญตางๆ แลว จึงตอง
ดําเนินการตางๆ ดังนี้
• ลงทะเบียนอุปกรณที่จะนํามาใช เปนวิธีที่นิยมใชกันมา ก เพราะจะได ขอมูลประวัติ ตางๆ เชน ใครใช
อุปกรณประเภทไหนจะไดแนะนําวิธีการตั้งคา , การเขาถึงขอมูลและวิธีการปองกันขอมูลหากเกิดการ
สูญหาย เชน iPad, iPhone หรือ BlackBerry สามารถสั่ง wipe ขอมูลหรือ lock เครื่องได หากเปน
พวก Tablet อื่นๆ หรือ Notebook ก็อาจจะตองหาโปรแกรมจําพวก Remote Access เพื่อสามารถ
เขาถึงอุปกรณและจํากัดการใชงาน หรือใชการ Encryption เชน Symantec Endpoint Encryption,
Symantec Whole Disk Encryption หรือ PGP และ CheckPoint Full Disk Encryption
• ใชการระบุตัวตนกอนการใชงาน เพื่อตรวจสอบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชงานไดหรือไม
โดยปกติการทํางานจากภายนอกจะตองผาน VPN กอน เพื่อปองกันการดักจับขอมูล ซึ่งอาจจะเพิ่ม
ความปลอดภัยมากขึ้นดวย One-Time Password (OTP) หรือ ๒-Factors Authentication ซึ่ง
สามารถใชงานรวมกับ Smartphone ไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน Symantec VIP, RSA Secure ID,
Vasco
• จํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตางๆ อาจจะตั้งกฎการเขาถึงขอมูลผานระบบที่ตอเชื่อมกับ
อุปกรณ เชน ถาอยูในระบบเครือขายของ กรมฯ จะสามารถใชงานขอมูลและแอพพลิเคชั่น ที่กําหนดให
สวนที่ ๓ การเตรียมความพรอมของกรมชลประทาน
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ได แตหากมีการเรียกใชงานจากภายนอก จะไมสามารถเรียกใชขอมูลหรือแอพพลิเคชั่นบางอยางได
เพื่อปองกันขอมูลรั่วไหล
• การล็อกหนาจอเครื่องอยูเสมอ การไมนําเครื่องไป Jailbreak หรือ Root เครื่อง
• การกําหนดรุน หรือ Version ของระบบปฏิบัติการ ( Mobile Operating System) ที่ไดรับอนุญาตให
เชื่อมตอเครือขายกรมฯ
• กําหนดกลุมของบุคคลที่จะไดรับการอนุญาตใหใชอุปกรณเหลานั้น
สําหรับการรักษาความปลอดภัย BYOD ของอุปกรณที่นํามาใช จะมีแนวทางดังนี้
PC/Notebook ของกรม – รักษาความปลอดภัยระดับสูงดวย NAC พรอมติดตั้ง Agent โดยใหสิทธิ์
ในการเขาถึงระบบงานของ กรมฯ ไดตามแผนกของผูใชงานและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลังการ
ยืนยันตัวตน
• Notebook สวนตัว – รักษาความปลอดภัยสูงดวย NAC โดยบังคับติดตั้ง Agent แบบชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบเชิงลึก หรือไมอนุญาตใหใชงาน Notebook สวนตัวเลยก็ได โดยใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงาน
พื้นฐานของกรมฯ, ใชงานบางระบบงานของกรมฯ ตามแผนกของผูใชงาน และใชงาน Internet ภายนอกได
ภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ Email, เว็บไซตภายในกรมฯ หรือระบบ Chat
• Smart Phone/Tablet ของกรมฯ – รักษาความปลอดภัยดวย NAC พรอม MDM Agent เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงลึก และใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานของกร มฯ ไดตามแผนกของผูใชงาน
ภายหลังการยืนยันตัวตน
• Smart Phone/Tablet สวนตัว – รักษาความปลอดภัยดวย NAC พรอม MDM Agent เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงลึก และใหสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานพื้นฐานขององคกร , ใชงานบางระบบงาน
ของกรมฯ ตามแผนกของผูใชงานและใชงาน Internet ภายนอกไดภายหลังการยืนยันตัวตน เชน ระบบ
Email, เว็บไซตภายในกรมฯ หรือระบบ Chat
•

