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ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ –
เล่ม 2 แนวทางในการจัดทาและตรวจสอบ
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เสนอข้อมูล หลักการ วิธีการ แนวคิด และตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทาและตรวจสอบ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม “มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกาหนด”
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้ได้กับทั้งระบบ ซึ่งอาจหมายถึงหลายหน่วยต่อเชื่อมกันหรือหน่วยเดี่ยว
และรวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ที่ อ อกแบบมาโดยประสงค์ ให้ ติ ดตั้ ง ในระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์นั้นทาหน้าที่เป็นระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
การปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุ ปกรณ์เครือข่าย เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์อื่น
ซึ่ งท าหน้ าที่ ให้ บ ริ ก ารใด ๆ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ที่ ต่อ เชื่ อ มถึ งกั น และมี ห น้ าที่ ต้ อ งส่ งข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่กาหนด ให้ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
การทางานของ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ อื่นซึ่งทาหน้าที่
ให้ บ ริการใดๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมถึงกัน และมีห น้าที่ต้องส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
กาหนด ให้ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายภาพและเสียง ที่ให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจาก
การให้ บ ริก ารโครงข่ ายโทรคมนาคม และการกระจายภาพและเสี ย ง ถู ก พิ จ ารณาว่า อยู่ในขอบข่ ายของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
2.1

ระบบเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งต่ อ ไปในมาตรฐานนี้ จ ะเรี ย กว่ า “ระบบ” หมายถึ ง
คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทาหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
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2.2

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ
กาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ห รือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง
แหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ซึ่งมีเจตนา
ให้บริการแก่ บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

2.5

ผู้ ดู แ ลระบบ หมายถึ ง บุ ค คล หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล ที่ มี ห น้ าที่ ดู แ ลรั ก ษา ระบบเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6

ผู้ดูแลข้อมูล หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์จากองค์กร /หน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
และอาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจะต้อง ไม่รวมถึงสิทธิ์
ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือ ทาลายข้อมูล

2.7

ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ดูแลข้อมูล

2.8

การยืนยันตัวบุคคล หมายถึง ขั้นตอนการชี้บ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ระบุ (Identity) แสดง
ว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ การระบุตัวตน และการพิสูจน์ตัวตน

2.9

การระบุตัวตน (identification) หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธี ที่ผู้ใช้แสดงเป็นหลักฐานชี้บ่งตนเอง เช่น ชื่อผู้ใช้
(username) เป็นต้น

2.10 การพิสูจน์ตัวตน (authentication) หมายถึง ขั้นหรือวิธี การตรวจสอบหลักฐานแวดล้อมเพื่อยืนยันว่าเป็น
บุคคลที่กล่าวอ้างจริง
2.11 การล็อกอิน หมายถึง การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องทาการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
2.12 ข้อมูลการล็อกอิน หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
2.13 บูรณภาพของข้อมูล (integrity) หมายถึง ความถูกต้อง เที่ยงตรง และความสมบูรณ์ของข้อมูล
2.14 มาตรฐานเล่มที่ 1 หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
เล่ม 1 ข้อกาหนด

3. การประเมินข้อมูลพื้นฐาน
3.1

การประเมินองค์กรเพื่อวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
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การประเมินองค์กรเพื่อวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
ก) เพื่อให้องค์กรได้รับรู้ถึงประเภทของผู้ให้บริการตามความหมายในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งจาแนกประเภทย่อยของผู้ให้บริการ
ได้
ข) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถวิ เคราะห์ แ ละจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของเครื่ อ งให้ บ ริ ก ารหรื อ ระบบให้ บ ริ ก ารที่
จาเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ค) เพื่อให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
โดยขั้นตอนการประเมินอาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ
ก) การประเมินองค์กรเพื่อกาหนดประเภทของผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข) การวิ เคราะห์ แ ละก าหนดระบบให้ บ ริ ก ารหรื อ เครื่ อ งให้ บ ริ ก าร ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์
ค) การวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลจราจรที่ต้องทาการจัดเก็บเบื้องต้น
3.1.1

การประเมินองค์กรเพื่อกาหนดประเภทของผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
จากประกาศ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษา ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดประเภทของผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์แบ่งได้ ดังนี้
(1) ผู้ให้บริการ 5(1) เป็น ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น จาแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ก) ผู้ป ระกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (telecommunication and
broadcast carrier)
ข) ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (access service provider)
ค) ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (host service
provider)
ง) ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
(2) ผู้ให้บริการ 5(2) เป็น ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (1)
(content service provider) เช่ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ
(application service provider)
-3-

มอก.XXXX-25XX
ซึ่งผู้ให้บริการทั้ง 2 ประเภทนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้องค์กร
สามารถก าหนดประเภทของผู้ให้ บ ริการขององค์ ก รได้ จาเป็ นต้ องพิ จ ารณาประเภทของผู้ ให้ บ ริก าร
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาว่าองค์กรจัดอยู่ในประเภทของผู้ให้บริการใด
ที่
1

ประเด็น
พิจารณาวัตถุประสงค์การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
องค์กร

หลักการพิจารณา

ประเภทผู้ให้บริการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลากรในองค์กร

ผู้ให้บริการ 5(1)

ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูล
คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่น

ผู้ให้บริการ 5(2)

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการ 5(1) เช่น
- ISP ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป
- ผู้ให้บริการเครื่องข่ายมือถือที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต
- หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง ผู้ให้บริการ 5(2) เช่น
- ผู้ให้บริการ web hosting
- ผู้ให้บริการ application hosting
(2) พิจ ารณาว่าองค์กรจั ดอยู่ ในประเภทผู้ให้ บริการย่อยใด (เฉพาะในกรณี องค์กรจัดอยู่ในประเภทผู้
ให้บริการ 5(1))
ที่
1

ประเด็น
พิจารณาประเภท การ
ให้บริการ

หลักการพิจารณา

ประเภทผู้ให้บริการ

เป็นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและการกระจาย
ภาพและเสียง

ผู้ให้บริการ 5(1) ก

เป็นผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบ
เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ให้บริการ 5(1) ข

เป็นผู้ให้บริการเช่าระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการ

ผู้ให้บริการ 5(1) ค
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ที่

ประเด็น

หลักการพิจารณา

ประเภทผู้ให้บริการ

โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
เป็นผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
3.1.2

ผู้ให้บริการ 5(1) ง

การวิ เคราะห์ แ ละก าหนดระบบให้ บ ริ ก ารหรื อ เครื่ อ งให้ บ ริ ก าร ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถระบุเครื่องให้บริการที่จาเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการควรจัดทา
บัญชีรายชื่อของระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการที่จาเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดย
อาศัยขั้นตอนต่อไปนี้

3.1.2.1

วิเคราะห์ระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการขององค์กร
เมื่อองค์กรได้ทราบถึงประเภทของผู้ให้บริการขององค์กร พร้อมกับได้จาแนกประเภทย่อย ของผู้
ให้ บ ริ การแล้ว จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ ระบบให้ บริการหรือเครื่องให้ บ ริการ ที่มีอยู่ทั้งหมดใน
องค์กร เพื่อให้องค์ กรสามารถระบุระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต้อง
เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ อาศัยหลักการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาขอบเขตการให้บริการ
ที่
1
2
3
4

หลักการพิจารณา
ให้บริการเฉพาะภายในองค์กร เข้าถึงได้
เฉพาะภายในองค์กร
ให้บริการเฉพาะภายในองค์กร แต่
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้จาก
อินเทอร์เน็ต
ให้บริการภายในองค์กร แต่มีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ให้บริการสาธารณะ

การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
พิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จาเป็น
ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

(2) พิจารณาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการแต่ละประเภทต้องทาการจัดเก็บ
(2.1) ผู้ให้บริการประเภท 5(1) ข และ ค
ก) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย
หลักการพิจารณา
1. ต้องมีการเก็บข้อมูลจราจร

การดาเนินการ
ตรวจสอบช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ว่าองค์กรมี
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หลักการพิจารณา
คอมพิวเตอร์ ทุกช่องทางที่มี
การเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต

การดาเนินการ
ช่องทางการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทางใดบ้างและในแต่ละ
ช่องทางมีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือไม่

2. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ทา
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตาม
การจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนดหรือไม่
ข้อกาหนด
3. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บต้องสามารถระบุตัวตน
ของผู้ใช้งานได้

ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ทาการจัดเก็บไว้ว่า
เพียงพอสาหรับการระบุตัวตนของผู้ใช้งานหรือไม่
ตัวอย่าง เช่น
-

-

หมายเหตุ

ในองค์กรที่มีการใช้งานระบบ NAT (Network
Address Translation) จะทาให้หมายเลข IP
Address ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลข
เดียวกัน องค์กรจาเป็นต้องจัดให้มีมาตรการในการ
ควบคุมผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้
เช่น การจัดทาระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ในองค์กรที่มีการใช้งาน proxy server องค์กร
จาเป็นต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมผู้ใช้งาน
เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เช่น การใช้กลไก
การพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

