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มอก. XXXX-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ –
เล่ม 1 ข้อกาหนด
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดคุณลักษณะที่ต้องการ การแสดงเครื่องหมายและฉลาก วิธีการรับ
และเก็บรักษาข้อมูลของระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิธีการรับ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายและหลักการที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ รวมถึงประสงค์จะให้หลักเกณฑ์ในการ
เลือกเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับประเภทของบริการ และเพียงพอสาหรับชี้บ่งผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้ได้กับทั้งระบบ ซึ่งอาจหมายถึงหลายหน่วยต่อเชื่อมกันหรือหน่วยเดี่ยว
รวมถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาโดยประสงค์ให้ติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
นั้นทาหน้าที่เป็นระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
อาจจาเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสาหรับ
- ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบสาหรับผู้ให้บริการที่ประสงค์ให้บริการแก่
บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการแบบชั่วคราวหรือระยะสั้นๆ
- ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบสาหรับผู้ให้บริการที่ประสงค์ให้บริการเป็นการ
ชั่วคราวหรือระยะสั้นๆ
- ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามมากกว่าปกติ อาทิ ติดตั้งใน
สภาพแวดล้อมที่มีระดับการป้องกันการเข้าถึงต่ากว่าที่แนะนา
- ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการกระจายภาพและเสียง

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
การทางานของ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์อื่น ซึ่งทาหน้าที่
ให้บริการใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมถึงกัน และมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
กาหนด ให้ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
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หมายเหตุ

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายภาพและเสียง ที่ให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจาก
การให้ บ ริ ก ารโครงข่ ายโทรคมนาคม และการกระจายภาพและเสีย ง ถู ก พิ จ ารณาว่ า อยู่ใ นขอบข่ ายของ
มาตรฐานฉบับนี้

2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
2.1

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

2.2

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ
กาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2.3

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง
แหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

2.4

ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ซึ่งมีเจตนา

2.4.1

ให้บริการแก่ บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

2.4.2

ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

2.5

ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีหน้าที่ ติดตั้ง ตั้งค่า ดูแลรักษา ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6

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

2.7

ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ดูแลข้อมูล

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
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2.11 การล็อกอิน หมายถึง การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องทาการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
2.12 ข้อมูลการล็อกอิน หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
2.13 บูรณภาพของข้อมูล (integrity) หมายถึง ความถูกต้อง เที่ยงตรง และความสมบูรณ์ของข้อมูล

3. คุณลักษณะที่ต้องการ
3.1
3.1.1

คุณลักษณะทั่วไป
ทั่วไป
ระบบควรสามารถจากัดจานวนผู้ใช้ที่อนุญาตหรือยอมให้สร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นบนระบบ จานวนผู้ดูแลข้อมูล
ไม่ควรมีเกิน 1 บัญชี และผู้ดูแลระบบควรมีจานวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามความจาเป็น และต้องไม่
สามารถกาหนดให้มีบัญชีผู้ใช้ใดๆ มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลข้ อมูลพร้อมกันได้ ผู้ออกแบบควรจัด
ให้มีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น การกาหนดจานวนผู้ใช้งานได้พร้อมกัน
การควบคุมบัญชีและรหัสผ่าน การให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเสริมอื่น เช่น
นโยบายเกี่ยวกับการตั้งรหัส การกาหนดอายุใช้งานของรหัส นโยบายการเข้าถึงและใช้งานของผู้ ใช้
สารอง

3.1.2

คู่มือและข้อแนะนา
ระบบ ต้องให้ข้อแนะนาวิธีการติดตั้ง การตั้งค่าและการเตรียมการต่างๆ อย่างเพียงพอสาหรับผู้ดูแลระบบ
ทั้งนี้หมายรวมถึงข้อแนะนาในการปรับปรุง เลือกและกาหนดพื้นที่ติดตั้ง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
รูปแบบและวิธีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์อื่น การประเมินปัจจัยและความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบขั้นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดูแลระบบจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ระบบ ต้องมีข้อแนะนาการใช้งานที่จาเป็น สาหรับผู้ดูแ ลข้อมูล อาทิ วิธีการเรียกดูข้อมูล การตั้งรหัส การ
แก้ไขปัญหาขั้นต้น
คู่มือและข้อแนะนาต้องจัดทาเป็นภาษาไทย สาหรับคู่มือหรือข้อแนะนาเพิ่มเติมอื่น ที่ใช้ประกอบเพื่อเป็น
ข้อมูล อนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นได้หากไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการใช้งานปกติ
หมายเหตุ

