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รายงานฉบับนี้เป็นเอกสารไม่มีชั้นความลับ
เนื่องจากแหล่งอ้างอิงทั้งหมด
เป็นเอกสารเปิดเผยต่อสาธารณะ

คานา
การเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในโลกด้วยไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) มีผลกระทบในด้าน
ความมั่นคงในระดับนานาชาติมากขึ้นเป็นลาดับ จึงทาให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการ
วางยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อที่จะสามารถใช้ระบบ
ไซเบอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี สื่ อ สาร
โทรคมนาคม และมีการใช้งานเป็นลาดับต้นๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า มี
ระดับ ความเสี่ ยงในระดับสูง ที่ระบบไซเบอร์ข องประเทศจะถูกโจมตี และคุ กคามจนเกิด ความ
เสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ แห่ง ชาติ (National Cybersecurity Strategy) โดยผลของรายงานฉบับนี้ ได้ม าจาก
การศึกษา วิจัยและวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเอกสาร
เหล่านั้นไม่มีชั้นความลับ เป็นเอกสารเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้ศึกษาเอกสารฉบับนี้ได้นาไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศและวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
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ปัจจุบัน ประชาคมนานาชาติมีความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีแนวโน้มการก่อความไม่ส งบ และการก่อการร้า ยโดยใช้ช่องทางไซเบอร์ส เปซ
(Cyber Space) เป็นช่องทางการปฏิบัติการ ดังนั้น รัฐบาลในทุกประเทศจึงหันมาให้ความสาคัญใน
การวางยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติขึ้น ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการดาเนินการโดย
ภาครัฐฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถที่จะลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อีกต่อไป ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์นั้นต้องเป็นการปฏิบัติการด้วยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่มี
หน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไซเบอร์สเปซ
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการการวางยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจนไปถึงการบริหารจัดการในระดับองค์กรทั้งแนวคิดทางด้าน
บริหารจัดการและทางเทคนิค โดยได้อธิบายถึงหลักการพื้นฐาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทา
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป
1. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
จากผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้ระบุว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICTs) เป็นตัวขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศต่างๆ
ทั่วโลก เช่น ระบบไฟฟ้า , โทรคมนาคม, การเงินการธนาคาร เป็นต้น ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสาคัญ (Critical Information Infrastructure: CII) หาก CII นั้นมี
ความเปราะบางในเรื่องความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในความปลอดภัย อาจจะทาให้เกิดผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน ความมั่นคงทางการค้า และความมั่นคงของชาติ
ได้ จึ ง ท าให้ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ เ ป็ น ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งถู ก ยกเป็ น ประเด็ น ในระดั บ
ยุทธศาสตร์ข องชาติในที่สุด เพราะเนื่องจากผลกระทบเป็น วงกว้า งมีความซับซ้อน และมีการ

เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง CII จึงทาให้ยากต่อการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการคุกคามทางไซ
เบอร์ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการดาเนินการโครงการ (Project) หรือ โปรแกรม
(Program) เพื่อเป็นการป้องกัน ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ (CIIP) ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้นาของประเทศทุกประเทศควรจะมีมุมมองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ ไปในเชิงส่งเสริมสนับสนุนคุณค่า ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซเบอร์สเปซ ไม่ควรคิดไปในเชิง
อุปสรรค เพราะระบบเครื อข่า ยสารสนเทศเป็น เครื่อ งมือ ขับ เคลื่ อนหลั ก เศรษฐกิ จ ดิจิ ทัล ของ
ประเทศ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะต้องให้เกิดผลว่าจะทาอย่างไรที่ประเทศ
จะสามารถใช้ระบบไซเบอร์สเปซเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด และสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
ปัจ จุบัน มี การเสนอแนวคิดที่ ส ามารถช่วยผู้น าในระดับชาติ เพื่อใช้ ในการโน้มน้า วให้
ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตลอดจนความ
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งรัฐบาลควรเริ่มต้นด้วยหลักฐานสนับสนุนที่ว่า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเข้าใจว่าการสนับสนุน ของ CII ต่อการส่งมอบบริการนั้นจ าเป็น
สาหรับชีวิตประจาวันของประชาชน การค้า และความมั่นคงของชาติ แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจ
ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบที่ใช้งานและควบคุม
อยู่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พ วกเขาเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ความมั่นคงของชาติโดยรวมมี
ความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป
3. หลักพื้นฐานสาหรับโครงสร้างยุทธศาสตร์
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในระดับโลก ด้วยเหตุนี้
การตอบรับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภายในประเทศ และระหว่า งประเทศ จึงเป็น
หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่น ใจและความเชื่อมั่น จากประชาชนในการใช้ ICTs แต่
เนื่องจากเราไม่มีรัฐบาลกลางของโลก ดังนั้นความพยายามจากทั่วโลกในการลดความเสี่ยงด้านไซ
เบอร์จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการระดับชาติ ที่จะต้องมีความร่วมมือกันทั้งในภูมิภาค และระหว่าง
ภูมิภาคในโลก