การเข้าถึงระบบเครือข่าย หมายรวมถึง การเข้าถึงระยะไกล (remote control access)
และ การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (virtual private network)

ข) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail server)
หลักการพิจารณา

การดาเนินการ
ถ้ามีการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการ
ภายนอกต้องทาการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ให้กับองค์กร

1. ผู้ให้บริการอีเมลแก่องค์กร

ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ที่
2. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตามข้อกาหนด ทาการจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนด
หรือไม่
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หลักการพิจารณา

การดาเนินการ

3. ต้องมีการเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ที่ บันทึกการเข้าถึง
ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
โปรแกรมจัดการจากเครื่องสมาชิก
เช่น POP3 หรือ IMAP4

ตรวจสอบว่าเครื่องให้บริการจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการอะไรบ้างเพื่อให้สมาชิก เข้าถึงข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรต้องเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ของโปรแกรมดังกล่าวด้วย เช่น บริการ
POP3 บริการ IMAP4 และบริการอื่นๆ

ค) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการโอนแฟ้มข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล
หลักการพิจารณา

การดาเนินการ

1. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตามข้อกาหนด ทาการจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนด
หรือไม่
ง) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
หลักการพิจารณา

การดาเนินการ

1. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตามข้อกาหนด ทาการจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนด
หรือไม่
จ) ชนิดของข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
หลักการพิจารณา

การดาเนินการ

1. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตามข้อกาหนด ทาการจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนด
หรือไม่
ฉ) ข้อมูลที่เกิดจากการโต้ตอบกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Internet Relay Chat
(IRC) หรือ Instance Messaging (IM)
หลักการพิจารณา

การดาเนินการ

1. รายละเอียดของข้อมูลที่ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บต้องมีครบถ้วนตามข้อกาหนด ทาการจัดเก็บไว้ว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกาหนด
หรือไม่
2. พิจารณาการให้บริการขององค์กรที่มี ถ้าการให้บริการอยู่ในขอบข่าย ให้พิจารณาพอร์ตการ
อยู่ ว่าเป็นการให้บริการในขอบข่าย สื่อสาร และทาการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่
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การดาเนินการ

การโต้ตอบกันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือไม่
3.1.2.2

พอร์ตของบริการดังกล่าว

กาหนดและจัดทาบัญชีรายชื่อของระบบให้บริการ หรือและ เครื่องให้บริการ ที่จาเป็นต้องเก็บ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
เมื่อองค์กรสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการแต่ละประเภทต้องทาการจัดเก็บ
ได้แล้ว จึงควรจัดบัญชีรายชื่อของเครื่องให้บริการที่จาเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สะดวกใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดการของผู้ดูแลข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

3.1.3

การวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ต้องทาการจัดเก็บเบื้องต้น
การวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลจราจรที่ต้องการจัดเก็บ เป็นขั้นตอนส่วนหนึ่งที่องค์กรต้องทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะสามารถเลือกระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด การวิเคราะห์ปริมาณข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์เพื่อหา
ขนาดหน่วยบันทึกข้อมูลที่ต้องการ อาจใช้การประมาณการขนาด ข้อมูลในแต่ละวัน เพื่ อประมาณการ
ข้อมูลที่พอเพียงสาหรับการใช้เก็บข้อมูลตาม กฎหมายได้ (โดยปกติกฎหมายกาหนดให้เก็บข้อมูล 90 วัน
หากมีเหตุสามารถสั่งให้เก็บเพิ่มเป็น 2 ปี หรือ 730 วันได้) ซึ่งการคานวณเบื้องต้นสามารถทาได้หลายวิธี
ผลลัพธ์ของการคานวณ อาจใช้ไม่ได้ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมการทางานที่ต่างกัน หรือมีเงื่อนไข อื่นๆเข้า
มาเกี่ยวข้อง โดยในมาตรฐานฉบับนี้นาเสนอเพียงแนวคิดเบื้องต้น เพื่อให้สามารถประเมินค่าเบื้องต้นได้
เท่านั้น ดังวิธีคานวณ ที่จะอธิบายดังต่อไปนี้
(1) การคานวณโดยประมาณการจากความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขององค์กร
(2) การคานวณโดยผลรวมของค่าเฉลี่ยจากข้อมูลจราจรเดิม
หมายเหตุ

3.1.3.1

การคานวณแต่ละวิธีอาจะเหมาะสมกับองค์กรในแต่ละแบบ แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม
การทางาน และเงื่อนไขอื่นๆ ดังนั้นผู้ดูแลระบบขององค์กรจึงควร พิจารณาเลือกวิธีคานวณให้เหมาะสม

การคานวณแบบประมาณการจากความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขององค์กร
การคานวณแบบนี้เป็นการประมาณการ (Estimation) เหมาะสาหรับองค์กรที่มีขนาดเล็ก มีความเร็ว
ในการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ไม่ สู ง ใช้ เพื่ อ ประมาณการหาค่ า หน่ ว ยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ห ลักการประมาณค่าขนาดของข้อมูลจราจรเป็น ร้อยละของ จานวนปริมาณ
ข้อมูลสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (Data Transfer/Sec) โดยแสดงข้อมูลสรุป การคานวณตามตาราง

ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
( Mbps)

1

2

3

4

5

6

7

ปริมาณข้อมูลใน 1 วินาที (KB)

122.07

244.14

366.21

488.28

610.35

732.42

854.49
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ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
( Mbps)

1

ปริมาณข้อมูลใน 1 นาที (MB)

7.15

ปริมาณข้อมูลใน 1 ชั่วโมง (MB)

429.15

ปริมาณข้อมูลใน 1 วัน (GB)

2

3

4

5

6

7

8

14.31

21.46

28.61

35.76

42.92

50.07

57.22

858.31 1287.46 1716.61 2145.77 2574.92 3004.07 3433.23

10.06

20.12

30.17

40.23

50.29

60.35

70.41

80.47

ปริมาณข้อมูลใน 1 เดือน (30 วัน) (GB)

301.75

603.50

ปริมาณข้อมูลใน 3 เดือน (90 วัน) (GB)

905.25 1810.49 2715.74 3620.98 4526.23 5431.47 6336.72 7241.96

ปริมาณข้อมูลใน 1 ปี (365 วัน) (GB)

3671.9

ปริมาณข้อมูลใน 2 ปี (730 วัน) (GB)

7343.8 14687.6 22024.1 29367.9 36711.7 44055.5 51399.3 58743.1

905.25 1206.99 1508.74 1810.49 2112.24 2413.99

7343.8 11012.1 14684.0 18355.9 22027.8 25699.7 29371.6

ประมาณการข้อมูลจราจรคิดเป็น % จากปริมาณข้อมูล 3 เดือน (90 วัน)
ข้อมูลจราจร 1% (GB)

9.05

18.10

27.16

36.21

45.26

54.31

63.37

72.42

ข้อมูลจราจร 5% (GB)

45.26

90.52

135.79

181.05

226.31

271.57

316.84

362.10

ข้อมูลจราจร 10% (GB)

90.52

181.05

271.57

362.10

452.62

543.15

633.67

724.20

ประมาณการข้อมูลจราจรคิดเป็น % จากปริมาณข้อมูล 1 ปี เดือน (365 วัน)
ข้อมูลจราจร 1% (GB)

36.7

73.4

110.1

146.8

183.6

220.3

257.0

293.7

ข้อมูลจราจร 5% (GB)

183.6

367.2

550.6

734.2

917.8

1101.4

1285.0

1468.6

ข้อมูลจราจร 10% (GB)

367.2

734.4

1101.2

1468.4

1835.6

2202.8

2570.0

2937.2

ประมาณการข้อมูลจราจรคิดเป็น % จากปริมาณข้อมูล 2 ปี (730 วัน)
ข้อมูลจราจร 1% (GB)

73.4

146.9

220.2

293.7

367.1

440.6

514.0

587.4

ข้อมูลจราจร 5% (GB)

367.2

734.4

1101.2

1468.4

1835.6

2202.8

2570.0

2937.2

ข้อมูลจราจร 10% (GB)

734.4

1468.8

2202.4

2936.8

3671.2

4405.6

5139.9

5874.3

หมายเหตุ

ค่าปริมาณการใช้ข้อมูลสูงสุดเป็ นค่าที่เกิดจากคานวณโดย ประมาณการจากสมมติฐานว่า การ
ส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด (utilization 100%) ไม่คิดค่า overhead และค่าการสูญ เสีย
ต่างๆ

จากข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่าในองค์กรที่มีขนาดเล็กจานวนผู้ใช้งานน้อย ความเร็วในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไม่สูง ปริมาณพื้นที่การเก็บข้อมูลจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับราคาอุปกรณ์เก็บข้อมูลใน
ปัจจุบั น (ความเร็วอินเทอร์เน็ต 6 Mbps หากคิดข้อมูลจราจร 5% และเก็บข้อมูล 90 วัน ใช้พื้นที่
เก็บข้อมูล 271.57 GB)
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3.1.3.2