3.1.3

การใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตีความข้อมูล และสารสนเทศผิดไป
จากความหมายที่ตั้งไว้

สภาพแวดล้อมสาหรับติดตั้งระบบ
ต้องสามารถป้องกันการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล โดยไม่เจตนาของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้ได้ รวมถึงต้องมี
คุณสมบัติเหมาะสม สาหรับการทางานอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง
ระบบ มีผลอย่างสาคัญต่อการทางานของระบบหรือการป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูลจราจรทาง
คอมพิ ว เตอร์ ผู้ อ อกแบบควรให้ ข้ อ แนะน าในการเลื อ ก ดั ด แปลงและปรั บ ปรุ ง ที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ให้ มี
คุณลักษณะตามที่ต้องการ และต้องทาเครื่องหมายหรือแสดงข้อมูลให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความต้องการ
ดังกล่าว
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3.2

ข้อกาหนดของระบบ

3.2.1

ระบบ ต้องสามารถเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามประเภทและความสามารถที่ระบุไว้ และต้อง
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

3.2.2

ระบบต้องสามารถปรับตั้งนาฬิกาภายใน ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ ได้โดยอัตโนมัติ
ความถี่ในการปรับตั้งค่าอัตโนมัติ ให้พิจารณาจากข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสถียรของระบบ
การตรวจความเป็นไปตามข้อกาหนด ให้ทาโดยการประเมินค่าที่ตั้งไว้และข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

รายชื่อหน่วยงานและเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการปรับเทียบเวลาอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ ได้แก่
1. สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ 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)

3.2.3

ระบบต้องมีการก าหนดการป้ อ งกัน การเข้ า ถึงระบบโดยผู้ ไ ม่ ได้รั บ อนุญ าต ทั้งทางกายภาพและทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจหมายรวมถึง ข้อแนะนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือรวมกันต่อไปนี้
- การใช้รหัสผ่านหรือการยืนยันตัวบุคคลหรือวิธีการอื่นที่คล้ายกัน
- การจากัดรูปแบบและวิธีการเข้าถึง
- การจากัดจานวนผู้ใช้
- การจากัดเวลาการใช้
- การกาหนดช่วงเวลาที่อนุญาต
- การกาหนดใช้นโยบายและเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่น
หากระบบอนุญาตให้เข้าถึงระยะไกลได้ โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมถึงกันโดยโครงข่ายภายใน
องค์กรหรือโครงข่ายสาธารณะ อาจจาเป็นต้องมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้
ข้างต้น อาทิ
- การใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล
- การจากัดสิทธิ หรือยกเลิกสิทธิบางประการ
- การกาหนดรูปแบบ หรือเทคนิคการเข้าถึงแบบเฉพาะ

3.2.4

ระบบต้องสามารถควบคุมและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของระบบโดยผู้ใช้ได้ สาหรับการ
ตั้งค่าที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ต้องสามารถควบคุมและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า โดยผู้ใช้ที่ไม่
เกี่ยวข้องได้
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ของระบบ และบัญชีผู้ใช้ ต้องไม่ทาให้คุณสมบัติตามข้อกาหนดที่ต้องการ
ของมาตรฐานฉบับนี้ ด้อยลง หรือเสียสภาพ หรือเกิดความผิดพร่องขึ้น
3.2.5

ระบบต้องสามารถระบุและจาแนกตัวบุคคล และบันทึกประวัติการเข้าถึงและใช้งานระบบได้ รวมถึงต้อง
สามารถป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การปลอมแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เทคนิคและวิธีที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลและป้องกันการเปลี่ยนแปลง ควรเป็ น
เทคนิคที่ถูกตรวจสอบยืนยันความใช้ได้แล้ว

3.2.6

ระบบควรมีการตรวจสอบความใช้ได้ของข้อมูลอื่น ที่ไม่ใช่ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่รับเข้าสู่ระบบ
(Input Validation)
ในกรณีที่เหมาะสม ควรจัดให้มีการเฝ้าระวังอันตรายและภัยคุกคาม พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงจัดให้มีข้อแนะนาเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบและแก้ไข หากสงสัยหรือพบว่ามีอันตรายหรือภัย
คุกคามเกิดขึ้น