สวนที่ ๓ การเตรียมความพรอมของกรมชลประทาน
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Solution ForeScout กับ Bring Your Own Device – BYOD
Bring Your Own Device หรือ BYOD นี้ ก็คือการที่ผูใชงานภายในองคกรมีการนําอุปกรณ
ลูกขายตางๆ เขามาใชงานเองภายในระบบเครือขายเปนจํานวนมาก โดยเมื่อกอนนั้นจะมีเพียงแค
Notebook หรือ Netbook เทานั้น แตปจจุบันนี้ดวยความแพรหลายของอุปกรณ Smart Phone
และ Tablet ตางๆ ไมวาจะเปน iPhone, iPod, iPad, Android, Windows Phone และ Black
Berry ทําใหระบบเครือขายมีเครื่องลูกขายเพิ่มขึ้นมาเปนจํานวนมาก และยากตอการดูแลรักษา
ทางดานความปลอดภัย เพราะนโยบายรักษาความปลอดภัยสําหรับระบบปฏิบัติการบน PC และ
Notebook นั้น แตกตางจากนโยบายรักษาความปลอดภัยสําหรับ Smart Phone และ Tablet โดย
สิ้นเชิง ซึ่งถาหากเราไมจําแนกนโยบายรักษาความปลอดภัยทั้งสองกลุมนี้ใหแตกตางกัน ก็จะเกิด
ปญหาตอการใชงานจริงของผูใชงาน และสงผลตอภาพรวมของความปลอดภัยของระบบเครือขาย
องคกร

โดยเบื้องตนของการทํา BYOD นี้ ก็คือการที่ระบบเครือขายสามารถรับรูและจําแนกประเภทของ
อุปกรณที่นําเขามาเชื่อมตอในระบบเครือขายได วาเปนระบบปฏิบัติการแบบ PC, Notebook หรือ
เปนแบบ Smart Phone, Tablet พรอมทั้งบังคับใชนโยบายรักษาความปลอดภัยไดตามตองการ ไม
วาจะเปนการลงทะเบียนผูใชงาน, การยืนยันตัวตน, การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเครือขาย, การจัดเก็บ
Log และการตรวจสอบและยับยั้งการโจมตีเครือขายจากอุปกรณเหลานั้น โดยในหลายๆ องคกรนิยม
ใหผูที่เชื่อมตอเครือขายดวย Smart Phone และ Tablet นี้มีสิทธิ์การเขาถึงเครือขายที่นอยกวา
ผูใชงานจาก PC และ Notebook ขององคกรเอง
โดยความสามารถของ ForeScout ที่สนับสนุนการทํา BYOD มีดังตอไปนี้
สามารถตรวจจับอุปกรณที่กําลังใชงานระบบเครือขายไดแบบ Real-time พรอมทั้งจําแนก
ประเภทระบบปฏิบัติการวาเปน Microsoft Windows, Linux, Unix, Apple iOS, Google
Android, Black Berry, Nokia Symbian รวมถึง Cisco IOS ดวย
•
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สามารถบังคับใชนโยบายความปลอดภัยเชนการยืนยันตัวตน, การกําหนดสิทธิ์ และการ
ตรวจสอบเชิงลึกไดตามประเภทของอุปกรณที่ตรวจพบ, สถานะความปลอดภัยของอุปกรณ และ
ตําแหนงที่ตรวจพบในระบบเครือขาย
•
สามารถจําแนกอุปกรณไดตามความเปนเจาของของอุปกรณเหลานั้น จากการยืนยันตัวตน,
การกําหนด White List, การกําหนด MAC Address และการตรวจสอบ Software ที่ติดตั้งอยูได
•
สามารถทําการจํากัด (Limit) และยับยั้ง (Block) การใชงานระบบเครือขายของอุปกรณได
ตามประเภทของการจําแนก และระดับความปลอดภัยตามนโยบายความปลอดภัยที่กําหนด
•
สามารถทําการแจงเตือน (Notify) ผานทางหนา HTTP เพื่อแจงขาวสาร หรือสงซอฟตแวร
ใหมๆ ไปติดตั้งยังเครื่องลูกขายได
•
มีชองทางสําหรับใหผูใชงานทําการลงทะเบียน (Registration) เพื่อใหสามารถเขาใชระบบ
เครือขายไดโดยสะดวก และสามารถจัดสรรหนาที่ในการอนุญาตการเขาใชงานระบบเครือขายของ
บุคคลภายนอกใหแกคนในองคกรที่นอกเหนือไปจากฝาย IT ได
•
ตรวจสอบและยับยั้งการแพรกระจายและการโจมตีของ Worm และ Virus จากอุปกรณที่
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยไมตองติดตั้ง Software ที่เครื่องลูกขาย
•
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ForeScout กับ Mobile Device Management – MDM
สําหรับ Mobile Device Management หรือ MDM นี้ จะเปนแนวทางในการควบคุมอุปกรณ
Mobile Device อยาง Smart Phone และ Tablet ไดอยางเบ็ดเสร็จ โดยการติดตั้งซอฟตแวรหรือ
ทําการตั้งคาเพื่อทําการควบคุมลงไปที่อุปกรณนั้นๆ ไมวาจะเปนการบังคับตั้ง Passcode, การบังคับ
หาม Jail Break, การบังคับติดตั้ง Mobile App, การบังคับหามใช Mobile App, การบังคับเขารหัส
อุปกรณ, การบังคับหามใชงาน Hardware บางประเภท หรือแมแตการบังคับลบขอมูลในกรณีที่
อุปกรณ Mobile Device นั้นสูญหายก็ตาม ซึ่งแนวทางของการทํา Mobile Device Management
นี้จะเหมาะสมกับกรณีที่องคกรทําการจัดซื้ออุปกรณ Mobile Device ใหพนักงานภายในองคกรใช
และขอมูลภายในอุปกรณ Mobile Device เหลานั้นมีความสําคัญสูง ตางจากกรณีของ BYOD ที่
Mobile Device เหลานั้นเปนของพนักงานในองคกรเอง และไมสะดวกตอการติดตั้งซอฟตแวรเพื่อ
ควบคุมการใชงาน