การคานวณโดยผลรวมของค่าเฉลี่ยจากข้อมูลจราจรเดิม
การคานวณแบบนี้เป็นแบบที่ละเอียดมากกว่าแบบแรก เหมาะสาหรับองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
และแบบนี้องค์กรต้องมีการจัดทาบัญชีรายชื่อ ระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการที่จาเป็นต้องมีการ
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว โดยการคานวณสามารถทาได้ดังนี้
(1) คานวณหาค่าของปริ มาณข้อมูลจราจรคอมพิ วเตอร์ในแต่ละบริการ ซึ่งโดยปกติ แล้วบริการ
โดยทั่วไปจะมีการเก็บข้อมูลจราจรไว้ที่เครื่องให้บริการนั้นๆ และทาซ้าใน ทุกรายการในบัญชี
รายชื่อ
(2) ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในแต่ละบริการไว้มากกว่า 1 วัน เช่น 1 สัปดาห์ ให้
คานวณเป็นค่าเฉลี่ยแทน
(3) คานวณผลรวมของปริมาณข้อมูลทั้งหมดในทุกบริการในช่วงเวลา 1 วัน คูณด้วยจานวน วันที่
ต้องการทราบขนาดของหน่วยบันทึกข้อมูล (90 วัน)
(4) ในกรณีที่ไม่สามารถคานวณหรือตรวจสอบจากข้อมูลจราจรได้ในทุกบริการ ให้คานวณ โดยใช้
ปริมาณข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากเครื่องให้บริการที่มีปริมาณมากที่สุดแทน
(5) ในกรณีที่ต้องการข้อมูลโดยหยาบที่สุดให้ใช้วิธีตรวจสอบค่าของปริมาณข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
จากเครื่องให้บริการที่คาดว่าจะมีการใช้งานมากที่สุดเป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยจานวนเครื่อง
ให้บริการแทน แล้วคูณด้วยจานวนวันที่ต้องการทราบขนาดของหน่วยบันทึกข้อมูลแทน

สรุป
ขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลจราจร = ผลรวมของปริมาณข้อมูลทั้งหมดในทุกบริการในช่วงเวลา 1 วัน x จานวนวันที่
ต้องการทราบ
หรือ
ขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลจราจร = ปริมาณข้อมูลของเครื่องให้บริการที่มีการใช้งานมากที่สุด x จานวนเครื่อง
ให้บริการ x จานวนวันที่ต้องการทราบ
3.2

หลักการเก็บข้อมูลของระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ประเภทของระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หากแบ่งตามหลักการจัดเก็บข้อมูลจากระบบให้บริการ
หรือเครื่องให้บริการ อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท
(1) แบบที่ใช้หลักการดักจับข้อมูลจากเครือข่าย
(2) แบบที่ทาหน้าเป็นเกตเวย์หลักของระบบ
(3) แบบที่ใช้โปรแกรมติดตั้งที่ตัวเครื่องให้บริการ เพื่อเก็บข้อมูล
(4) แบบที่รองรับการส่งข้อมูลจากเกณฑ์วิธีการสื่อสาร syslog (syslog protocol)
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(5) แบบผสม
3.2.1

แบบที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้หลักการดักจับข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
แบบนี้ใช้ลักษณะการทาเก็บข้อมูลโดยการดักฟังข้อมูลจราจร แล้วทาการกรองเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามกฎ
ที่ได้มีการกาหนดค่าไว้
ข้อดี
- สามารถติดตั้งได้ทุกสภาวะแวดล้อมการทางาน ติดตั้งง่าย โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่าย
- การติดตั้งสามารถทาได้ หลายแบบเช่น การทาพอร์ตมิเรอร์ (mirror porting) การใช้อุปกรณ์
ฮับเน็ตเวิร์ก (hub network) เป็นตัวขั้นกลาง หรือ การแท็ปที่สายโดยตรง
ข้อเสีย
- เนื่องจากวิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้มีความเสี่ยงในการคัดกรองข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางด้าน
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้งาน จาเป็นต้องมีการพิจารณา การ
ออกแบบระบบในส่วนของการเก็บข้อมูล และการคัดกรองข้อมูลโดยละเอียด

3.2.2

- การทาหนังสือแจ้งหรือข้ อตกลงเพื่อให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ว่ามีการบันทึกข้อมูล และให้
ทาหนังสือยอมรับ
- ข้อมูลที่อนุญาตให้เก็บได้ต้องเป็นข้อมูลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และไม่ขัดต่อข้อกาหนดภายใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา
ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แบบที่ 2 อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นเกตเวย์ของเครือข่าย (network gateway)
อุปกรณ์แบบนี้ ใช้การเก็บข้อมูลโดยทาตัวเป็นเกตเวย์ของระบบ ข้อมูลจราจรจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ แบบนี้
ก่อนถึงจะส่งผ่านไปที่เกตเวย์เดิมอีกครั้ง หรือบางระบบสามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์เกตเวย์เดิมได้ และ
บางครั้ งยั งมี ค วามสามารถอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ลงไปได้ ด้ว ย เช่ น การท าพิ สูจ น์ ตัว ตน การกรองเว็บ ไซต์ ไม่
เหมาะสม การเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่าย
ข้อดี
- สามารถประยุ กต์ป ระโยชน์ ด้านอื่นได้นอกจากเก็ บ ข้อมู ลจราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (ขึ้ นอยู่ กั บ
ความสามารถของแต่ละระบบ)
ข้อเสีย
- ในการติดตั้งมีการกระทบกับระบบเครือข่ายเดิม ทั้งในด้านโครงสร้างและในด้านประสิทธิภาพ
- การออกแบบการเก็บข้อมูลโดยไม่เก็บข้อมูลที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เทคนิคเฉพาะทาง
ของผู้ผลิต
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3.2.3

แบบที่ 3 แบบที่ใช้โปรแกรมติดตั้งที่ตัวเครื่องให้บริการ
แบบนี้จ ะมีการทางานโดย ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องให้ บ ริการหรือระบบที่ต้องการเก็บข้อมู ล โดย
โปรแกรมจะทาหน้าที่ส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์มาให้กับ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ได้
เอง บางระบบเป็นระบบขนาดใหญ่สามารถรองรับจานวนไคลเอนต์ (client) ได้มากและสามารถนาข้อมูล
ที่ได้ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์อื่นๆ ได้
ข้อดี
- สามารถเก็บข้อมูลจราจรได้จากระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการได้หลายประเภท
- สามารถมีระดับ ความปลอดภัยที่ สูงกว่าเนื่องจากการรับ และส่งข้อมู ลเป็น แบบรับ -ให้ บ ริการ
(client-server) หรือเป็นแบบเฉพาะที่ ผู้ผลิตสามารถออกแบบเองได้
- สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านอื่นได้
ข้อเสีย
- ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ
- ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบหรือโปรแกรมให้บริการ

3.2.4

แบบที่ 4 รองรับการส่งข้อมูลจากเครื่องให้บริการโดยตรง (syslog protocol)
ระบบแบบนี้เป็นระบบที่แพร่หลายมากที่สุด รองรับการทางานที่หลากหลาย มีทั้งระบบที่เป็น โอเพ่นซอร์ส
(open source) สามารถนาไปปฏิบัติ (implement) เองได้ จนไปถึงระดับวิสาหกิจ (enterprise) ทางาน
ด้วยมาตรฐาน syslog โดยส่วนมาก โปรแกรมหรือเครื่องให้บริการต่าง ๆ มักรองรับการส่งข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ด้วย มาตรฐานนี้
ข้อดี
- สามารถเก็บข้อมูลจราจรได้ทันทีจากระบบให้บริการหรือเครื่องให้บริการที่รองรับการเก็บข้อมูล
แบบ syslog protocol
- ราคาไม่สูงเนื่องจากตัวแกนหลักเป็นโอเพ่นซอร์ส
- สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านอื่นได้
ข้อเสีย
- โดยมาตรฐานของ syslog เองไม่รองรับการเข้ารหัสข้อมูล แต่ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ระบุ
รองรับการใช้งานร่วมกับ SSL หรือเลือกใช้งานโพรโตคอลที่เทียบเท่ากับ syslog-ng เช่น rsyslog
ที่สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส SSL ได้ทันที

3.2.5

แบบผสม
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แบบผสมเป็นแบบที่มีมากที่สุดในท้องตลาดเนื่องจากปัจจุบันการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีแบบ
ใดแบบหนึ่งมักไม่ ครอบคลุมโปรแกรมให้บริการหรือเครื่องให้บริการทั้งหมด จึงจาเป็นต้องใช้เทคนิคและ
วิธีการ หลายแบบเพื่อให้ครอบคลุม
ข้อดีและข้อเสียของระบบก็จะขึ้นอยู่กับชนิดหรือวิธีที่เลือกใช้ในแต่ละแบบที่ผู้ผลิตเลือก
ข้อดี
- รวมความสามารถของระบบแบบต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
ข้อเสีย
- มีความซับซ้อนในการใช้เนื่องจากมีกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลหลายแบบ
- ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้เลือกวิธีให้เหมาะสม