3.2.7
3.3
3.3.1

ระบบควรจัดให้มีคาอธิบายเพื่อให้ความช่วยเหลือ (Help) ในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ที่มัก
เกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
การรับและการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
การรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ระบบต้องสามารถรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากอุปกรณ์ บริการหรือระบบต้นทาง ตามที่ระบุได้
อย่ างครบถ้ว น ถูกต้อง และหากเป็นไปได้ระบบควรมีระบบตรวจสอบและปฏิเสธข้อมูล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่ส่งมาจากระบบต้นทาง ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ

3.3.2

การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่รับเข้ามาในระบบต้อง
- เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาบูรณภาพของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและป้องกันการสูญหาย
เสียหาย ถูกลบ ทาลาย แก้ไข ดัดแปลง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
- เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลข้อมูล และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาต
- ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ และต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน

3.3.3

ระบบต้องสามารถป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ทาลายข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้
งานระบบ และข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ดูแลข้อมูล และผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ ทั้งโดย
เจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่เป็นการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนที่เกินและไม่มีความจาเป็นต้องจัดเก็บแล้ว

3.3.4

ระบบต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ได้ รวมถึงควรจัดให้มีการเฝ้าระวัง
บูรณภาพของข้อมูลอย่างเหมาะสม
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4. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
4.1

ระบบ ต้องแสดงเครื่ องหมายหรือข้อความบนเปลื อกหุ้มด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ และบนเปลื อกหุ้ มของ
บริภัณฑ์หรือระบบ ในลักษณะที่สามารถเห็นได้ง่ายและชัดเจน ที่ให้ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
- ชื่อแบบรุ่น และชื่อผู้ทา
- ประเภทของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเก็บได้
- คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ ได้แก่
แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดหน่วยความจา
- ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล หรือขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ที่ต้องการ
เครื่องหมายและข้อความ ต้องมีความคงทนต่อการใช้งานตามปกติ และอ่านเข้าใจได้ง่าย
การตรวจความเป็นไปตามข้อกาหนดให้ทาโดยการตรวจพินิจทั้งขนาด รูปแบบ การสะกดและเนื้อหา สาหรับ
ความคงทนให้ทาโดยการถูเครื่องหมายและข้อความด้วยผ้าชุ่มน้าเป็นเวลา 15 วินาทีและด้วยผ้าชุ่มปิโตรเลียม
สปิริต (petroleum spirit) เป็นเวลา 15 วินาที หลังการทดสอบนี้เครื่องหมายและข้อความต้องอ่านได้ง่าย
ไม่เลอะเลือน ต้องไม่สามารถแกะหรือถอดแผ่นเครื่องหมายและข้อความออกได้โดยง่าย และแผ่นเครื่องหมาย
และข้อความต้องไม่ม้วน หรือโก่งงอ

4.2

ระบบต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในเอกสารข้อแนะนาการติดตั้งระบบ ในตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
- ประเภท ของข้อมูลจราจรที่จัดสามารถจัดเก็บได้ รวมถึงรายละเอีย ดที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ชื่อและรุ่น
ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชื่อและรุ่นของอุปกรณ์หรือบริการหรือระบบต้นทางใดๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิด
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- คุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ หรือคุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ ด้านการประมวลผลของระบบ ได้แก่
แบบรุ่นของหน่วยประมวลผล ขนาดหน่วยความจา
- ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีให้ หรือวิธีการคานวณความสามารถในการจัดเก็บ
- จานวนผู้ใช้งานสูงสุด และจานวนเหตุการณ์สูงสุดต่อหน่วยเวลา ที่สามารถรองรับได้
- ความสามารถสูงสุด ที่สามารถขยาย หรือเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)
การตรวจความเป็นไปตามข้อกาหนดให้ทาโดยการตรวจพินิจ
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ภาคผนวก ก.
(ข้อแนะนา)
หลักการของการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(ข้อ 3.3)
หลักการต่อไปนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อกาหนดด้านความปลอดภัย ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ด้านสมรรถนะ
และลักษณะเฉพาะของระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ก.1