จากการเปิดเสรีทางการค้าจึงทาให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถูกกากับดูแลด้วยองค์กร
อิส ระ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ บาล แต่ ก็ ไม่ ได้หมายความว่า รั ฐบาลจะไม่ส ามารถ
ควบคุมดูแล และก าหนดทิศทางด้านยุ ทธศาสตร์ความมั่ น คงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับชาติไ ด้
ในทางตรงกั น ข้ าม รัฐจะต้อ งวางกลยุท ธ์ กลไก และโครงการที่จ ะทาให้เ กิด ความมั่น ใจ และ
คุ้ ม ครองปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน รั ฐ ต้ อ งเป็ น ผู้ น าในความพยายามที่ จ ะก าหนดเป้ า
หมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สร้างโครงการหรือโปรแกรมสาหรับปกป้องโครงสร้าง
สารสนเทศพื้นฐานสาคัญของชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อปกป้องไซเบอร์สเปซจากการคุกคาม อีกทั้ง
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ที่มีหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเข้าใจและเต็มใจในการ
ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ข้อมูลด้านความเสี่ยง
มาตรการป้องกัน และการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ดัง นั้ น หลั ก พื้ น ฐานที่ส าคั ญ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
แห่งชาติบรรลุผล คือ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และรัฐจะต้องมีการควบคุม
ป้องกัน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ในระดับที่ส ามารถลดความเสี่ยงของความมั่น คง และยัง
สามารถดาเนินการการใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคล
ขีดความสามารถของบุคลากร และสถาบันฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการปกป้องไซเบอร์สเปซที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการกาหนด
วิสัยทัศน์ แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือ หรือทรัพ ยากร มีความส าคัญมากก็ตาม แต่หากขาด
บุคลากรที่มีความสามารถก็จะไม่สามารถปกป้องระบบไซเบอร์สเปซให้มีความมั่นคงได้ ส่วนความ
ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร และบุคคลก็เป็นสิ่งที่มีความสาคัญตามมาเมื่อเราได้
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รัฐควรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ในการวางแผน
กลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอย่างละเอียด นั่นเป็นเพราะไซเบอร์สเปซเข้าถึง
กิจกรรมความมั่นคงด้านสังคม เศรษฐกิจ และชาติ ในทุกรูปแบบ การเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางมีความสาคัญด้วยสาเหตุในทางปฏิบัติ อันดับแรก คือช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือ

ประโยชน์ร่วมยอมรับ ผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมมักจะพัฒนาจิตสานึกของการเป็นเจ้าขององค์กร
การสนับสนุนเป็นสิ่งสาคัญในระหว่างการนากลยุทธ์ไปใช้ ประการต่อมา คือรัฐบาลอาจไม่ได้อยู่ใน
สถานะที่ เ หมาะต่ อ การควบคุ ม กลยุ ท ธ์ เนื่ อ งจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ล้ ว นเป็ น เจ้ า ของและ
ผู้ป ฏิ บั ติ งานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ง ปกติ แ ล้ว ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย โดยส่ วนมากมัก มี ทั ก ษะ
ความสามารถนอกเหนือจากความสามารถหลักของหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้มีบทบาทจะรู้ว่า
ควรปฏิบัติงานอย่างไร หน่วยงานที่มักมีบทบาทในการสร้างยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติให้เกิดขึ้น มีดังนี้
5.1) ฝ่ายบริหารของรัฐ
รัฐ บาลมี ห น้ า ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและความมั่ น คงของชาติ
รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจให้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งหมด ตามหลักการแล้ว
ฝ่ายบริหารระดับรัฐบาลควรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ให้คาจากัดความของบทบาทของไซเบอร์สเปซเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาชาติ
- มีการกาหนด การวิเคราะห์ และการลดความเสี่ยง เพื่อผลประโยชน์ของชาติ
- มีการจัดสรรทรัพ ยากรแก่โครงการหรือโปรแกรมเพื่อความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
- มีการพัฒนาการออกกฎหมายอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถน าไปใช้และ
ทางานร่วมกันกับประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก
- การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เช่น เทคโนโลยีการใช้รหัสลับ
เป็นต้น
- การจัดการโครงการ หรือโปรแกรมการสร้างความสามารถของบุคคลากรและองค์กร
- การลงนามความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
- การกาหนดบทบาทของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการประชุมระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก

ภาครัฐ เป็น ผู้ใช้อานาจ และทาให้เกิดอานาจนิติบัญญัติและเป็น ผู้ออกแบบมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดยอมรับความ
รับผิดชอบและใช้มาตรการเพื่อปกป้องไซเบอร์สเปซเพื่อส่วนรวม
5.2) ฝ่ายกฎหมายของรัฐ
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส าคัญในด้า นการสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถ ซึ่งเป็น
ทรัพ ยากรที่ จ าเป็น ต่อ การดาเนิ น การให้ไ ซเบอร์ส เปซมีค วามปลอดภัย มั่น คง และขับเคลื่อ น
เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องออกกฎหมาย เพื่อมั่นใจได้ว่าการป้องกันไซ
เบอร์สเปซจะไม่ละเมิดค่านิยมของชาติ เช่น สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เป็นต้น
5.3) ผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีส่วนในการรับผิดชอบเพื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงที่พวกเขา
ได้รับจากความสาเร็จของโครงการหรือโปรแกรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รัฐอาจ
วางมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้เกิดการยอมรับ ตามข้อกาหนดของความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ จะทาประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้ในระยะยาว เจ้าของและผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสาคัญมีบทบาทในการวางแผน
รายละเอียดในระดับกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
- ให้รายละเอียดเชิงลึกว่า ภัยคุกคาม และความไม่มั่นคงทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอย่างไร
- ให้ข้อมูลว่าความไม่มั่นคงทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่
อย่างไร
- แลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานจริง ผ่านประสบการณ์การรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
- แลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเครือข่าย ระบบ อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกโปรแกรมประยุกต์ และการทางานด้านไซเบอร์
- นาเสนอวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความสมดุลกันระหว่างประสิทธิภาพ
การควบคุมและผลประโยชน์ที่ได้รับ

- มีส่วนช่วยในด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด
5.4) การบังคับใช้กฎหมาย
คณะทางานด้านกฎหมายที่ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ควรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์
แห่ ง ชาติ ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลายประการ เหตุ ผ ลประการแรกคื อ การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบังคับใช้กรอบการดาเนินงานด้านอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ตามที่
วางแผนไว้ เหตุผลประการที่สองคือ คณะทางานสามารถแนะนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตรวจสอบ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประการที่สาม การบังคับใช้กฎหมายอาจทาให้
ได้รับความคิดเห็นด้านการจัดการความร่วมมือระดับนานาชาติด้านอาชญากรรมคอมพิว เตอร์
คณะทางานด้านการบังคับใช้กฎหมาย จะเป็นผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น Interpol และ
Virtual Global Taskforce (VGT)
5.5) ประชาคมด้านข่าวกรอง
เพื่อความพร้อม เราควรตระหนักไว้ว่ า องค์กรด้า นข่า วกรองมีบทบาทอย่า งยิ่งในการ
วางแผนและการดาเนินการด้านกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยองค์กรด้านข่าวกรอง
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังตรวจสอบเครือข่า ยโทรคมนาคม เราควรตระหนักว่ า
ความสัมพันธ์ขององค์กรด้านข่าวกรองต่างๆ มีการถ่วงดุลและความขัดแย้งกัน หลายประเทศมีการ
แบ่งแยกระหว่างเครือข่ายพลเรือนและเครือข่ายทหาร ดังนั้น การรวมองค์กรข่าวกรองไว้ในการ
วางแผนกลยุทธ์อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินการอยู่บ้าง และอาจเกิดปัญหาในการถกเถียง
กันในประเด็นด้านเสรีภาพของประชาชน
5.6) ผู้จาหน่ายอุปกรณ์
ผู้จาหน่ายอุปกรณ์ หรือ vendor ควรเข้า ร่วมในกระบวนการการวางแผนรายละเอียด
ด้านกลยุทธ์ด้วย เนื่องจากผู้จาหน่ายอุปกรณ์ทาหน้าที่ออกแบบมาตรการทางเทคนิคที่จาเป็นต่อ
การหลี กเลี่ยง การป้องกัน การยั บยั้ง และการฟื้น ฟูจ ากภัย คุกคามไซเบอร์ การกีดกัน ไม่ให้ ผู้
จาหน่ายอุปกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้ อาจจะทาให้ประเทศชาติสูญเสียความคิดเห็น
ที่เป็นส่วนสาคัญจากภายนอก ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลหรือเป็นแนวทาง