4. แนวทางการจัดทา
4.1

แนวทางการปฏิบัติตามคุณลักษณะและข้อกาหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐานเล่มที่ 1
มาตรฐานเล่มที่ 1 กาหนดคุณลักษณะและข้อกาหนด เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเป็นไป
ตามกฎหมาย โดยคุณ สมบั ติห รือข้อกาหนดต่าง ๆ อ้างอิงหลักการของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ได้มีการประยุกต์ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับ ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ความเข้มงวดของข้อกาหนดในแต่ละข้อขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของระบบ ขนาด และสภาพแวดล้อมการท างานของระบบที่ ต่างกัน มาตรการต่าง ๆ อาจ
จาเป็นต้องมีการเพิ่มความเข้มงวด หรือไม่จาเป็นต้องใช้
คุณลักษณะและข้อกาหนดตามมาตรฐานเล่มที่ 1 ไม่ได้กาหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคในเชิงลึก เพื่อให้
ผู้จัดทาระบบสามารถเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒ นาขึ้น และเพื่อให้สะดวกต่อการจัดทาระบบ
หรือการปฏิบัติตาม ข้อกาหนดของมาตรฐานนี้ เป็นการสรุปข้อกาหนดของมาตรฐานเล่มที่ 1 เป็น หมวดหมู่
โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติประกอบเพื่อความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด : คุณลักษณะทั่วไป
(1) ข้อกาหนด: การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป และการจัดการสิทธิ์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถกาหนดกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ระบบจาเป็นต้องมี
การแบ่งแยกกลุ่มของผู้ใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ เช่น
-

ผู้ดูแลข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่จะไม่มี สิทธิ์แก้ไข ดัดแปลง ลบ หรือทาลายข้อมูล
ผู้ดูแ ลระบบ สามารถจั ดการ เพิ่ ม ลบ รายชื่อ ระบบหรือ เครื่อ งที่ ท าการเก็บ ข้อ มูลได้ แต่ ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

แนวทางการปฏิบัติ
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-

การจัดทาระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อแยกกลุ่มผู้ใช้งาน และระบุตัวตนผู้ใช้งานว่าเป็นบุคคลใด

-

การป้องกันการลงทะเบียนผู้ใช้งานที่ซ้าซ้อนกัน

-

การป้องกันการถือครองสิทธิ์ของผู้ใช้งานมากกว่า 1 กลุ่มผู้ใช้งาน

-

การจากัดจานวนผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบให้มีน้อยที่สุด

(2) ข้อกาหนด: การจัดการและควบคุมสิทธิ์ ของกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ
วัต ถุประสงค์ : เพื่อให้ สามารถควบคุมและจัดการสิทธิ์ ของกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ
ระบบจาเป็นต้องมีการควบคุมสิทธิ์ของกลุ่มของผู้ใช้งานตามสิทธิ์ ที่ได้รับ
แนวทางการปฏิบัติ
-

การเลือกใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัย

-

การจัดการชั้นความลับของข้อมูล

-

การเข้ารหัสข้อมูลที่มีชั้นความลับ เพื่อป้องกันการเข้าถึง

หมวด : คู่มือและข้อแนะนา
(3) ข้อกาหนด: การระบุข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการใช้งานระบบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ ง าน ผู้ ดู แ ลระบบ และระบบสามารถท างานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ผู้ ผ ลิ ต
จาเป็ นต้อง สร้างเอกสาร คู่มือ หรือ เอกสารการแนะนาวิธีติดตั้ง การใช้งาน การเตรียมการต่างๆ
เบื้องต้น ทั้งนี้รวมถึง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดจากการใช้งานด้วย
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

เอกสารแนะน าระบบ ความต้ อ งการของระบบ สภาพแวดล้ อ มการท างาน ความสามารถ
ข้อจากัดต่างๆ ของระบบ
เอกสารคู่มือ การเริ่มการใช้งานอย่างย่อ (quick start) การเตรียมการเบื้องต้น วิธีติดตั้ง การ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เอกสารคู่มือ แนะนาการเตรียมการ การเลือกและกาหนดพื้นที่ติดตั้ง วิธีติดตั้งซึ่งรวมถึงรูปแบบ
และวิธีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การใช้งาน การปรับตั้งค่าต่างๆ การตรวจสอบ
และการแก้ไขปัญหา และข้อมูลอื่นที่จาเป็นโดยละเอียด
(4) ข้ อ ก าหนด: เอกสารคู่ มื อ และข้ อ แนะน าการใช้ งาน ต้ อ งจั ด ท าเป็ น ภาษาไทย ส าหรั บ คู่ มื อ หรื อ
ข้อแนะนาเพิ่มเติมอื่น ที่ใช้ประกอบเพื่อเป็นข้อมูล อนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นได้หากไม่เป็น การเพิ่มความ
เสี่ยงในการใช้งานปกติ
วัตถุประสงค์: เพื่อการสื่อความหมายที่ตรงกัน และสามารถครอบคลุมผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
-

ตัวอย่างการดาเนินการ
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-

จัดทาเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

หมวด : การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
(5) ข้อกาหนด: การแสดงเครื่องหมายหรือข้อความบนเปลือกหุ้มด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และบนเปลือก
หุ้มของบริภัณฑ์หรือระบบ ในลักษณะที่สามารถเห็นได้ง่ายและชัดเจน ประกอบข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
-

ชื่อแบบรุ่น และชื่อผู้ทา

-

ประเภทของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเก็บได้

-

คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณ ลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ
ได้แก่ แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดของหน่วยความจา

ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล หรือขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้งาน ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสม
ของผู้ ใช้งาน และการแสดงคุ ณ สมบั ติ ความสามารถ ขี ดความสามารถในการขยายต่ อเพิ่ ม ของ
บริภัณฑ์หรือระบบ
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

การจัดทาสลากระบุข้อมูลที่จาเป็นเช่น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (detail specification)
ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name): SimpleLoG
ชื่อรุ่น (model): S001
ประเภทข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บได้ (log category): พรบ 5(1) ข และ ค
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่รองรับ (log support): Syslog , Apache , IIS , MS Windows Event log, Etc…
รายละเอียดฮาร์ดแวร์ (hardware detail)
หน่วยประมวลผล (CPU):
หน่วยความจา (RAM):
ฮาร์ดดิสก์ไดรว (HDD):

(6) ข้อกาหนด: เครื่องหมายหรือข้อความ บนเปลือกหุ้มด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และบนเปลือกหุ้ม ของ
บริภัณฑ์ ต้องมีความคงทนต่อการใช้งานตามปกติ และอ่านเข้าใจได้ง่าย
วัตถุประสงค์: เพื่อความสะดวกและคงทนต่อการใช้งานของเครื่องหมายและข้อความ
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

จัดทาเครื่องหมายหรือข้อความด้วยวัสดุที่คงทน เช่น เป็นโลหะ
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-

วัสดุควรยึดติดกับอุปกรณ์ ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงไม่หลุดหรือลอกได้ง่าย

-

เลือกใช้การพิมพ์ข้อความที่มีความชัดเจนไม่สามารถลบหรือเลือนได้เมื่อโดนน้า (กันน้าได้)

(7) ข้อกาหนด: ระบบต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในเอกสารข้อแนะนาการติดตั้งระบบ
-

-

ประเภทของข้อมูลจราจรที่สามารถจัดเก็บได้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ชื่อและรุ่น
ของซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ชื่ อ และรุ่ น ของอุ ป กรณ์ ห รื อ บริก ารหรื อ ระบบต้ น ทางใด ๆ ที่ เป็ น
แหล่งกาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณ ลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ
ได้แก่ แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดของหน่วยความจา

-

ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีให้ หรือวิธีการคานวณความสามารถในการจัดเก็บ

-

จานวนผู้ใช้งานสูงสุด และจานวนเหตุการณ์สูงสุดต่อหน่วยเวลา ที่สามารถรองรับได้

-

ความสามารถสูงสุด ที่สามารถขยาย หรือเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)

คาอธิบาย/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบที่เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ผลิตจาเป็นต้องระบุข้อมูลความสามารถของเครื่อง ตามรายละเอียดที่ข้อกาหนดบังคับ
-

-

-

ประเภทของข้อมูลจราจรที่จัดสามารถจัดเก็บได้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ชื่อและ
รุ่น ของซอฟต์ แวร์ป ระยุ ก ต์ ชื่อและรุ่นของอุป กรณ์ ห รือบริการหรือระบบต้นทางใดๆ ที่ เป็ น
แหล่งกาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ข้อกาหนดนี้ใช้เพื่ ออ้างอิงความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ ตาม
ประเภทของผู้ให้บริการและประเภทของข้อมูลที่ทาการจัดเก็บ
คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือ คุณ ลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ
ได้แก่ แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดของหน่วยความจา

-

ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีให้ หรือวิธีการคานวณความสามารถในการจัดเก็บ

-

จานวนผู้ใช้งานสูงสุด และจานวนเหตุการณ์สูงสุดต่อหน่วยเวลา ที่สามารถรองรับได้

-

ความสามารถสูงสุด ที่สามารถขยาย หรือเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)