หลักการทั่วไป
ผู้ออกแบบจาเป็นต้องเข้าใจหลักการที่สาคัญของระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
ออกแบบสร้างระบบที่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ต้องการได้
หลักการนี้ไม่ได้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับข้อกาหนดในมาตรฐานนี้ แต่มีเจตนาให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ออกแบบ
เข้าใจหลั กการพื้น ฐานของข้ อ กาหนดเหล่ านั้น ในกรณีที่ระบบเก็บรักษาข้ อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเทคนิค หรือการสร้างที่ไม่ได้ครอบคลุมไว้เฉพาะ การออกแบบระบบควรจัดให้มี
ระดับความสามารถไม่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ในหลักการนี้
ผู้ออกแบบต้องไม่คานึงแต่เฉพาะภาวะการทางานปกติของระบบเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงภาวะผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้น ผลสืบเนื่องของภาวะผิดปกติที่ตามมา การใช้งานผิดที่คาดหมายล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผล การบุกรุก
จู่โจมโดยเจตนา และภัยคุกคามภายนอกอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล อาทิ ไวรัส
คอมพิวเตอร์ ความผิดปกติบนแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน และความผิดปกติบนโครงข่ายสื่อสาร
ควรจัดลาดับความสาคัญต่อไปนี้ ในการพิจารณาหามาตรการในการออกแบบ
(1) ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้ระบุเกณฑ์การออกแบบที่กาจัด ลด ป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ระบบ
หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ระบบเก็บรักษาไว้
(2) หากกรณีข้างต้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากทาให้ความสามารถของระบบด้อยลง ให้ระบุวิธีซึ่งไม่
ขึ้น อยู่ กับ ระบบ เช่น การกาหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงข้ อมูล (ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานศูน ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้)
(3) หากทั้ง 2 กรณีข้างต้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มเติมมาตรการข้างต้น ให้ระบุในการ
ทาฉลากและข้อแนะนา ถึงความเสี่ยงที่มีอยู่
จาเป็นต้องพิจารณาถึงผู้ที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 3 ประเภทคือ “ผู้ดูแล
ระบบ (administrator) ผู้ดูแลข้อมูล และพนักงานเจ้าหน้าที่
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“ผู้ดูแลระบบ” ในที่นี้จะหมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีหน้าที่ ดูแลรักษา ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ผู้ดูแลข้อมูล” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์จากองค์กร/หน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
และอาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจะต้องไม่รวมถึงสิทธิ์
ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือ ทาลายข้อมูล
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ปกติพนักงานเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลข้อมูล ขององค์กร เฉพาะเมื่อเกิดกรณีที่
สงสัยว่ามีการกระทาผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ
ก.2

บูรณภาพ (Integrity) ของข้อมูล
ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถรักษาบูรณภาพของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บไว้ได้ตลอดช่วงเวลาที่กาหนดไว้ การกระทาหรือเหตุการณ์หรือสภาพใดๆ รวมถึงอันตรายและภัย
คุกคาม ที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และทาให้ความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลเสียไป ต้องได้รับการชี้บ่ง รวมถึงควรจัดให้มีการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียบูรณภาพของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือควรจัดให้มีฉลากหรือข้อแนะนาเพื่อเตือนถึงความเสี่ยง
ใดๆ ที่มีตกค้างอยู่
ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบการติดตั้งของสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงรูปแบบการ
ติดตั้งระบบและการเลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ล้วนมีผลต่อบูรณภาพของข้อมูล

ก.3

ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยสองส่วน ส่วนแรกคือความสามารถในการรักษาบูรณภาพของข้อมูล
ส่วนที่สองคือความไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นๆ ที่จะทาให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่สามารถนามาใช้
อ้างอิงในทางศาลได้ ความขัดแย้งกับกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะของการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้ เป็นต้น

ก.4

อันตรายและภัยคุกคาม
การนามาตรฐานฉบับนี้ไปใช้มีเจตนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบูรณภาพของข้อมูล เนื่องจากสาเหตุ
ต่อไปนี้
-

อันตรายจากภาวะแวดล้อม

-

ภัยคุกคาม

ก.4.1

อันตรายจากภาวะแวดล้อม
อันตรายจากภาวะแวดล้อม ปกติจะหมายถึงอันตรายต่อระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งปกติเกิดขึ้นได้เอง โดยไม่มีเจตนาของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ
-8-

มอก. XXXX-25XX
-

ความผิดปกติของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน

-

ความผิดปกติของโครงข่ายสื่อสาร โทรคมนาคม

-

ความเสื่อมสภาพของสื่อบันทึกข้อมูล

-

ความไม่เสถีย รของระบบ อัน เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่ น สั ญญาณ
รบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

-

ภัยธรรมชาติ

-

ความไม่เสถียรของระบบช่วยหรือระบบสนับสนุนหรือส่วนประกอบ อันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

ตัวอย่างมาตรการที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของอันตรายดังกล่าว ได้แก่