โดยความสามารถของ ForeScout ที่สนับสนุนการทํา MDM มีดังตอไปนี้
ตรวจสอบ Hardware Information ไดแก Vendor, Model, OS Version, Installed
Apps และ Serial Number
•
ตรวจสอบการทํา Jail Break บน iOS และ Root บน Android
•
บังคับตั้ง Password และ Passcode ได
•
บังคับทําการเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บได
•
สงขอความแจงขาวสารและแจงเตือนไปยังอุปกรณนั้นๆ ผานทาง Push Notification ได
•
ติดตั้งและอัพเดต Software ของ Mobile Device ได
•
กําหนดนโยบายความปลอดภัยและ Profile ของ Mobile Device ได
•
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•
•

นั้นๆ

ทําการ Lock และ Wipe ขอมูลทั้งหมดได หรือเลือกทําเฉพาะขอมูลขององคกรก็ได
ทํา Asset Management โดยจัดเก็บ Software และ Hardware Inventory ของอุปกรณ

ใหบริการ Secure Cloud File Sharing แกผูใชงานได
•
สราง App Storefront ภายในองคกรได
•
กําหนดนโยบายการทํา Voice Roaming และ Data Roaming ได
•
กําหนด Wireless Profile และ VPN Profile ได
•
สามารถเลือกการบังคับและควบคุมเฉพาะเมื่อเชื่อมตอภายในองคกรได และสามารถควบคุม
ไปถึงการเชื่อมตอเครือขายจากภายนอกองคกรได
•

ขอดีของ ForeScout ที่เหนือกวาโซลูชัน BYOD และ MDM อื่นๆ
สามารถติดตั้งใชงานไดงาย โดยไมตองแกไขระบบเครือขาย ตางจาก BYOD ยี่หออื่นๆ ที่
ตองแกไขระบบเครือขายทั้งหมดใหใชงาน ๘๐๒.๑X, SNMP, ยาย VLAN หรือทํา ARP Spoofing
ซึ่งจะทําใหผูดูแลระบบเครือขายทํางานไดยากขึ้น และโอกาสติดตั้งสําเร็จนอยลงมาก
•
สามารถควบคุม PC และ Mobile Device พรอมกันไดภายในระบบเดียว ตางจากคูแขงที่มี
การแยกระบบเครือขายมีสายออกจากไรสายออกจากกัน
•
สามารถตรวจจับและยับยั้งการโจมตีภายในระบบเครือขายไดภายในตัว โดย ForeScout
สามารถตรวจจับและยับยั้ง Threat ตางๆ ภายในเครือขายได ชวยเสริมความปลอดภัยใหระบบ
เครือขายอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งคูแขงไมสามารถทําได
•
สามารถปรับแตงการจําแนกประเภทอุปกรณไดอยางอิสระ โดย ForeScout อนุญาตให
ผูดูแลระบบทําการปรับแตงการตรวจจับตางๆ เหลานี้ไดดวยตนเอง ทําใหสามารถปรับแตง
ForeScout ใหทํางานเขากับระบบเครือขายไดอยางสมบูรณ
•
ทําการสราง Software Inventory และ Hardware Inventory ใหแบบ Real-time ทําให
ผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเครื่องลูกขายทั้ง PC และ Mobile Device ไดอยาง
สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงสั่งติดตั้ง Software ไปยังเครื่องลูกขายจากศูนยกลางไดอีกดวย
•
ตอบรับเทรนด Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI โดยสามารถควบคุมทั้งเครื่องลูก
ขายที่เปน Physical และ Virtual ไปไดพรอมๆ กับการควบคุม Bring Your Own Device หรือ
BYOD และ Mobile Device Management หรือ MDM
•