ข้ อ ก าหนดนี้ ใ ช้ เพื่ อ อ้ า งอิ ง ความสามารถของระบบเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์
ความสามารถของฮาร์ดแวร์ ความสามารถในการขยายขีดความสามารถ และความสามารถอื่นๆ ที่
ผู้ผลิตต้องการแสดงให้ผู้ใช้งานทราบ
ตัวอย่างการดาเนินการ
ตัวอย่ างของข้อความระบุ ร ายละเอียด ประเภท ของข้อมู ลจราจรที่ จัดสามารถจัดเก็บ ได้ รวมถึ ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกัน
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ระบบ ก. สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ในประเภทต่อไปนี้ได้ และสามารถจัดเก็บได้จาก อุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้
ประเภท ก. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย
1. พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ squid และ พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ bluecode
2. อุปกรณ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยมาตรฐาน syslog
ประเภท ง. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
1. เว็บเซอร์เวอร์ Apache
2. เว็บเซอร์เวอร์ Microsoft IIS
3. อุปกรณ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยมาตรฐาน syslog

หมวด : ข้อกาหนดของระบบ
(8) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามประเภทและความสามารถ ที่
ระบุไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์: การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ถือ
เป็นข้อบังคับในทางกฎหมาย ทั้งนี้การตรวจสอบไม่สามารถทาได้โดยตรง ขึ้นอยู่กับจานวนของเครื่อง
ต้นทางที่เป็นแหล่งกาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดนี้ไม่สามารถละทิ้ง
ได้ การตรวจสอบจึงอาจทาได้โดยอ้อมดังรายละเอียดบางส่วนตามตัวอย่าง
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

ระบบต้องมีความสามารถในการขยายหน่วยความจาสาหรับบันทึกข้อมูลจราจร เพื่อให้สามารถ
รองรับการเก็บข้อมูลจราจรได้ 90 วันในสภาวะแวดล้อมใช้งานที่แตกต่างกัน
ผู้ผลิตท าการประเมิน การท างานเบื้ องต้นในสภาวะต่ างๆ ของระบบ และกาหนดค่าสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้

(9) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถปรับตั้งนาฬิกาภายใน ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ ได้
โดยอัตโนมัติ และมีการกาหนดความถี่ในการปรับตั้งค่าอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากข้อมูลแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสถียรของระบบ
ค าอธิ บ าย/วัต ถุป ระสงค์ : เพื่ อให้ ระบบเก็บ รัก ษาข้อมู ลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ มี เวลาที่ ตรงกั บ
มาตรฐานสากลและสามารถใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างได้ถูกต้อง
หมายเหตุ

รายชื่อหน่วยงานและเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลาอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ ได้แก่
1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้แก่ time1.nimt.or.th (203.185.69.60)
time2.nimt.or.th (203.185.69.59) และ time3.nimt.or.th (203.185.69.56)
2. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้แก่ time.navy.mi.th (118.175.67.83)
3. ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ได้แก่
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clock1.thaicert.org (203.185.129.186) และ clock2.thaicert.org (203.185.129.187)

ตัวอย่างการดาเนินการ
ระบบใช้โพรโทคอล NTP ในการปรับตั้งค่ากับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลาอ้างอิง
มาตรฐานระดับชาติ
(10) ข้ อก าหนด: ระบบต้ อ งมี ก ารก าหนดการป้ อ งกันการเข้ าถึงระบบโดยผู้ ไม่ได้ รับ อนุ ญ าต ทั้ งทาง
กายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจหมายรวมถึงข้อแนะนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อย่างน้อยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือรวมกันต่อไปนี้
-

-

การใช้รหัสผ่านหรือการยืนยันตัวบุคคลหรือวิธีการอื่นที่คล้ายกัน

-

การจากัดรูปแบบและวิธีการเข้าถึง

-

การจากัดจานวนผู้ใช้

-

การจากัดเวลาการใช้

-

การกาหนดช่วงเวลาที่อนุญาต

-

การกาหนดใช้นโยบายและเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่น

หากระบบอนุญาตให้ เข้าถึงระยะไกลได้ โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมถึงกันโดยโครงข่าย
ภายในองค์กรหรือโครงข่ายสาธารณะ อาจจาเป็นต้องมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มเติม
จากที่ระบุไว้ข้างต้น อาทิ
-

การใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล

-

การจากัดสิทธิ หรือยกเลิกสิทธิบางประการ

การกาหนดรูปแบบ หรือเทคนิคการเข้าถึงแบบเฉพาะ
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งทางกายภาพและทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ระบบอาจจาเป็นต้องใช้กลไกหรือวิธีมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้ระบบสามารถป้องกัน
การเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ที่สภาพแวดล้อมการใช้งาน หรือความสามารถของระบบที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

การใช้รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวบุคคล
การใช้รหัสผ่านร่วมกับการใช้การพิสูจน์ตัวตนทางชีวมิติ (biometric authentication) เช่น
ลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า

-

การติดตั้งเครื่องไว้ในห้องที่ปิดกั้นมิดชิด มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา

-

การปิดกั้นฝาเครื่อง (ในกรณีที่ทาได้)
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-

การกาหนดเวลาใช้งานสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป

-

การใช้งานโพรโตคอลสื่อสารที่มีการเข้ารหัสในการเข้าถึงระบบจากระยะไกลเช่น HTTPS, SSH

-

การสงวนสิทธิ์ในการบริการจัดการบางสิทธิ์ที่ไม่สามารถทาได้ถ้ามีการเข้าถึงจากระยะไกล
(local login only)

(11) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถควบคุมและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของระบบโดยผู้
ใช้ได้ สาหรับการตั้งค่าที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ต้องสามารถควบคุมและป้องกัน การเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า โดยผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ของระบบ และบัญ ชีผู้ใช้ ต้องไม่ทาให้คุณสมบัติตามข้อกาหนด ที่
ต้องการของมาตรฐานฉบับนี้ ด้อยลง หรือเสียสภาพ หรือเกิดความผิดพร่องขึ้น
ค าอธิบ าย/วัต ถุป ระสงค์ : ข้อนี้ห มายถึง ระบบต้องมีม าตรการการควบคุ มสิ ทธิ์ในการเข้าถึงการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของระบบโดยผู้ใช้ที่ไม่รับอนุญาต หรือไม่ได้รับสิทธิ์นั้นๆ เช่น ผู้ใช้งาน
ทั่ว ไปต้ องไม่สามารถเข้าถึงส่ว นบริห ารจัดการระบบได้ แต่บ างระบบไม่ ได้มีการป้อ งกัน ไว้ทาให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการได้ ยกตัวอย่า งให้เห็นภาพได้ง่าย เช่น ในกรณีที่เป็นเว็บ
แอปพลิเคชัน ถ้าไม่มีการบริหารจัดการ session ที่เข้มแข็งพอ อาจทาให้ผู้ใช้บริการสาธารณะ หรือ
ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงหน้าระบบบริหารจัดการ ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตน
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

ระบบจาเป็นต้องมีการออกแบบให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนกระทาการใดๆ เพื่อป้องกันปัญหา
ดังกล่าว
การบริการจัดการ session สาหรับเว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย

(12) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถระบุและจาแนกตัวบุคคล และบันทึกประวัติการเข้าถึง และใช้งาน
ระบบได้ รวมถึงต้องสามารถป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การปลอมแปลงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เทคนิคและวิธีที่ใช้ ในการระบุตัวบุคคลและป้องกัน
การเปลี่ยนแปลง ควรเป็นเทคนิคที่ถูกตรวจสอบยืนยันความใช้ได้แล้ว
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังหรือตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบได้
ระบบจาเป็นต้องมีการจาแนกตัวบุคคลและบันทึกประวัติการเข้าถึงและใช้งานระบบไว้

ตัวอย่างการดาเนินการ
-

จัดให้มีการจาแนกตัวบุคคล และบันทึกประวัติการเข้าถึงและใช้งานระบบ

(13) ข้อกาหนด: ระบบควรมีการตรวจสอบความใช้ได้ของข้อมูลอื่น ที่ไม่ใช่ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่รับเข้าสู่ระบบ (input validation)
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-19-

มอก.XXXX-25XX
-

การโจมตีระบบโดยการส่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช้ข้อมูลจราจรหรือข้อมูลที่ถูกต้องของระบบมีผลทาให้
ระบบสูญเสียความปลอดภัยและอาจทาให้ระบบทางานผิดพลาดได้

ตัวอย่างการดาเนินการ
-

จัดระบบให้มีการตรวจสอบข้อมูลนาเข้า (input validation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มี
ช่องทางการเข้าใช้งานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน

(14) ข้อกาหนด: ระบบควรจัดให้ มีค าอธิบ ายเพื่อให้ ค วามช่วยเหลือ (help) ในการแก้ไขปัญ หา และ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

การแสดงข้อมูลช่วยเหลือ ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดในการใช้งานระบบและช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการทางาน

ตัวอย่างการดาเนินการ
-

จัดทาเมนูให้ความช่วยเหลือในหน้าต่างหลักของโปรแกรม
จัดทา tip of the day เมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

-

จัดทาเมนูการใช้งานแบบ wizard เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถใช้งานได้ง่าย