ก.4.2

-

การเลือกส่วนประกอบของระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีความคงทนหรือมีภูมิคุ้มกันต่อภาวะแวดล้อม
ในระดับสูง และเชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งานที่คาดการณ์หรือออกแบบไว้

-

การติดตั้งส่วนประกอบเชิงหน้าที่สารอง หรือเพิ่มเติม

-

การติดตั้งระบบในพื้นที่ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในพิสัยที่ต้องการได้อย่างน่าเชื่อถือ

ภัยคุกคาม
เจตนาของบุคคล เป็นสิ่งที่แยกภัยคุกคามออกจากอันตรายจากสภาพแวดล้อม ภัยคุกคามอาจเกิดขึ้นได้ทั้ง
ในลักษณะเฉพาะเจาะจงเป้าหมายและในลักษณะไม่เฉพาะเจาะจงเป้าหมาย
ภัยคุกคามอาจเกิดขึ้นได้จาก
-

โปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่กระจายอยู่ในเครือข่ายคอมพิว เตอร์ อาทิ หนอนคอมพิว เตอร์ ไวรัส
คอมพิวเตอร์ โทรจัน เป็นต้น

-

การดัดแปลง แก้ไข สร้างสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติโดยเจตนาให้เกิดความล้มเหลวแก่ระบบ หรือความ
เสียหายแก่ข้อมูล

-

การบุกรุก เข้าถึงพื้นที่หรือระบบหรือข้อมูล ที่จากัดการเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีการ
ป้องกันหรือแจ้งเตือน ทั้งทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทางตรรก) หรือทั้งสองทาง

ตัวอย่างของมาตรการที่ลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่
-

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
ทันสมัยเสมอ

-

การจัดให้มีการป้องกันการตั้งค่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ของระบบช่วยหรื อระบบสนับสนุน
รวมถึงการจัดการให้มีแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสม

-

การจัดให้มีการกาหนดสิทธิและระดับการเข้าถึง รวมถึงการควบคุมการใช้ที่เหมาะสม

-

จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสม
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-

จัดให้มีขั้นตอน หรือนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลเพิ่มเติ มตาม
ความเหมาะสม
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ภาคผนวก ข.
(ข้อแนะนา)
การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
(ข้อ 3.3.4)
ข.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 ที่จะนาข้อมูลไปใช้งานและเมื่อต้องการ
การตรวจสอบความถูกต้องให้นาข้อมูลนั้น กลับมาคานวณค่าแฮช อีกครั้ง ถ้าพบว่าค่าแฮช มีค่าเดิมจะถือว่า
ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบรูณ์ แต่หากค่าแฮช มีค่าเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลเกิดขึ้น
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ภาคผนวก ค.
(ข้อแนะนา)
ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ
(ข้อ 3.2.1)
ค.1

ประเภท “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการต่อเชื่อมเข้าถึงระบบเครือข่าย”
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ค.1.1

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกไว้เมื่อมีการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Access Logs)

ค.1.2

ข้อมูลเกี่ยวกับวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ (Date and Time
of Connection of Client to Server)

ค.1.3

ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุตัวตนผู้ใช้ (User ID)

ค.1.4

ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตที่ถูกกาหนดโดยระบบผู้ให้บริการ (Assigned IP Address)

ค.1.5

ข้อมูลที่บอกถึงหมายเลขสายที่เรียกเข้ามา (Calling Line Identification)

รูปที่ ค.1 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการต่อเชื่อมเข้าถึงระบบเครือข่าย
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ค.2

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail servers)
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ค.2.1

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้เมื่อเข้าถึงเครื่องให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์ (SMTP) ซึ่ง
ได้แก่

ค.2.1.1

ข้อมูลชื่อที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่ง (Sender E-mail Address)

ค.2.1.2

ข้อมูลหมายเลขของข้อความที่ระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Message ID)

ค.2.1.3

ข้อมูลชื่อที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับ (Receiver E-mail Address)

ค.2.1.4

ข้อมูลที่บอกถึงสถานะในการตรวจสอบ (Status Indicator) ซึ่งได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่ง
สาเร็จ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งคืน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งล่าช้า เป็นต้น

ค.2.2

ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่ออยู่ข ณะเข้ามาใช้บริการ (IP
Address of Client Connected to Server)

ค.2.3

ข้ อ มู ล วั น และเวลาการติ ด ต่ อ ของเครื่ อ งที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริก ารและเครื่ อ งให้ บ ริก าร (Date and time of
connection of Client Connected to server)