สาหรับแก้ปัญหาภัยคุกคามและความไม่มั่นคงทางไซเบอร์ได้ โดยบทบาทของผู้จาหน่ายอุปกรณ์มี
ดังนี้
- ให้ข้อมูลความไม่มั่นคงทางไซเบอร์ทสี่ ่งผลกระทบแก่ระบบและซอฟต์แวร์ของพวกเขา
อย่างไร
- ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการออกแบบ การจัดการ และปกป้องอุปกรณ์
และเครื่องมือด้านความปลอดภัย
- ทาให้ความสามารถด้านการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเทคนิค ในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- สร้ า งขีด ความสามารถเพื่ อ ก าหนดวิธี ก ารแก้ ปั ญ หาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
ทางด้านเทคนิค
5.7) สถาบันทางวิชาการ
สถาบันทางวิชาการ ควรมีบทบาทในการวางแผนรายละเอียดของกลยุทธ์ด้วยเหตุผลดังนี้
1) สถาบันทางวิชาการเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค การจัดการ และปกป้องข้อมูล ซึ่ง
เป็น ที่ต้องการเพื่อการคิดค้นและดาเนิน การจัดการกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2)
กลุ่มทางวิชาการ มีส่วนร่วมเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
และ 3) กลุ่มทางวิชาการ ทาให้เกิดการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการพัฒนาการแก้ปัญหาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
5.8) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ควรมีการพิจารณาในการขอให้พันธมิตรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยการร่วมมือกัน นั้น มี
ความสาคัญ เนื่องจาก ทุกคนทุกส่วนพึ่งพาไซเบอร์สเปซเดียวกัน ดังนั้นความไม่มั่นคงในองค์กร
หนึ่งหรือประเทศหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันในด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และประเทศชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับต่างประเทศ อาจเกิดความกังวลในเรื่องความลับ
และอาจจะเป็นศัตรูกั นในอนาคตก็เป็นได้ รัฐบาลอาจลดความกังวลนั้น โดยลงนามข้อตกลงด้าน