หนาที่ ๑๗

ภาคผนวก ข

ปญหา ๔ ขอของระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายองคกรแบบเกา และการ
แกปญหาเหลานั้นดวย ForeScout CounterACT
January ๒๓, ๒๐๑๕/in Blog, ForeScout Blog /by Throughwave Thailand

ระบบบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยเครือขายองคกรในแบบเดิมๆ เชน Firewall, IPS, Proxy,
Vulnerability Scanner หรือ Anti-virus นี้ ไมสามารถตอบโจทยทางดานการรักษาความปลอดภัย
สําหรับระบบเครือขายองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานพฤติกรรมการใชงาน, อุปกรณที่นํามาใช
งาน และรูปแบบการโจมตีเครือขาย ซึ่งการใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเพียงแบบเดิมๆ ที่มีอยู
นั้น จะนํามาซึ่งปญหาดวยกัน ๔ ประการ ดังนี้

๑. ไมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเครือขายได
ในการบังคับใหเครื่องลูกขายตองทําตามนโยบายรักษาความปลอดภัยขององคกร หรือการติดตามการ
โจมตีที่เกิดขึ้นบนระบบเครือขาย การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบบ Real-time ถือเปนสิ่ง
ที่สําคัญมาก เพราะไมเชนนั้น หาไมสามารถทําการจํากัดสิทธิ์ของเครื่องลูกขายที่ทําผิด หรือมีแนวโนม
จะทําการโจมตีระบบเครือขาย ก็อาจนํามาซึ่งความเสียหายในระยะยาวได
๒. ตองใชงาน Software Agent เพื่อติดตามขอมูลของเครื่องลูกขาย
ในการติดตามขอมูลของเครื่องลูกขายในองคกร ระบบสวนมากมักบังคับใหตองมีการติดตั้ง Agent
Software ที่เครื่องลูกขายกอน ซึ่งในปจจุบันนี้ ดวยแนวโนมการนํา BYOD มาใชงานในองคกร และ
การเติบโตของอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการทํางาน เชน Network Printer, NAS Appliance และ
อื่นๆ อีกมากมาย ก็ทําใหการบังคับลง Agent กลายเปนขอจํากัดที่ไมสามารถทําไดอีกตอไป
๓. การตรวจสอบชองโหวในเครือขาย ตองทําเปนรอบๆ เทานั้น
การตรวจสอบชองโหวในเครือขายผานระบบ Vulnerability Scanner นั้น มักทําเปนรอบๆ และ
มักจะมีการเวนชวงของแตละรอบคอนขางยาวนาน เชน การ Scan เพียงเดือนละครั้ง หรือปละ ๔
ครั้ง เพียงเพื่อสราง Inventory หรือ Report เทานั้น ในขณะที่การอุดชองโหวนั้นเปนสิ่งที่ควรจะทําถี่
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตี
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๔. ไมสามารถจัดการแกไขปญหาหรือยับยั้งการโจมตีดวยตัวเองได
หลายอุปกรณรักษาความปลอดภัย มีความสามารถเพียงแคการตรวจจับการโจมตีหรือเหตุการณ
ผิดปกติที่เกิดขึ้น และทําการแจงเตือนผูดูแลระบบใหไปหาวิธีการแกไขปญหาเอาเองเทานั้น โดยไมได
ทําการชวยยับยั้งการโจมตีหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหเลย
ปญหาทั้ง ๔ ขอดังกลาวนี้จะทําใหการโจมตีระบบเครือขายรูปแบบใหมๆ หรือการบังคับใชนโยบาย
รักษาความปลอดภัยบนเครือขายองคกรที่เต็มไปดวยขอจํากัด รวมถึงคาใชจายของระบบเครือขายใน
ระยะยาวก็จะยิ่งบานปลายตอไปเรื่อยๆ ForeScout จึงไดมุงเนนที่จะแกไขปญหาเหลานี้ ใหทุกๆ
องคกรสามารถวางนโยบายรักษาความปลอดภัยไดอยางอิสระตามตองการ และสามารถรับมือกับการ
โจมตีรูปแบบใหมๆ เชน Advanced Persistent Threat หรือ Targeted Attack ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวย Solution จาก ForeScout CounterACT ดังตอไปนี้

