
พยากรณภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยป 2017 โดย Forcepoint 

Forcepoint (Raytheon + Websense + Stonesoft) ผูใหบริการโซลูชันดาน Cyber Security แบบครบวงจร ออก

รายงานการพยากรณภัยคุกคามและแนวโนมดานความมั่นคงปลอดภัยในป 2017 โดยอาศัยการวิเคราะหจาก 

Forcepoint Security Labs และ Raytheon ที่คอยเฝาระวังและเก็บขอมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลก 

 

พยากรณภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัย 10 ขอในป 2017 มีดังน้ี 

1. สงครามไซเบอรจะกลายเปนสงครามเย็น (หรือสงครามโลก?) คร้ังใหม 

NATO ระบุไวในเอกสาร “Enhanced NATO Policy on Cyber Defense” วาการโจมตีไซเบอรมีผลเทียบเทากับ

การโจมตีทางการทหารดานอ่ืนๆ ซึ่งประเทศในสังกัด NATO ความเตรียมความพรอมและพัฒนาการปองกันภัย

คุกคามในโลกไซเบอรดวยเชนกัน นอกจากน้ี ประเทศจีนและรัสเซียเองก็มีการกอต้ังหนวยงานดานการทหารไซ

เบอรมานานหลายปแลวเชนกัน 

จากการวิเคราะหของ Forcepoint ชนวนของภัยสงครามไซเบอรอาจเกิดไดจาก 

• แฮ็คเกอรมือที่สามสรางสถานการณปนปวน 

• แตละประเทศทั่วโลกมีศักยภาพในการโจมตีไซเบอรเพื่อจุดประสงคทางการเมืองมากขึ้น 

• ความเชื่อที่แตกตางกัน เชน การโจมตีไซเบอรของกลุม ISIS ซึ่งอาจมีหนวยงานรัฐบาลหนุนหลัง 
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• การเพิ่มจํานวนของกลุมผูกอการรายไซเบอร ที่พุงเปาทางการทหาร 

2. กลุม Gen Y เพิ่มความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

Gen Y เปนกลุมที่เติบโตมาพรอมกับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี ทําใหเปดใจและเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี

ตางๆ สงผลใหสามารถนําเทคโนโลยีเหลาน้ันมาสนับสนุนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการที่ใกลชิด

กับการใชเทคโนโลยีมากเกินไปทําใหขาดความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล เชน 

นําอุปกรณสวนตัวเขามาใชทํางาน หรือแชรขอมูลที่ทํางานสูสาธารณะ เปนตน เหลาน้ีกอใหเกิดชองโหวที่แฮ็ค

เกอรสามารถนําไปใชประโยชนได 

Forcepoint แนะนําวา องคกรไมควรปฏิเสธการนําเทคโนโลยีเขามาใช แตควรวางมาตรการควบคุมและสราง

ความตระหนักทางดานความมั่นคงปลอดภัยใหแกกลุม Gen Y เหลาน้ี 

 

3. การปกปองขอมูลกลายเปนกฏระเบียบขอบังคับ 

สหภาพยุโรป (EU) เตรียมออกขอบังคับทั่วไปวาดวยการปกปองขอมูล (General Data Protection Regulation: 

GDPR) ซึ่งพรอมบังคับใชในเดือนพฤษภาคมป 2018 สงผลใหในป 2017 บริษัทและโซเชียลมีเดียตางๆ ตอง

เตรียมวางมาตรการควบคุมสําหรับปกปองขอมูลสวนบุคคล (Personally Identifiable Information: PII) รวมไป

ถึงแตละองคกรจําเปนตองประเมินความเสี่ยงกันใหม โดยใหความสําคัญกับการเกิด Data Breach มากขึ้น 
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นอกจากน้ี ผลลัพธที่ตามมาอีกอยางคือ MSSP อาจมีคาบริการสงูขึ้น เน่ืองจากจําเปนตองแยกขอมูลของลูกคามา