ความร่วมมือ (MOU) เพื่อการร่วมมือกัน เฉพาะด้าน เช่น มาตรการทางกฎหมาย การรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน การวิจัย และการพัฒนา เป็นต้น
5.9) ประชาชน
ประชาชน มีความสาคัญมากส าหรับการสร้างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจะต้องปรับตาม
เสี ย งของประชาชนเท่ า ที่ ท าได้ ไซเบอร์ส เปซเป็ น สิ่ง จ าเป็ น ส าหรั บ วิ ถี ชีวิ ต ยุ ค ใหม่ เช่ น การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การรวมกลุ่มสังคม การทาธุรกรรมการเงิน และเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็น ต้น ดังนั้น ประชาชนถือเป็นผู้มีส่วนหลักในการดาเนินงาน อย่า งไรก็ตามประชาชนอาจไม่
สามารถส่งเสริมกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ หากกลยุทธ์นี้ได้รับการจัดให้
อยู่เหนือสิทธิพื้นฐาน เช่น ความเป็นส่วนตัว อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
โดยตรง ดังนั้น ระบบรัฐสภาและองค์กรภาคประชาสังคมอาจเป็นผู้เสนอความเห็นของประชาชน
ในลักษณะตัวแทนของประชาชนได้
6. กระบวนการและขั้นตอนการวางแผน
เพื่อให้การวางยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นที่เข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้อ ง จึง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งกาหนดกระบวนการการพั ฒนายุ ทธศาสตร์ ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์อย่างชัดเจน เพื่อความง่ายเราจะกาหนดกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นๆ ดังนี้
Stage 0 - Cybersecurity Strategy Driver
Stage 1 - Direct and Coordinate Elaboration
Stage 2 - Define and Issue Strategy
Stage 3 - Sector Strategies
Stage 4 - Implement Cybersecurity Strategy
Stage 5 - Report on Compliance and Efficacy
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7. กรณีศึกษากรอบการดาเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ NIST
กรอบการดาเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Framework)
ของสถาบัน มาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ The Nationals Institute of
Standards and Technology (NIST) สามารถนามาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและ
นโยบายของประเทศต่างๆ ได้ ดังนั้นในบทความนี้จึงขอยกการดาเนินการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ NIST เป็น กรอบตั้งต้นในการทาความเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้
พื้นฐานที่ตรงกันต่อไป
กรอบการดาเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Framework) ที่
ร่างโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST) กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา นั้น เป็นการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ซึ่งกรอบการ
ดาเนินงานนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มมาตรฐานหรือแนวคิดใหม่ ในทางตรงข้ามกลับเป็นการผลักดันและ
ผสมผสานแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอุตสาหกรรมชั้นนาที่ได้รับการพัฒนา
จากองค์กรต่างๆ เช่น NIST และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน (ISO)
กรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ เป็นผลมาจากคาสั่ง Executive
Order ของประธานธิบ ดีส หรัฐ อเมริก า ในเดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2556 ที่ ชื่อว่า “Improving
Critical Infrastructure Cybersecurity” หรือ “การพัฒนาความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ของ
โครงสร้า งพื้น ฐานที่สาคัญของประเทศ” ระยะเวลา 10 เดือนที่มีการปรึกษาหารือร่วมกัน จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 3,000 คน รวมถึงการรวบรวมแนวทางความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น จะสามารถช่วยองค์กรต่างๆ ในการระบุ จัดเตรียม และพัฒนาแนวปฏิบัติส าหรับความ
มั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ให้ส าเร็จ และยังสร้า งภาษากลางส าหรับการสื่อสารกัน ทั้งภายในและ
ระหว่างองค์กรเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อีกด้วย
กรอบการดาเนินงานนี้เป็นกระบวนการแบบวนซ้า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาแบบค่อย
เป็ น ค่ อ ยไป พร้ อ มๆ กั บ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบภั ย คุ ก คามความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
กระบวนการ และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นระยะจากบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับ และผลตอบ
รับจากภาคอุตสาหกรรม โดยที่ กรอบการดาเนินงานนี้มองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในลักษณะวงจร
พลวัตแบบต่อเนื่องที่มีทั้งการรับมือจากภัยคุมคามและมีแนวทางการแก้ปัญหาอีกด้วย

ในกรอบการดาเนิน งานนี้มีกลไกในการประเมิน ซึ่งทาให้องค์กรต่า งๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนสามารถกาหนดขีดความสามารถด้านความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ในปัจ จุบันได้
สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายของอุตสาหกรรม และสร้างแผนสาหรับการปรับปรุงแนวทางด้านความ
มั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งกรอบการดาเนินงานนี้ในเบื้องต้น ได้นาเสนอโดยหยิบยกมาตรฐาน
NIST ซึ่งกระทรวงแห่งความมั่น คงมาตุภูมิ ของประเทศสหรัฐอเมริกาน าไปใช้ ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ข้อมูลโดยรวม (Profile), ระดับชั้นการบริหารจัดการ (Implementation
Tiers) และโครงสร้างหลัก (Core)
โครงสร้างพื้น ฐานสาคัญ ที่มีผ ลต่อความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ ครอบคลุม 16 กลุ่มที่
สาคัญ ดังนี้
1) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemical Sector
2) ภาคการพาณิชย์ Commercial Facilities Sector
3) ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสื่อสาร Communications Sector
4) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ Critical Manufacturing Sector
5) เขื่อน Dams Sector
6) การป้องกันฐานอุตสาหกรรม Defense Industrial Base Sector
7) บริการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน Emergency Services Sector
8) ภาคส่วนพลังงาน Energy Sector
9) บริการทางด้านการเงิน Financial Services Sector
10) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร Food and Agriculture Sector
11) การอายวนความสะดวกภาครัฐ Government Facilities Sector
12) บริการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข Healthcare and Public Health
Sector
13) เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Sector
14) อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ นิ ว เคลี ย ร์ วั ต ถุ ดิ บ และปฏิ กู ล Nuclear