๑. ForeScout CounterACT ใชหลายๆ วิธีรวมกัน ในการตรวจสอบเครื่องลูกขาย และการ
เปลี่ยนแปลงในแบบ Real-Time
ดวยการใชเทคนิคที่หลากหลายในการตรวจสอบระบบเครือขาย ทําให ForeScout สามารถแสดง
ขอมูลเชิงลึก และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของเครื่องลูกขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแบบ Realtime
๒. ForeScout CounterACT ไมจําเปนตองพึ่งพา Software Agent เสมอไป
ดวยการรองรับการตรวจสอบเครื่องลูกขายโดยไมตองใชงาน Software Agent ทําให ForeScout
CounterACT สามารถตอบโจทยของการรับมือ BYOD และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการทํางาน
ภายในองคกรไดอยางครอบคลุม
๓. ForeScout CounterACT จะชวยยกระดับความสามารถ และความคุมคาของระบบเครือขาย
ที่มีอยูเดิมใหเพิ่มขึ้น
หนาที่ ๑๙

ดวยความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานความปลอดภัยตางๆ รวมกับอุปกรณเครือขายและ
อุปกรณรักษาความปลอดภัยหลากหลายยี่หอ รวมถึงการตรวจสอบ Traffic ภายในระบบเครือขาย
ดวยตัวเอง และยังสามารถสั่งการอุปกรณเครือขายใหปรับเปลี่ยน Configuration ของตัวเองเพื่อ
รับมือกับสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นไดโดยอัตโนมัติ ทําใหระบบเครือขายมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในทุก
สวน
๔. ForeScout CounterACT มีความสามารถในการยับยั้งการโจมตีไดหลากหลายวิธีการ
ดวยความสามารถในการกําหนดเงื่อนไขของนโยบายรักษาความปลอดภัย และการยับยั้งการโจมตีได
อยางอิสระ ทําให ForeScout CounterACT มีความยืดหยุนในการใชงานสูง และสามารถโตตอบตอ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือขายไดหลากหลายวิธีการ ไมวาจะเปนการแจงเตือนผูใชงาน,
การจํากัดสิทธิ์ผูใชงาน, การแกไข ACL/Rule ของอุปกรณเครือขาย, การ Block Application และ
USB หรือแมแตการยั้บยั้ง Zero Day Threats ตางๆ ไดอีกดวย

หนาที่ ๒๐

ภาคผนวก ค
ขอมูลจาก ThaiCERT
ตารางที่ ๑ ประเภทของภัยคุกคามที่ไดรับแจงผานระบบอัตโนมัติ
Botnet