ดูแล และทําใหมั่นใจไดวาขอมูลเหลาน้ันถูกปกปองเปนอยางดี 

4. พนักงานภายในองคกรกลายเปนโจรเสียเอง 

จากการสํารวจของ Forcepoint ระบุวา พนักงานภายในองคกรมีแนวโนมที่จะนําขอมูลสวนบุคคล (PII) ของ

ลูกคาไปใชเพื่อแลกกับคาตอบแทนมหาศาล เน่ืองจากสามารถเขาถึงขอมูลของลูกคาไดงาย และไมมีกฏระเบียบ

ขอบังคับที่เขมงวดเพียงพอ ยกตัวอยางเคสเมื่อเร็วๆ น้ี พนักงานของธนาคารขนาดใหญแหงหน่ึงกวา 5,300 คน

พรอมใจกันใชขอมูลลูกคาในการเปดบัญชีปลอมมากกวา 2,000,000 บัญชี แลกกับการสรางยอดหลายลาน

ดอลลารสหรัฐฯ 

Forcepoint แนะนําวา ควรมีการออกมาตรการปองกันที่พรอมบังคับใชในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

เพื่อจํากัดและควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เชนเดียวกับ GDPR 

5. Vendor รายใหญควบรวมกิจการรายยอยมากข้ึน 

ป 2017 จะเปนปเห็นการบูรณาการเทคโนโลยี เรียกไดวาเปนยุค Security Consolidation 4.0 ซึ่งจะเห็นบริษัท

ดานความมั่นคงปลอดภัยขนาดใหญเขาซื้อกิจการของบริษัทขนาดเล็กมากขึ้น หลายบริษัทที่ไมถูกควบรวม

หรือไมมีนักลงทุนสนับสนุนอาจตองปดตัวลง กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา Abandonware หรือก็คือเทคโนโลยีที่ถูกทิ้ง

ใหไมมีการซัพพอรตหรือการอัปเกรดอีกตอไป ซึ่งเปนชองโหวสาํคัญที่แฮ็คเกอรนํามาใชเจาะระบบขององคกร 
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6. ภัยคุกคามเตรียมพุงเปาระบบ Cloud 

ปจจุบันหลายองคกรเร่ิมหันไปใชระบบ Cloud มากขึ้น ทําใหแฮ็คเกอรเร่ิมคนหาวิธีในการโจมตีระบบ Cloud 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการโจมตีในระดับ Hypervisor ของ Virtual Machine ซึ่งเปนรากฐานของโครงขาย Cloud 

Computing ถาแฮ็คเกอรโจมตีไดสําเร็จ ยอมเขาควบคุมระบบทั้งหมดที่รันอยูบน Cloud ไดทันที ที่สําคัญคือ 

Cloud Provider อาจเสี่ยงตกเปนเปาหมายของการโจมตีแบบ DDoS มากขึ้น ถึงแมวาแฮ็คเกอรจะมีเปาหมายที่

ระบบอ่ืน แตระบบขององคกรอาจเสี่ยงไดรับกระทบจากการโจมตีดวยเชนกัน 

7. AI สั่งการดวยเสียงกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตของมนุษย 

การมาถึง AI สั่งการดวยเสียง เชน SIRI, Cortana และ Amazon Echo กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเขาถึงเว็บ 

ขอมูล และแอพพลิเคชัน เชน 

• มอบประสบการณใหมในการใชเว็บใหแกผูใช เน่ืองจาก AI มีการเก็บขอมูลผูใชตลอดเวลา ทําให

สามารถเรียนรูและเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมใหแกผูใช โดยที่ไมตองทําอะไรมาก 

• กอใหเกิดการแขงขันระหวางบริษัทขนาดใหญ เพื่อใหลูกคาเกิดความคุนเคยกับระบบ AI ของตน 

• ผูพัฒนา AI กลายเปนผูมีอิทธิพลเชิงธุรกิจ เน่ืองจากสามารถควบคุมไดวาให AI นําเสนอขอมูลจาก