Reactors,

Materials, and Waste Sector
15) ระบบขนส่ง Transportation Systems Sector
16) น้าและระบบกาจัดน้าเสีย Water and Wastewater Systems Sector

กรอบการดาเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นการรวบรวมแนวทางตามความ
เสี่ยง ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถประเมินขีดความสามารถในปัจจุบัน
และร่า งแผนยุทธศาสตร์ส าคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว
ส่วนประกอบด้านข้อมูลโดยรวม (Profile) มีไว้เพื่อทาให้องค์กรต่างๆ สามารถกาหนด
ตาแหน่งและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของแต่ละธุรกิจ ต้านทานต่อความเสี่ยง และสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้ ซึ่งในแต่ละ
องค์กรจะต้องสร้างข้อมูลโดยรวม (Profile) ในปัจจุบัน โดยการประเมินโปรแกรมที่มีอยู่ เดิมเทียบ
กั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ แ นะน าในโครงสร้ า งหลั ก ของกรอบแนวคิ ด นี้ (Core)

โดยแนวปฏิ บั ติ นี้

ประกอบด้วยกระบวนการ วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี เช่น การจัดการสินทรัพย์ให้เป็นไปตาม
แนวทางของกลยุ ทธ์ ทางธุ ร กิจ การประเมิ น ความเสี่ย ง การควบคุ ม การเข้า ถึ ง การฝึก อบรม
พนักงาน ความปลอดภัยของข้อมูล การบันทึกการใช้งานและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ และแผนใน
การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
การระบุกลุ่มเป้าหมายของข้อมูลโดยรวม องค์กรจะใช้เกณฑ์ของโครงสร้างหลักเดียวกัน
ในการกาหนดผลลัพธ์ที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาปรับปรุงลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ขององค์กร โดยข้อกาหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยใน
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายข้อมูลโดยรวมเช่นกัน เมื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมายข้อมูลโดยรวมเรียบร้อย
แล้ว การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลโดยรวมปัจจุบันและข้อมูลที่องค์กรควรจะมีไว้เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยที่พอเพียง จะทาให้เห็นช่องโหว่ที่ควรจะแก้ไข เพื่อนามาปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์และวางรากฐานแผนกลยุทธ์ส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนานี้ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการ
ดาเนินการนี้คล้ายกับการวิเคราะห์ Gap Analysis
ระดับการบริหารจัดการ (Implementation Tiers) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทาให้
องค์กรเข้า ใจว่าขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้า นความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ใน
ปัจ จุบันขององค์กรแตกต่างกับคุณลักษณะที่อธิบายไว้ในกรอบการดาเนิน การอย่า งไร โดยการ
กาหนดขอบเขตจากระดับย่อย (ระดับ 1) สู่ระดับการปรับตัว (ระดับ 4) ดังตารางที่ 1 สถาบัน
NIST ได้ แ นะน าให้ อ งค์ ก รจั ด เตรี ย มการด าเนิ น การด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และสามารถก้าวเข้าสูระดับ 3 หรือ
ระดับ 4 ได้สาเร็จ
ตารางที่ 1 ระดับขั้นของการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ระดับ 1

ระดับย่อย

ระดับ 2

รับทราบความ
เสี่ยง

ระดับ 3

ทาซ้า

ระดับ 4

ปรับตัว

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแบบเฉพาะกิจ ด้วยข้อจากัดในการรับรู้ความ
เสี่ยง และยังไม่มีความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น
มีขั้นตอนและแนวทางจัดการความเสี่ยง แต่ยังไม่ได้นาไปใช้ครอบคลุมทั่วทัง้
องค์กร องค์กรมีความเข้าใจการประสานงานและความร่วมมือ แต่ยังขาด
ความสามารถในการปฏิบัติ
มีการใช้นโยบายการปฏิบัติสาหรับกระบวนการและแนวทางจัดการความเสี่ยง
ในองค์กร พร้อมกับเริ่มมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกแล้วในบางส่วน
กระบวนการและแนวทางจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานมาจากบทเรียนที่
ได้รับ และจากการปลูกฝังทางวัฒนธรรม พร้อมกับมีการร่วมมือกันในเชิงรุก