Open DNS
Resolver
Spam

Scanning

Open Proxy
Server

Malware
URL
Phishing

Brute Force

ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดกับกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมไมพึง
ประสงคติดตั้งอยู ซึ่งโปรแกรมไมพึงประสงคนี้จะทําการรับคําสั่งจากผูควบคุมผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาจเปนคําสั่งที่ใหทําการโจมตีระบบเครือขาย สงสแปม
หรือโจรกรรมขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เปนตน
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการตั้งคาของเครื่องใหบริการ DNS อยางไม
เหมาะสม อาจถูกใชเปนสวนหนึ่งในการโจมตีระบบตาง ๆ ในลักษณะ DDoS ได
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากผูไมหวังดีทําการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ออกไปยังผูรับจํานวนมาก โดยผูที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเหลานั้นไมไดมีความ
ประสงคที่จะไดรับขอมูลนั้นมากอน สวนมากเปนการโฆษณาสินคาและบริการ ทํา
ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการที่ผูไมหวังดี ทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ของระบบปฏิบัติการหรือบริการบนเครื่องแมขาย โดยใชวิธีสงขอมูลไปสูระบบที่เปน
เปาหมายผานระบบเครือขาย แลวรวบรวมผลลัพธจากการตอบสนองจากระบบที่
เปนเปาหมายนั้น ขอมูลที่ไดจากการสแกนมักจะใชเปนขอมูลในการเจาะหรือบุกรุก
เขาระบบตอไป
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการตั้งคาบริการ Web Proxy ไมเหมาะสม โดย
ยินยอมใหผูใชงานทั่วไปเรียกใชงานเพื่อเขาถึงบริการเว็บในเครือขายอินเทอรเน็ตได
โดยไมมีระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ซึ่งอาจทําใหผูไมหวังดีใชเปนชองทาง
ในการกระทําความผิดหรือใชโจมตีระบบอื่น ๆ ได
Web Defacement ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการเจาะระบบไดสําเร็จ
แลวทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนหนาเว็บไซต โดยมีจุดประสงคของการกระทําเพื่อ
สรางความอับอาย ทําใหหนวยงานเจาของเว็บไซต หรือผูเกี่ยวของเสื่อมเสียชื่อเสียง
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากเว็บไซตที่ใชเพื่อเผยแพร Malware สวนมากจะ
เกิดจากการที่ผูไมหวังดีบุกรุกเขาไปยังเว็บไซตของผูอื่นและใชพื้นที่ของเว็บไซตนั้น
ในการเผยแพร Malware และหลอกลวงใหผูอื่นเขาถึงหรือดาวนโหลด Malware นี้
ภัยคุกคามดานสารสนเทศในลักษณะการฉอฉล ฉอโกง หรือหลอกลวงเพื่อ
ผลประโยชน สวนใหญมีวัตถุประสงคในการขโมยขอมูลสําคัญของผูใชงาน เชน
บัญชีผูใช รหัสผาน หรือขอมูลสําคัญทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน ผูโจมตีใช
วิธีการลอลวงใหผูใชงานเขาถึงบริการที่ทําปลอมขึ้นและทําใหผูใชงานเขาใจผิดวา
กําลังใชงานกับระบบของผูใหบริการจริงอยู
ภัยคุกคามดานสารสนเทศในลักษณะการโจมตีหรือเจาะระบบเปาหมายดวยวิธีการ
สุมขอมูลตามอัลกอริทึมที่ผูโจมตีคิดคน เพื่อใหไดขอมูลสําคัญหรือขอมูลลับของ
ระบบเปาหมาย เชน การสุมบัญชีชื่อผูใชงานและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ
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DDoS

ภัยคุกคามดานสารสนเทศในลักษณะการโจมตีสภาพความพรอมใชงานของระบบ
โดยมีลักษณะการโจมตีมาจากหลายที่โดยแตละที่โจมตีเปาหมายเดียวกันภายใน
ชวงเวลาเดียวกัน เพื่อทําใหบริการตาง ๆ ของระบบไมสามารถใหบริการไดตามปกติ
มีผลกระทบตั้งแตเกิดความลาชาในการตอบสนองของบริการจนกระทั่งระบบไม
สามารถใหบริการตอไปได

ตารางที่ ๒ คําอธิบายประเภทของภัยคุกคามแบบตาง ๆ
ประเภท
คําอธิบาย
เนื้อหาที่เปนภัย
ภัยคุกคามดานสารสนเทศ ที่เกิดจากการใช/เผยแพรขอมูลที่ไมเปนจริงหรือไม
(Abusive
เหมาะสม (Abusive Content) เพื่อทําลายความนาเชื่อถือ เพื่อกอใหเกิด
Content)
ความไมสงบ หรือขอมูลที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เชน ลามก อนาจาร หมิ่น
ประมาท และรวมถึงการโฆษณาขายสินคาตาง ๆ ทางอีเมลที่ผูรับไมไดมีความ
ประสงคจะรับขอมูลโฆษณานั้น ๆ (Spam)
โปรแกรมไมพึง
ภัยคุกคามดานสารสนเทศ ที่เกิดจากโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่พัฒนาขึ้นดวย
ประสงค(Malicious ความประสงคราย (Malicious Code) เพื่อทําใหเกิดความขัดของหรือเสียหาย
Code)
กับระบบที่โปรแกรมหรือซอฟตแวรไมพึงประสงคนี้ติดตั้งอยู โดยปกติ
โปรแกรมหรือซอฟตแวรไมพึงประสงคประเภทนี้ตองอาศัยผูใชงานเปนผูเปด
กอน จึงจะสามารถติดตั้งตัวเองหรือทํางานได เชน Virus, Worm, Trojan
หรือ Spyware ตาง ๆ
ความพยายาม
ภัยคุกคามดานสารสนเทศ ที่เกิดจากความพยายามของผูไมหวังดีในการ
รวบรวมขอมูลของ รวบรวมขอมูลจุดออนของระบบ (Scanning) ดวยการเรียกใชบริการตาง ๆ ที่
ระบบ
อาจจะเปดไวบนระบบ เชน ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบซอฟตแวรที่
(Information
ติดตั้งหรือใชงาน ขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน (User Account) ที่มีอยูบนระบบ
Gathering)
เปนตน รวมถึงการเก็บรวบรวมหรือตรวจสอบขอมูลจราจรบนระบบเครือขาย
(Sniffing) และการลอลวงหรือใชเลหกลตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานเปดเผยขอมูลที่
มีความสําคัญของระบบ (Social Engineering)
ความพยายาม
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากความพยายามจะบุกรุก /เจาะเขาระบบ
จะบุกรุกเขา
(Intrusions Attempts) ผานจุดออนหรือชองโหวที่เปนที่รูจักในสาธารณะ
ระบบ (Intrusion (CVE- Common Vulnerabilities and Exposures) หรือผานจุดออนหรือ
Attempts)
ชองโหวใหมที่ยังไมเคยพบมากอน เพื่อใหไดเขาครอบครองหรือทําใหเกิดความ
ขัดของกับบริการตาง ๆ ของระบบ รวมถึงความพยายามจะบุกรุก/เจาะระบบ
ผานชองทางการตรวจสอบบัญชีชื่อผูใชงานและรหัสผาน (Login) ดวยวิธีการ
สุม/เดาขอมูล หรือทดสอบรหัสผานทุกคา (Brute Force)
การบุกรุกหรือเจาะ ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดกับระบบที่ถูกบุกรุก /เจาะเขาระบบไดสำเร็จ
ระบบไดสําเร็จ
(Intrusions) และระบบถูกครอบครองโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต
(Intrusions)
การโจมตีสภาพ
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการโจมตีสภาพความพรอมใชงานของ
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ความพรอมใชงาน
ของระบบ
(Availability)