-

(15) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากอุปกรณ์ บริการหรือ ระบบต้น
ทาง ตามที่ระบุได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และหากเป็นไปได้ระบบควรมีระบบตรวจสอบ และปฏิเสธ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่ส่งมาจากระบบต้นทาง ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ต้นทาง นั้นมีผลโดยตรงต่อความถูกต้องของข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หากไม่มีมาตรการการตรวจสอบ ไม่อาจทาให้ทราบได้ว่าข้อมูลที่ถูกส่ง
จากต้นทางมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่

การตรวจสอบและปฏิเสธแหล่งต้นทางที่ส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่จาเป็นมาก
เนื่องจากหากไม่มีการตรวจแหล่งต้นทางอาจเกิดการปลอมแปลงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ได้
ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทางและปลายทางโดยใช้ฟังก์ชั่นแฮช
การกาหนดช่วงเวลาการตรวจสอบความถูกต้องที่แน่นอน เช่น รายชั่วโมงหรือรายวัน
การควบคุมแหล่งต้นจราจรทางคอมพิวเตอร์ทางโดยใช้ ไฟร์วอวล์ (firewall)
การแยกช่องทางสื่อสารสาหรับส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ (management
network หรือ logging network)
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(16) ข้อกาหนด: ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่รับเข้ามาในระบบต้อง
-

เก็บในสื่อ (media) ที่สามารถรักษาบูรณภาพของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและป้องกันการสูญ
หาย เสียหาย ถูกลบ ทาลาย แก้ไข ดัดแปลง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

-

เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลข้อมูล และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาต

-

ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ และต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน

คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

-

-

การรักษาบูรณภาพของข้อมูลเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ดังนั้นการเลือกสื่อที่ใช้บันทึกจาเป็นต้องมีการรักษาบูรณภาพของข้อมูลให้เหมาะสม
เช่นเดียวกันกับการรักษาบูรณภาพของข้อมูล การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีการป้องการ
หรือมาตรการตรวจสอบที่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้สูญเสียความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ทั้งที่เกิดโดยเจตนาและไม่เจตนา
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องมีข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์มากพอในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างน้อยไม่
ควรต่ากว่า 90 วันเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ตัวอย่างการดาเนินการ
-

-

การจัดทาระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เช่น การพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าถึง
ข้อมูล การจัดชั้นความลับของข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลที่มีความลับ
การจัดเลือกใช้สื่อ ที่สามารถรักษาบูรณภาพของข้อมูลได้สูง เช่น การเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์แบบเรด
(raid) การสารองข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีแบบบันทึกได้

-

มาตรการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีแฮช

-

มาตรการการสารองข้อมูลโดยสม่าเสมอ

-

มาตรการป้องกันทางกายภาพของตัวเครื่องหรือสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งระบบ

(17) ข้ อ ก าหนด: ระบบต้ อ งสามารถป้ อ งกั น การแก้ ไข เปลี่ ย นแปลง ลบ ท าลายข้ อ มู ล จราจร ทาง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานระบบ และข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดูแลข้อมูล และ
ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

ข้อกาหนดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ป้องกันการสูญเสียความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตัว
ระบบเช่น กรรมวิธีการทาลายข้อมูลส่วนเกิดหรือข้อมูลที่ไม่มีความจาเป็น หากไม่มีกรรมวิธีที่
ถูกต้องข้อมูลเหล่านี้จะสามารถกู้คืนกลับมาได้ ส่งผลให้มีผลต่อความลับของข้อมูลโดยตรง

ตัวอย่างการดาเนินการ
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-

-

การใช้มาตรการป้องกันแบบเดียวกับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อื่นๆ
กาหนดกรรมวิธีหรือมาตรการทาลายข้อมูลที่ปลอดภัย สาหรับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานหรือข้อมูลที่
เกินความจาเป็น

(18) ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ได้ รวมถึงควรจัด
ให้มีการเฝ้าระวังบูรณภาพของข้อมูลอย่างเหมาะสม
คาอธิบาย/วัตถุประสงค์:
-

การรักษาบูรณภาพของข้อมูลเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ดังนั้นระบบจาเป็นต้องมีกรรมวิธีรักษาบูรณภาพของข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้เอง
โดยผู้ใช้งานระบบ

ตัวอย่างการดาเนินการ
-

การจัดทาระบบตรวจสอบบูรณภาพของข้อมูลโดยใช้วิธีแฮช โดยอาจมีการทาแบบอัตโนมัติ ตาม
ช่วงเวลาหรือ สามารถเลือกทาได้เองจากผู้ใช้งาน

5. แนวทางการตรวจสอบ
5.1

การตรวจสอบคุณลักษณะและข้อกาหนดตามมาตรฐานเล่มที่ 1

5.1.1
5.1.1.1

หมวด: คุณลักษณะทั่วไป
ข้อกาหนด: การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป และการจัดการสิทธิ์
- มีผู้ดูแลระบบ หรือสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ให้ มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถติดตั้ง ตั้งค่า
และตรวจสอบการทางานของระบบได้
- มีผู้ดูแลข้อมูล หรือสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ให้มีสิทธิเป็นผู้ดูแลข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ ได้แก่ สามารถแสดงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เมื่อมีเหตุจาเป็นได้
สามารถตรวจดูความถูกต้องของข้อมูลได้
- ระบบต้องไม่อนุญาตให้กาหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิเป็นทั้งผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลข้อมูลพร้อมกัน
- เมื่อลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว ระบบต้องไม่อนุญาตให้กระทาได้
- ระบบควรมีมาตรการในการจากัดจานวนผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบให้มีน้อยที่สุด

5.1.1.2

ข้อกาหนด: การจัดการและควบคุมสิทธิ์ ของกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ
- มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน เช่น การใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
- มีการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการพิสูจน์ตัวตนและการใช้งาน เช่น การใช้งานผ่าน HTTPS การ
ใช้งานผ่าน SSH หรือ VPN
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- เมื่อเข้าใช้ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้
และไม่มีสิทธิในการแก้ไข ทาลายข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่กาลังถูกเก็บรักษาได้
- เมื่อเข้าใช้ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลข้อมูล จะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบได้ และ
ไม่สามารถแก้ไข หรือทาลายข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่กาลังถูกเก็บรักษาได้
5.1.2
5.1.2.1

หมวด: คู่มือและข้อแนะนา
ข้อก าหนด: มี เอกสารคู่ มือ ที่ ร ะบุ ข้อ มูล ต่างๆ ที่ จ าเป็ นส าหรับ การใช้งานระบบ ประกอบไปด้ ว ย
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แนะนาระบบ
- ความต้องการของระบบ
- สภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม
- ความสามารถ ข้อจากัดต่างๆ ของระบบ
- รูปแบบและวิธีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
- การเตรียมการก่อนติดตั้ง
- วิธีการติดตั้ง
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- การใช้งาน การปรับตั้งค่าต่าง ๆ
- การกาหนด หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
- วิธีการเรียกดูข้อมูล รวมทั้งวิธีการนาข้อมูลออกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
- การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

5.1.2.2

ข้อกาหนด: เอกสารคู่มือและข้อแนะนาการใช้งานเป็นภาษาไทย
- เอกสารคู่มือและข้อแนะนาต่างๆ ต้องจัดทาเป็นภาษาไทยเพื่อทาให้ เกิดการสื่อความหมายที่
ตรงกัน หากมีส่วนที่เป็นภาษาอื่นต้องไม่ทาให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งานตามปกติ

5.1.3
5.1.3.1

หมวด: การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
ข้อกาหนด: การแสดงเครื่องหมายหรือข้อความบนเปลือกหุ้มด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และบนเปลือก
หุ้มของบริภัณฑ์หรือระบบ ประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย
- ชื่อแบบรุ่น และชื่อผู้จัดทา
- ประเภทของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เก็บได้
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- คุณ ลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณ ลักษณะพื้นฐานที่ต้องการด้านการประมวลผลของระบบ
ได้แก่ แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดของหน่วยความจา
5.1.3.2

- ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล หรือขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ที่ต้องการ
ข้อกาหนด: เครื่องหมายหรือข้อความ บนเปลือกหุ้มด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และบนเปลือกหุ้มของ
บริภัณฑ์ ต้องมีความคงทนต่อการใช้งานตามปกติ และอ่านเข้าใจได้ง่าย
- เครื่องหมายดังกล่าวมีความคงทนต่อน้า ความชื้น น้ามันหรือคราบไขมัน สามารถทดสอบได้โดย
การใช้ผ้าชุบน้าถูเบาๆ เป็นเวลา 15 นาที และใช้ผ้าชุบน้ามันปิโตรเลียมถูเบาๆ เป็นเวลา 15
นาที เครื่องหมายและข้อความต่างๆ ต้องยังสามารถแสดงได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก หรือพับงอ
- หากวัสดุที่ใช้ทาฉลาก เป็นคนละชิ้นกับบรรจุภัณฑ์หรือเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ ควรยึดติดกับบรรจุ
ภัณฑ์หรือเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ ด้วยอุปกรณ์หรือวิธีการที่แข็งแรง ไม่หลุดหรือลอกได้ง่าย