ค.2.4

ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่องบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ใน ขณะนั้น (IP
Address of Sending Computer)

ค.2.5

ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) (ถ้ามี)

ค.2.6

ข้อมูลที่บันทึก การเข้าถึงข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรมจัดการจากเครื่องของสมาชิก หรือ
เข้าถึงเพื่อเรียกข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์ไปยังเครื่องสมาชิก โดยยังคงจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกการเข้าถึง
ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ดึง ไปนั้น ไว้ที่เครื่องให้บริการ หรือ POP3 Log หรือ IMAP4 Log

รูปที่ ค.2 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
-13-

มอก.XXXX-25XX
ค.3

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการโอนแฟ้มข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ค.3.1

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล

ค.3.2

ข้อมูล วัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้ บริการ (Date and Time of
Connection of Client to Server)

ค.3.3

ข้อมูล หมายเลขชุดอิน เทอร์ เน็ ตของเครื่ องคอมพิว เตอร์ผู้ เ ข้าใช้ ที่เชื่อ มต่ อ อยู่ในขณะนั้น (IP Source
Address)

ค.3.4

ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (User ID) (ถ้ามี)

ค.3.5

ข้อมูลเส้นทาง (Path) และชื่อไฟล์ที่อยู่บนเครื่องให้บริการโอนถ่ายข้อมูลที่มีการส่งขึ้นมาบันทึก หรือดึงให้
ข้อมูลออกไป (Path and Filename of Data Object Uploaded or Downloaded)

รูปที่ ค.3 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากการโอนแฟ้มข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล
ค.4

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ค.4.1

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครื่องผู้ให้บริการเว็บ

ค.4.2

ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ

ค.4.3

ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เข้าใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

ค.4.4

ข้อมูลคาสั่งการใช้งานระบบ

ค.4.5

ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเส้นทางในการเรียกดูข้อมูล (URI: Uniform Resource Identifier) เช่น ตาแหน่งของ
หน้าเว็บ (web page)
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รูปที่ ค.4 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
ค.5

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

ค.5.1

ข้อมูลประวัติที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครือข่าย (NNTP หรือ Network News Transfer Protocol Log)

ค.5.2

ข้อมูล วัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้ บริการ (Date and Time of
Connection of Client to Server)

ค.5.3

ข้อมูลหมายเลข Port ในการใช้งาน (Protocol Process ID)

ค.5.4

ข้อมูลชื่อเครื่องให้บริการ (Host Name)

ค.5.5

ข้อมูลหมายเลขลาดับข้อความที่ได้ถูกส่งไปแล้ว (Posted Message ID)

รูปที่ ค.5 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
ค.6

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการโต้ตอบกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
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ค.6.1

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลาการติ ด ต่ อ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Date and Time of Connection of Client to
Server)

ค.6.2

ข้อมูลชื่อเครื่องบนเครือข่าย (Client Hostname and/or IP Address) ข้อมูลหมายเลข Port ในการใช้
งาน (Protocol Process ID)

ค.6.3

หมายเลขเครื่องของผู้ให้บริการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (Destination Hostname
and/or IP Address)

หมายเหตุ

ตั ว อย่ า งการโต้ ต อบกั น บนเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่ Internet Relay Chat (IRC) หรื อ Instance
Messaging (IM) เป็นต้น

รูปที่ ค.6 ตัวอย่างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการโต้ตอบกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก ง.
(ข้อแนะนา)
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(ข้อ 1.1)
ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
จะทางานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ รวมถึงสื่อบันทึกข้อมูลที่
เลือกใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มาเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ง.1

ส่วนประกอบในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
สาหรับองค์กรทั่วไป กระบวนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ดูเอกสารอ้างอิง 3.15) จะสามารถ
แบ่งส่วนประกอบหลักได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของการสร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (ซึ่งปกติจะส่งผ่านเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายส่วนบุคคล) ส่วนของการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (รวมถึงส่วนของการตัดสินอนุญาตให้ลบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หาก
พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บในระบบแล้ว) และส่วนของการวิเคราะห์และเฝ้าระวังข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ดังได้แสดงไว้ในรูป ง.1