ฉอโกงหรือหลอก
ลวงเพื่อ
ผลประโยชน
(Fraud)

ระบบ เพื่อทําใหบริการตาง ๆ ของระบบไมสามารถใหบริการไดตามปกติ มี
ผลกระทบตั้งแตเกิดความลาชาในการตอบสนองของบริการจนกระทั่งระบบไม
สามารถใหบริการตอไปได อาจจะเกิดจากการโจมตีที่บริการของระบบโดยตรง
เชน การโจมตีประเภท DoS (Denial of Service) แบบตาง ๆ หรือการโจมตี
โครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการใหบริการของระบบ เชน อาคารสถานที่
ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
ภัยคุกคามดานสารสนเทศที่เกิดจากการฉอฉล ฉอโกง หรือการหลอกลวงเพื่อ
ผลประโยชน (Fraud) สามารถเกิดไดในหลายลักษณะ เชน การลักลอบใชงาน
ระบบหรือทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาตเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนของตนเอง หรือการขายสินคาหรือซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ตารางที่ ๓ อภิธานศัพทและคํายอ
คําศัพท
ความหมาย
Port Scanning
การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของระบบปฏิบัติการหรือบริการบนเครื่องแม
ขาย โดยการสงขอมูลไปสูระบบที่เปนเปาหมายแลวรวบรวมผลการ
ตอบสนอง ขอมูลที่ไดจากการสแกนมักถูกใชเปนขอมูลในการเจาะหรือบุก
รุกเขาระบบตอไป
Social Engineering เทคนิคการหลอกลวงโดยใชหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อใหเหยื่อ
เปดเผยขอมูล เชน การโทรศัพทโดยแอบอางเปนบุคคลอื่นเพื่อหลอกให
เปดเผยรหัสผาน
Trojan
มัลแวรที่อยูในรูปของโปรแกรมทั่วไป แตมีจุดประสงคแอบแฝงเพื่อทํา
อันตรายตอระบบ เชน ขโมยขอมูลบัญชีผูใช เปนตน โปรแกรมที่เปนโทรจัน
นั้นจะหลอกลอใหผูใชคิดวาตัวมันเองปลอดภัย และใหผูใชเปนคนนํา
โปรแกรมเขามาติดตั้งอยูในระบบเอง
Worm
มัลแวรที่สามารถแพรกระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ ในเครือขาย
หรือขามเครือขายโดยไมผานการใชงานของผูใช
Malware URL
การเผยแพรโปรแกรมไมพึงประสงคผานเครื่องแมขาย โดยโปรแกรมไมพึง
ประสงคจะทํางานเมื่อผูใชเปดเขาไปใน URL ที่เปนที่อยูของโปรแกรมไมพึง
ประสงค มีผลทําใหเบราวเซอรถูกควบคุมการทํางานใหเปนไปตามความ
ตองการของผูเขียนมัลแวร เชน ขโมยขอมูล แสดงหนาตางโฆษณาหรือ
ดาวนโหลดโปรแกรมไมพึงประสงคอื่น ๆ ตามมา เปนตน
Domain Name
ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใชแทนการเรียกหมายเลขไอพี (IP Address) เพื่อใหเปนที่
รูจักและจดจําไดงายขึ้น
Vulnerability
กระบวนการตรวจสอบหาชองโหวของระบบสารสนเทศที่อาจเปนจุดออน
Assessment
ใหผูไมหวังเจาะระบบเขามาได และประเมินความสําคัญและผลกระทบของ
ชองโหวนั้น
Penetration Testing ขั้นตอนถัดจากการตรวจสอบและประเมินชองโหวของระบบสารสนเทศ
โดยทําการบุกรุกเจาะระบบสารสนเทศจริงโดยอาศัยวิธีการทางเทคนิค ,
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การหลอกลวงแบบโซเชียลเอนจิเนียริง หรือแมกระทั่งบุกรุกทางกายภาพ
เขาไปขโมยขอมูลก็ถือเปนการทดสอบเจาะระบบ
Digital Forensics
การเก็บหลักฐาน การคนหา การวิเคราะห และการนําเสนอหลักฐานทาง
ดิจิทัลที่อยูในอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟลที่อยูใน
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ รวมถึงหลักฐานดิจิทัล
ที่สรางจากระบบคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนําไปใชระบุ
ผูกระทําผิดและใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีได
Computer Security หนวยงานที่มีหนาที่ประสานงานและจัดการภัยคุกคามที่เกิดกับระบบ
Incident Response สารสนเทศในขอบเขตเครือขายที่กําหนด เชน ซีเซิรตระดับองคกรที่จัดการ
Team (CSIRT)
ภัยคุกคามระบบสารสนเทศภายในองคกร หรือ ซีเซิรตระดับประเทศที่
สามารถประสานงานไปยังซีเซิรตในระดับประเทศดวยกันหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ
One Time Password รหัสผานที่สามารถใชไดเพียงครั้งเดียวในการเขาสูระบบ ซึ่งมีความแตกตาง
(OTP)
จากรหัสผานทั่วไป (Static Password) คือสามารถปองกันภัยคุกคาม
เกี่ยวกับการกรอกรหัสผานซ้ํา (Replay Attack) กลาวคือ หากผูประสงค
รายทําการจดจํารหัสผานเดิมที่ผูใชงานเคยเขาสูระบบ เพื่อจะนํากลับมาใช
ซ้ํา จะไมสามารถกระทําไดเนื่องจากรหัสผานจะมีการเปลี่ยนไปในแตละครั้ง
ที่เขาสูระบบ แตอยางไรก็ตามการใชงานรหัสผาน OTP มีขอเสียคือผูใชงาน
อาจจดจํารหัสผานดังกลาวไดยาก ดังนั้นจึงมักพบเห็นการใชรหัสผานแบบ
OTP รวมกับเทคโนโลยีอื่น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชในการสรางรหัสผานแบบ
OTP ไดแก การคํานวณจากเวลา การคํานวณจากรหัสผานเดิม หรือคาสุม
อื่น ๆ เปนตน
Content
ระบบซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อจัดระเบียบเอกสารหรือเนื้อหาสาระ
Management
โดยสวนมากนํามาชวยในการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป โดยใน
System (CMS)
การใชงาน CMS นั้นผูใชงานแทบไมตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม
ก็สามารถสรางเว็บไซตได
Corporate
เครือขายที่ใหบริการอินเทอรเน็ตกับหนวยงาน หรือองคกรที่มีหมายเลขไอ
พี (IP Address) คงที่ โดยทั่วไปจะมีระบบเครือขายและสารสนเทศภายใน
จํานวนมาก และมีผูดูแลระบบประจําหนวยงาน
Broadband
เครือขายที่ใหบริการอินเทอรเน็ตกับผูใชทั่วไป มีการระบุหมายเลขไอพี (IP
Address) กับเครื่องที่เปนลักษณะไดนามิกไอพี (Dynamic IP) ซึ่ง
หมายเลขไอพี (IP Address) จะเปลี่ยนแปลงไปไดตามเงื่อนไขที่ผูใหบริการ
กําหนด ผูใชเครือขายแบบนี้สวนมากจะเปนผูใชบริการตามบาน หรือ
สํานักงานขนาดเล็กที่มีผูใชบริการจํานวนนอย
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