5.1.3.3

ข้อกาหนด: ระบบต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในเอกสารข้อแนะนาการติดตั้งระบบ
- ประเภทของข้อมูลจราจรที่สามารถจัดเก็บได้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ชื่อและรุ่น
ของซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ชื่ อ และรุ่ น ของอุ ป กรณ์ ห รื อ บริ ก ารหรื อ ระบบต้ น ทางใดๆ ที่ เป็ น
แหล่งกาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณ ลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ
ได้แก่ แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดหน่วยความจา
- ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีให้ หรือวิธีการคานวณความสามารถในการจัดเก็บ
- จานวนผู้ใช้งานสูงสุด และจานวนเหตุการณ์สูงสุดต่อหน่วยเวลา ที่สามารถรองรับได้
- ความสามารถสูงสุด ที่สามารถขยาย หรือเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)
การตรวจสอบคือตรวจดูว่ามีข้อมูลแสดงครบถ้วนหรือไม่ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
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ระบบ ก. สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ในประเภทต่อไปนี้ได้ และสามารถจัดเก็บได้จาก
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้
ประเภท ก. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย
1. พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ squid และ พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ bluecode
2. อุปกรณ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยมาตรฐาน syslog
ประเภท ง. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
1. เว็บเซอร์เวอร์ Apache
2. เว็บเซอร์เวอร์ Microsoft IIS
3. อุปกรณ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลโดยมาตรฐาน syslog
คุณสมบัติทางฮาร์ดแวร์ของระบบ
CPU: XXX 2.0 GHz
RAM: 2 GB
HDD: 500 GB
ความสามารถของระบบ
รองรับจานวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง
รองรับอัตราการส่งข้อมูลได้สูงสุด 1,000 เหตุการณ์ต่อวินาที
รองรับปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้เฉลี่ยวันละ 5.5 GB (เพื่อให้สามารถเก็บได้ถึง
90 วัน)
สามารถขยายความจุฮาร์ดดิสก์เพื่อให้เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นได้อีก 1 ตัว
ความจุสูงสุด 2,000 GB
5.1.4
5.1.4.1

หมวด: ข้อกาหนดของระบบ
ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถเก็บข้อ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามประเภทและความสามารถที่
ระบุไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
เนื่องจากไม่มีวิธีการที่จะบอกได้ว่าระบบจะเก็บข้อมูลได้ครบ 90 วันได้โดยตรง จาเป็นต้องตรวจสอบ
ด้วยวิธีโดยอ้อมดังนี้
- ระบบต้องมีเอกสารที่บ่ งบอกถึงความสามารถในการจัดเก็บ ข้อจากัดต่างๆ สถานการณ์ หรือ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการ
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- การตรวจสอบว่าระบบนั้นเหมาะสมกับการใช้ในองค์กรหรือไม่ ควรทาการประเมินองค์กรตาม
ข้ อ 3.1.3 การวิ เคราะห์ ป ริ ม าณข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต้ อ งท าการจั ด เก็ บ เบื้ อ งต้ น
โดยอาจจะประเมินเผื่อถึงการใช้งานในอนาคตซึ่งอาจจะมีการใช้งานมากขึ้น จากนั้นนาผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของระบบ
- กรณี ที่ ค าดว่ าจะมี ก ารขยายขนาดการใช้ งานเครือ ข่ า ยในอนาคตซึ่ งไม่ อ าจประมาณขนาด
ล่วงหน้าได้ อาจจะพิจารณาระบบที่สามารถขยายความสามารถได้ เช่นการเพิ่มดิสก์สาหรับ
จัดเก็บข้อมูล
5.1.4.2

ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถปรับตั้งนาฬิกาภายใน ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ ได้
โดยอัตโนมัติ
- โดยปกติ เมื่ อ ระบบเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ เครื อ ข่ า ยแล้ ว ระบบจะตั้ งเวลาจาก time server ผ่ า น
เครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ตโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบในเบื้องต้นคือให้ ดูเวลาที่ อาจจะแสดงบน
หน้าจอของระบบ เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการตั้งเวลาจาก time server ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นกันว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างคร่าวๆ
- ตรวจสอบว่าระบบมีการตั้งเวลาอัตโนมัติจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐาน
ระดับชาติหรือไม่ ซึ่งอาจจะตรวจสอบได้โดยดูว่าระบบสามารถแสดงหรือตั้งค่าเกี่ยวกับเครื่องแม่
ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานได้หรือไม่ หรือมีระบุไว้ในเอกสารคู่มือหรือไม่ว่ามีการ
ตั้งค่ าเวลาจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้ บริการปรับเทียบเวลามาตรฐาน หรืออาจจะทราบจากการ
สอบถามทางเทคนิคจากผู้อิมพลีเมนต์ระบบ หรือผู้จัดทาระบบ
รายการเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานระดับชาติ ได้แก่
(1) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้แก่ time1.nimt.or.th (203.185.69.60)
time2.nimt.or.th (203.185.69.59) และ time3.nimt.or.th (203.185.69.56)
(2) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้แก่ time.navy.mi.th (118.175.67.83)
(3) ศู น ย์ ป ระสานงานการรั ก ษาความปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร์ ป ระเทศไทย (ThaiCERT) ได้ แ ก่
clock1.thaicert.org (203.185.129.186) และ clock2.thaicert.org (203.185.129.187)
อนุ ญ าตให้ ป รั บ เที ย บเวลากับ เครื่อ งแม่ ข่ายภายในที่ ให้ บ ริก ารปรับ เที ย บเวลา ที่ เที ยบเท่ าเวลา
มาตรฐานระดับชาติ โดยผิดพลาดไม่เกิน 10 มิลลิวินาที

5.1.4.3

ข้ อ ก าหนด: ระบบต้ อ งมี ก ารก าหนดการป้ อ งกั น การเข้ าถึ งระบบโดยผู้ ไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าต ทั้ งทาง
กายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม
- โดยปกติระบบควรจะมีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบด้วยวิธีล็อกอินด้วยชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรืออาจจะเป็นวิธีอื่นที่คล้ายกันหรือดีกว่า
- ถ้าล็อ กอิ น จากระยะไกล ระบบควรจัดให้ อยู่ ในสถานะการเชื่ อมต่ อที่ มี ค วามปลอดภั ย เช่ น
HTTPS, SSH, SSL
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- การติดตั้งเครื่องไว้ในห้องที่ปิดกั้นมิดชิด มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา
- อาจจะใช้วิธีการอื่นๆ ต่อไปนี้ เพื่อช่วยเสริมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่
- การจากัดรูปแบบและวิธีการเข้าถึง
- การจากัดจานวนผู้ใช้
- การจากัดเวลาการใช้
- การกาหนดช่วงเวลาที่อนุญาต
- จากัดสิทธิ์ที่สาคัญบางอย่างถ้าเข้าถึงจากระยะไกล
- การปิดฝาเครื่อง
5.1.4.4

ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถควบคุมและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของระบบโดยผู้
ใช้ได้ สาหรับการตั้งค่าที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ต้องสามารถควบคุมและป้องกั นการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า โดยผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าใช้ระบบ จะต้องไม่สามารถเข้าถึงส่วนบริหารจัดการระบบได้
- เมื่อพยายามเข้าสู่ส่วนบริหารจัดการระบบโดยตรง เช่นทราบ URL โดยตรงที่จะเข้าไปได้ ระบบ
จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิก่อนว่ามีสิทธิหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องไม่อนุญาตให้เข้าถึงได้
- ถ้าเป็นการเข้าถึงผ่านเว็บ ต้องมีระบบ session ที่ปลอดภัย

5.1.4.4

ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถระบุและจาแนกตัวบุคคล และบันทึกประวัติการเข้าถึงและใช้งาน
ระบบได้ รวมถึงต้องสามารถป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การปลอมแปลงข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เทคนิคและวิธีที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลและป้องกัน
การเปลี่ยนแปลง ควรเป็นเทคนิคที่ถูกตรวจสอบยืนยันความใช้ได้แล้ว
- ตรวจดูว่าระบบมีการจาแนกตัวบุคคลหรือไม่ คือมีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละคนแยกจากกัน และมีการ
ระบุตัวบุคคลได้โดยวิธีการต่างๆ เช่นรหัสผ่าน
- ตรวจดูว่ามีบันทึกประวัติการเข้าถึงและใช้งานระบบได้

5.1.4.5

ข้อกาหนด: ระบบควรมีการตรวจสอบความใช้ได้ของข้อมูลอื่น ที่ไม่ใช่ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่รับเข้าสู่ระบบ (input validation)
- ทดสอบการป้อนข้อมูลที่สามารถทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบการ
รั บ ข้ อ มู ล เช่ น กรอกข้ อ ความว่ า anything' OR 'x'='x ลงไปในช่ อ งชื่ อ ผู้ ใช้ แล้ ว ลองกดปุ่ ม
ล็ อ กอิ น และลองสลั บ ไปใส่ ในช่ อ งรหั ส ผ่ า น แล้ ว กดล็ อ กอิ น ตามล าดั บ ถ้ า ระบบไม่ มี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบ ระบบอาจจะยอมให้เข้าใช้ระบบได้โดยไม่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน หรือแสดงให้เห็นว่าเกิดปัญหาที่ระบบไม่ได้เตรียมการรองรับไว้
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- ระบบที่ยอมให้รับไฟล์เข้าสู่ระบบได้ ระบบควรมีการตรวจสอบหรือจากัดชนิดไฟล์ก่อนจัดเก็บลง
บนระบบ โดยให้ทดสอบการรับไฟล์ด้ว ยไฟล์ที่อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ได้ เช่น
ไฟล์สกุล php ไฟล์สกุล cgi ไฟล์สกุล jsp ไฟล์กระทาการ (executable file) อื่น ๆ หากระบบ
ที่ไม่มีการตรวจสอบหรือจากัดชนิดไฟล์ ฯ ระบบควรมีการปิดกั้นไม่ให้ ไฟล์ดังกล่าวทางานได้
เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบบอาจทางานผิดพลาดหรือล้มเหลว
5.1.4.6