รูปที่ ง.1 ตัวอย่างกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
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ส่วนสร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เป็นแหล่งกาเนิดหรือสร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log Generation) ปกติข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จะสร้างขึ้นบนเครื่องให้บริการ(เครื่องเซิร์ฟเวอร์)
หรือ Log Source ที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื ออุปกรณ์บนระบบเครือข่ายที่มีข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้บนเครื่องให้บริการที่สร้างข้อมูลนั้นขึ้นมา หรือในอุปกรณ์ที่
เครื่องนั้นควบคุมโดยตรงได้ เรียกว่าการจัดเก็บแบบปฐมภูมิ (Primary Logging) ในกรณีที่มีการส่งผ่าน
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไปเก็บรักษาที่เครื่องหรือระบบอื่นซึ่งไม่ใช่เครื่องที่สร้างข้อมูลขึ้นมา อาทิ
เครื่องให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log server) เรียกว่า การจัดเก็บแบบทุติยภูมิ
(Secondary Logging)

-

ส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่รับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ได้จาก
แหล่งกาเนิด (Log Storage and Correlation) และจัดเก็บตามรูปแบบ วิธี และระยะเวลาที่กาหนดไว้
ทั้งนี้อาจรวมถึงการแปลงหรือเข้ารหัสข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับการ
จัดเก็บด้วย ส่วนนี้จะหมายรวมถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บด้วย
ในบางกรณี ส่วนนี้อาจทาหน้าที่เสริมในการเปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน
รูปแบบที่พร้อมสาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ต่อได้
สาหรับเครื่องให้บริการที่มีความสามารถในการรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากแหล่งกาเนิดข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์จานวนมาก อาจถูกเรียกว่า Collectors หรือ Aggregators

-

ส่วนของการวิเคราะห์และเฝ้าระวังข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ดูแลระบบ
หรือผู้ดูแลข้อมูลแล้วแต่กรณี (Log Analysis and Monitoring) โดยจะทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิว เตอร์ ที่เ ก็บ รั กษาไว้ เฝ้ าระวังบูรณภาพของข้อ มูล และช่ว ยในการตรวจสอบค่าที่ ตั้ ง ไว้
โดยทั่วไปส่วนนี้มักติดตั้งหรือทางานอยู่บนเครื่องหรือระบบเดียวกันกับส่วนของการเก็บรักษาข้ อมู ล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
บางระบบสนับสนุนการสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถตั้งค่าการ
แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติได้ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเร็วและตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันที่สุด

ง.2

การจัดเก็บแบบปฐมภูมิ (Primary Logging) และการจัดเก็บแบบทุติยภูมิ (Secondary Logging)
โดยปกติ แ ล้ ว เครื่ อ งให้ บ ริ ก ารหรื อ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย มั ก จะสามารถสร้ า งและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ได้ในตัว รวมถึงสามารถตั้งค่าให้มีการส่งผ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไปยังระบบหรือเครื่อง
ให้บริการอื่นได้ ทั้งนีก้ ารจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สามารถแยกได้เป็น 2 แบบคือ
-

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์บนตัวระบบที่สร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาเอง เรียกว่า การจัดเก็บแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Logging)

-

การจัดส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไปบันทึกหรือจัดเก็บที่เครื่องหรือระบบอื่น เรียกว่า การจัดเก็บ
แบบทุติยภูมิ (Secondary Logging)
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รูปที่ ง.2 การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบปฐมภูมิ (Primary Logging)
และแบบทุติยภูมิ (Secondary Logging)
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบปฐมภูมิ ปกติจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึก
ข้อมูลบนตัวอุปกรณ์หรือระบบที่กาเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เอง ในรูปที่ ง.2 เป็นตัวอย่างการเก็บ
ข้ อ มู ล ทางคอมพิ ว เตอร์ แยกตามข้ อ มู ล ทางคอมพิ ว เตอร์ ข องระบบปฏิ บั ติ การ ในตั ว อย่ า งนี้ ใ ช้ เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ
ระบบแอพพลิเคชัน ในที่นี้เป็นระบบ E-ticket ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ไว้ในไดเรกทอรี /var/log/httpd และ /var/log/ticket1 เป็นต้น
การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ปบั น ทึ ก หรื อ เก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ เ ครื่ อ งให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ล็ อ ก (ล็ อ ก
เซิร์ฟเวอร์) ตามที่แสดงไว้ในรูปนั้น สามารถส่งผ่านระบบเครือข่ายได้อีกหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
-

ส่งข้อมูลตามรูปแบบของไฟล์ไบนารีหรือการเรียกใช้ Application Programming Interface หรือ API
ของล็อกเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