แหลงใดแกผูใช 

• แอพพลิเคชันที่มีระบบ AI สั่งการดวยเสียงจะเปนที่นิยมในป 2017 ซึ่งอาจกลายเปนชองทางใหมให

แฮ็คเกอรขโมยขอมลู เน่ืองจาก AI มักเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก 

8. เคร่ืองจักรสําหรับแฮ็คมาแรงในป 2017 

เชนเดียวกับที่หลายบริษัทนําระบบ AI เขามาสนับสนุนธุรกิจของตน แฮ็คเกอรก็นําระบบ AI เขามาสนับสนุน

การแฮ็คดวยเชนกัน โดยการออกแบบเคร่ืองจักรที่สามารถคนหาจุดออนหรือชองโหวบนระบบเครือขายไดโดย

อัตโนมัติ ซึ่งในป 2017 น้ี ความสามารถในการคนหาและเจาะระบบของเคร่ืองจักรอาจกาวขามความสามารถใน

การปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยไปแลวก็ได 



 

9. Ransomware ยังเปนท่ีนิยม 

จากความสําเร็จของ Ransomware ในป 2015 และ 2016 ทําใหเราคาดการณไดวาในป 2017 Ransomware จะ

ยังคงเปนที่นิยมในหมูแฮ็คเกอร จากการตรวจสอบของ Forcepoint พบวาในชวงคร่ึงแรกของป 2016 แฮ็คเกอร

สามารถทํารายไดจาก Ransowmare รวมแลวไมตํ่ากวา 4,300 ลานบาท องคกรสวนใหญยังคงไมมีมาตรการ

รับมือกับ Ransomware ที่ดีเพียงพอ และโดยเฉลี่ยแลว 37% ของเหยื่อมักยอมจายคาไถเพื่อแลกกับการเขาถึง

ขอมูล 

นอกจากน้ี แฮ็คเกอรยังมีการพัฒนา Ransomware เพื่อใหสามารถจารกรรมขอมูลของเปาหมายไดอีกดวย เพื่อนํา

ขอมูลเหลาน้ันไปขายใหบริษัทคูแขง เปนการทํากําไรสองตอนอกจากการเรียกคาไถเพียงอยางเดียว 

10. Abandonware: ของหมดอายุนํามาซึ่งชองโหว 

จากการสํารวจของ Forcepoint พบวามีผูใชที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยไมตํ่ากวา 75,000 คนที่ยังคงใช

ซอฟตแวรที่หมดอายุ หรือไมมีการอัปเดตภายในองคกรของตน เสี่ยงถูกแฮ็คเกอรใชชองโหวของซอฟตแวร

เหลาน้ันในการเจาะระบบเพื่อขโมยขอมูล นอกจากน้ี ผูใชหลายลานคนพึงพอใจเพียงการอัปเดตแพทชดาน

ความมั่นคงปลอดภัยอัตโนมัติ จนไมมีการวางมาตรการควบคุมอ่ืนๆ สงผลใหระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของตนไมแขง็แกรงเพียงพอที่จะรับมือกับการโจมตีรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความซับซอน 
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“ภัยคุกคามไซเบอรทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ในปจจุบัน นอกจากองคกรควรสรรหาเทคโนโลยีใหมๆ มารับมือ

กับการโจมตีของแฮ็คเกอรแลว องคกรควรมีการกํากับดูแล และวางมาตรการควบคุม เชน การนํามาตรฐาน ISO 

27001 เขามาใช เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยขององคกรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ตองไมลืม

สรางความตระหนัก และใหความรูดานภัยคุกคามและผลกระทบตอธุรกิจกับพนักงานภายในองคกรอีกดวย” — 

คุณฉัตรกุล โสภณางกูร ผูจัดการฝายขายของ Forcepoint ประเทศไทย 

 

ดาวนโหลดรายงานฉบับเต็มไดที่: https://www.forcepoint.com/2017predictions 
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