ข้อกาหนด: ระบบควรจัดให้มีคาอธิบายเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- มีส่วนที่อานวยความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างถู กต้อง เช่น มีระบบให้
ความช่วยเหลือในหน้าต่างหลักของโปรแกรม มีการจัดทาตัวช่วยตั้งค่าแบบ wizard ในส่วนการ
ตั้งค่าที่ซับซ้อน

5.1.5
5.1.5.1

หมวด: การรับและเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากอุปกรณ์ บริการหรือระบบต้น
ทาง ตามที่ระบุได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และหากเป็นไปได้ระบบควรมีระบบตรวจสอบและปฏิเสธ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่ส่งมาจากระบบต้นทาง ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ
- ในกรณีที่ระบบสามารถรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ บริการหรือระบบต้นทาง
อื่นได้ ระบบต้องมีการระบุความสามารถในการรับข้อมูลสูงสุด เช่น สามารถรับข้อมูลจราจรได้
สูงสุด 1500 เหตุการณ์ต่อวินาที และในสภาวะดังกล่าว ข้อมูลจราจรต้องได้รับครบถ้วน ไม่ตก
หล่น
การทดสอบสามารถทาได้โดยใช้โปรแกรม loggen ซึ่งมาพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์ syslog-ng เพื่อ
สร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาลองขึ้นในอัตราต่างๆ และตรวจสอบจานวนข้อมูลที่ได้รับ
เทียบกับจานวนข้อมูลที่สร้างขึ้นจริง
- การจะรับข้อมูลจากอุปกรณ์ บริการหรือระบบต้นทางต่างๆ จะต้องมีการกาหนดให้ลงทะเบียน
อุปกรณ์ บริการหรือระบบต้นทางนั้นๆ ก่อน
- หากมีการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ บริการหรือระบบต้นทางที่ไม่ได้ลงทะเบียน ระบบจะต้องปฏิเสธ
ไม่รับข้อมูล หรือแยกเก็บต่างหากเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง

5.1.5.2

ข้อกาหนด: ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่รับเข้ามาในระบบต้อง
- เก็บในสื่อที่สามารถรักษาบูรณภาพของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและป้องกันการสูญหาย เสียหาย
ถูกลบ ทาลาย แก้ไข ดัดแปลง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
- เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลข้อมูล และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาต
- ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ และต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน
การตรวจสอบ
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- สื่อที่บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ควรมีการจัดทาให้มีความปลอดภัยอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างรวมกันต่อไปนี้
- ใช้ดิสก์ระบบ RAID ที่มีความปลอดภัย เช่น RAID-1 หรือ RAID-5
- มีระบบสารองข้อมูล โดยมีกระบวนการเก็บสาเนาที่ปลอดภัย เช่น เก็บในตู้ที่ปิดล็อกได้
- ใช้คุณสมบัติการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในตัวดิสก์ (SMART) โดยคอยเข้าไปอ่าน
ค่าในตัวดิสก์อย่างสม่าเสมอ หากพบความผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเตือนผ่านระบบทันที
- อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง จากอันตรายต่างๆ เช่น ความ
ร้อน แสงแดด ความชื้น น้า ฝุ่น
- ระบบ สื่อที่เก็บข้อมูลจราจรหลัก สื่อที่เก็บข้อมูลจราจรที่เป็นสาเนา ต้องไม่สามารถเข้าถึงได้โดย
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
- การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลต้องเข้าถึงได้จากผู้ดูแลข้อมูลเท่านั้น โดยใช้วิธีการพิสูจน์ต้วตนที่
ปลอดภัย
- ข้อมูลจราจรที่จัดเก็บต้องสามารถจัดเก็บได้อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของระบบ และ
ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยใช้วิธีประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
- ผู้ผลิตมีเอกสารแนะนาวิธีการคานวณหรือประเมินขนาดของสื่อที่ใช้ว่าควรใช้ขนาด
เท่าใดเพื่อให้เก็บข้อมูลจราจรได้อย่างน้อย 90 วัน
- ดูจากปริมาณข้อมูลจราจรที่เก็บในแต่ละวันว่าเป็นเท่าใด และคาดการณ์ว่าในอนาคต
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แล้วใช้ประเมินขนาดสื่อที่ต้องใช้เก็บว่ามีเพียงพอหรือไม่
- ระบบสามารถเพิ่มขยายความจุของสื่อที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้
- ระบบสามารถลบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิน 90 วันได้โดยอัตโนมัติ
5.1.5.3

ข้ อ ก าหนด: ระบบต้ อ งสามารถป้ อ งกั น การแก้ ไข เปลี่ ย นแปลง ลบ ท าลายข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานระบบ และข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดูแลข้อมูล และ
ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
การตรวจสอบ
- ผู้ดูแลข้อมูลไม่สามารถแก้ไข ลบ หรือเพิ่มข้อมูลจราจรได้
- ระบบถู กติ ดตั้งในตาแหน่ งที่ ป ลอดภั ย ในเน็ตเวิร์ค เช่ นอยู่ในโซนเดี ยวกันกั บ เซิร์ฟ เวอร์ห รือ
อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโซนของผู้ใช้ทั่วไป
และบุคคลอื่น ๆ

5.1.5.4

ข้อกาหนด: ระบบต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ได้ รวมถึงควรจัด
ให้มีการเฝ้าระวังบูรณภาพของข้อมูลอย่างเหมาะสม
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- ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บยังคง
ถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานได้ อาจจะกาหนดให้ตรวจสอบอัตโนมัติตามช่วงเวลาก็ได้
- การตรวจสอบความถูกต้องควรใช้วิธีการทาแฮช ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น MD5 SHA-1 SHA256
5.2

การตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

5.2.1
5.2.1.1

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย MD5
ก) บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ให้ใช้คาสั่ง md5sum ตัวอย่าง เช่น
- md5sum log-2011-02-11.tar.gz
5c2b79ab0c594af22aedfe6cd9180817 log-2011-02-11.tar.gz
จะได้ค่าไดเจสต์คือ 5c2b79ab0c594af22aedfe6cd9180817 เพื่อนาไปเปรียบเทียบ
ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ข) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ให้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถหาค่า MD5 จากแฟ้มต่างๆ ได้
เช่น โปรแกรมคาสั่งแบบคอมมานด์ไลน์ชื่ อ md5sum.exe จากเว็บไซต์ http://www.pctools.net/win32/md5sums/
- ตัวอย่างการตรวจสอบด้วย md5sum.exe ซึ่งต้องเปิด Command Prompt ขึ้นมา
ก่อน แล้วสั่ง
C:\Dowloads> md5sum log-2011-02-11.tar.gz
5c2b79ab0c594af22aedfe6cd9180817 log-2011-02-11.tar.gz
จากนั้นก็นาค่าไดเจสต์ที่ได้ไปเปรียบเทียบว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
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ภาคผนวก ก.
(ข้อแนะนา)
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
(ข้อ 4.1 (15))
ก.1

วิธีแฮช (hash)
การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีแฮช หมายถึง กรรมวิธีตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการเข้ารหัสลับ (Cryptography) ที่ใช้ฟังก์ชันแฮช (hash
function) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เช่น MD5,
SHA-1, SHA-256 หรือสูงกว่า ซึ่งคุณสมบัติของฟังก์ชันแฮชเหล่านี้คือ เมื่อนาข้อมูลนาเข้า (input data) มา
คานวณค่ากับฟังก์ชันแฮช จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉพาะตัวค่าหนึ่งหรือที่เรียกว่าค่าแฮช ซึ่งเป็นค่าที่แตกต่างใน
ทุกๆข้อมูลนาเข้า และค่าเฉพาะตัวนี้ได้รับการรับรองการจัดการข้อมูลที่จะไม่มีโอกาสซ้ากันได้ในระดับการใช้
งาน ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล จากคุณสมบัติดังกล่าว ฟังก์ชันแฮช จึงถูกนามาใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ โดยการคานวณค่าแฮช แล้วนาค่ามาเก็บไว้ก่อน ที่จะนาข้ อมูลไปใช้งานและเมื่อต้องการ
การตรวจสอบความถูกต้องให้นาข้อมูลนั้น กลับมาคานวณค่าแฮช อีกครั้ง ถ้าพบว่าค่าแฮช มีค่าเดิมจะถือว่า
ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบรูณ์ แต่หากค่าแฮช มีค่าเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลเกิดขึ้น
______________________________
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