-

ส่งข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ เช่นส่งไฟล์เป็น TEXT หรือรูปแบบไฟล์ CSV (Comma-Separated) ผ่าน
โปรโตคอล รับ-ส่งไฟล์ (File Transfer Protocol หรือ FTP)

-

ส่งข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน SYSLOG เป็นโพรโตคอล UDP ใช้หมายเลขพอร์ตเป็น 514 นิยมใช้กับ
ระบบปฏิบัติตระกูลยูนิกซ์และลีนุกซ์ ซึ่งใช้เป็นตัวอย่าง ตามรูปที่ ง.2

-

ส่ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบมาตรฐาน EVENTLOG ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบของไฟล์ ห รื อ ผ่ า นสคริ ป ต์ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล
EVENTLOG นิยมใช้บนระบบปฏิบัติการตระกูลไมโครซอฟต์วินโดวส์
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ส่งข้อมูลในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างภาษา SQL หรือ Structure Query Language
เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ปเก็ บ ที่ ร ะบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล หรื อ Database
Management System บนล็อกเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

-

ใช้การส่งข้อมูลผ่านโพรโตคอล Simple Network Management Protocol หรือ SNMP

-

ส่งข้อมูลในรูปแบบ XML หรือ XHTML ผ่านโพรโตคอล SOAP

เครื่องให้บริการจัดเก็บล็อกหรือล็อกเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ นอกจากทาหน้าที่หลัก
ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีความสามารถอื่นเพิ่มเติมได้อีก อาทิ การเก็บสารองข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ การเพิ่มเติมระบบป้องกันการเข้าถึงหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เป็น
ต้น รวมถึงอาจทางานเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องให้บริการ (ที่ไม่ได้สร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์) หรือ
ประกอบรวมกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากหลายเครื่องรวมกันเป็นระบบก็ได้
ชื่อเรียกต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของเครื่องหรือระบบที่จัดเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ

ง.3

-

เครื่องให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบศูนย์กลาง (Centralized Log Server)

-

เครื่ อ งให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ แ บบศู น ย์ ก ลาง( Centralized Log
Management Server)

-

ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Event Manager System / SEM)
ทาหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในระบบสารสนเทศ

-

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Information Management
System / SIM) ทาหน้ าที่เก็บ บั น ทึกข้อมูล เหตุการณ์ ตอบสนองผ่ านการวิเคราะห์ และสรุป เพื่อให้
ผู้ เชี่ย วชาญระบบความมั่น คงปลอดภัยนาไปวิเคราะห์ ต่อได้อย่างแม่นยา มักมีการนาไปใช้ในระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง เพื่อติดตามปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของ
ปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

บูรณภาพและความมั่นคงปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ในทางปฏิบัติแล้ว การจัดเก็บแบบทุติยภูมินั้น มีระดับความเสี่ยงต่ออันตรายและภัยคุกคามน้อยกว่า การ
จัดเก็บแบบปฐมภูมิ เนื่องจาก
-

สามารถควบคุมและบริห ารจั ดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจราจรทางคอมพิว เตอร์ ผ่านการ
ควบคุมและจากัดการเข้าถึง การป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสารองข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ดาเนินการผ่านศูนย์กลางหรือล็อกเซิร์ฟเวอร์เพียงจุดเดียว

-

เพิ่มระดับความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ผู้บุกรุกเข้าถึงระบบโดยไม่ได้
รับอนุญาตนั้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เครื่องที่สร้างข้อมูล (Primary Logging) มักจะถูกแก้ไข
หรือถูกลบข้อมูลการเข้ามาในระบบ หรือโดยมากมักจะพิจารณาได้โดยทันทีว่าในกรณีที่ระบบถูกบุกรุก
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โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ บันทึกและเก็บไว้แบบปฐมภูมินั้น จะมีความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องน้อยมากจนไม่สามารถนามาพิจารณาได้ทั้งหมด
-

สามารถประเมิ น ระดั บ ความต้ อ งการและขี ด ความสามารถในการรองรับ การเก็ บข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามปริมาณของการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
บนสื่อบันทึกข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์เฉพาะที่ล็อกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราการเติบโตของข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นต้น

-

สามารถนาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลางไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆ สามารถทาได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องให้บริการ
อาทิ การตั้งให้แจ้งเตือนเป็นแบบทันที (Real-time) หรือ การเพิ่มส่วนสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์แบบ Off-line ก็ย่อมได้โดยง่าย
______________________________
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