โครงสร้า งหลัก ของกรอบดาเนิน งานด้า นความมั่ น คงปลอดภัยไซเบอร์ (Framework
Core) นี้ เป็น ตัวกาหนดมาตรฐานด้านความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และเป็น
กรอบอ้างอิงที่สามารถนาไปใช้งานได้ และมีกิจกรรมพื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน สามารถแบ่งย่อยได้ 5
กิจกรรมหลัก ได้แก่ การกาหนด การป้องกัน การตรวจจับ การรับมือ และการคืนสภาพ (ตารางที่
2) โดยโครงสร้างหลักของกรอบการดาเนินงานอธิบายวงจรต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจซึ่ง
ทาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2 โครงสร้างหลัก 5 ประการ ของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ฟังก์ชั่น
การกาหนด

ความหมาย
การศึกษา ทาความเข้าใจวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทมี่ ีต่อระบบ
ทรัพย์สิน ข้อมูล และขีดความสามารถ

การป้องกัน

ควบคุม และดาเนินงานตามมาตรการป้องกันที่
เหมาะสม เพือ่ ป้องกันหรือจากัดระดับของภัย
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หมวดหมู่
การจัดการทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การดาเนินงานภาครัฐ การ
ประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการ
ความเสี่ยง
การควบคุมการเข้าถึง การรับรู้และ
การฝึกอบรม ความปลอดภัยของ
ข้อมูล กระบวนการป้องกันข้อมูล การ
ดูแลรักษา เทคโนโลยีที่ใช้ในป้องกัน

การตรวจจับ

การรับมือ

การเฝ้าระวัง หรือมีการตรวจสอบติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการเตือนภัยกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างทันที และ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
กิจกรรมการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

การคืนสภาพ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานต่อเนือ่ ง แผนการกู้คืนขีดความสามารถ
ภายหลังจากการโดนคุกคามทางไซเบอร์

ความผิดปกติและเหตุการณ์ต่างๆ การ
สังเกตการณ์อย่างต่อเนือ่ ง และ
กระบวนการตรวจสอบ
การวางแผนรับมือ การสื่อการ การ
วิเคราะห์ การลดความเสี่ยง และ
ปรับปรุงแก้ไข
การวางแผนฟื้นฟู การปรับปรุง การ
สื่อสาร

8. บทบาทและกระบวนทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง
การสื่ อสารองค์ก รและการกาหนดทิศทางจากคณะกรรมการบอร์ด และฝ่า ยบริหาร
ระดับสูง เป็นจุดเริ่มต้นของการดาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คณะกรรมการบอร์ด
ต้องมีความชัดเจนในเรื่อง ทิศทางและนโยบายต่อฝ่ายบริหารระดับสูงอย่างชัดเจนเสียก่อน ก่อนที่
จะเริ่มกระบวนการในการวางยุท ธศาสตร์ และกลยุทธ์ การสื่อสารนั้ น ไม่ ใช่แ ค่เพี ยงมี ความถี่ ที่
สม่าเสมอเท่านั้น แต่ยังต้องมีการพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กรอีกด้วย องค์ประกอบของบทบาทและกระบวนทัศน์ของคณะกรรมการบอร์ด และฝ่าย
บริหารระดับสูงมีดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 กระบวนทัศน์ของคณะกรรมการบอร์ด และฝ่ายบริหารระดับสูง

1) ความเป็นผู้นา (Leadership)
การแสดงถึงความเป็นผู้นาที่ชัดเจนที่จะต้องแสดงถึงเจตนาที่มุ่งมั่นในการให้ความสาคัญ
ต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถแปลงความหมายความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากร
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน และมีความตระหนักรู้ในการร่วมกันในการวางแผนต่อไป
2) ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Factors)
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและความเชื่อ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โดยต้องโน้มน้าวให้บุคลากรมีความเต็มใจ และเข้าร่วมกับฝ่ายบริหารในการดาเนินการอีกทั้งต้องมี
ความระมัดระวังในประเด็นสิทธิเสรีภาพทางไซเบอร์ของบุคคลากรด้วย
3) การบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูล (Information Risk Management)
มีการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสามารถส่งผ่าน
ข้อมูลด้วยมาตรการที่ลดและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การด าเนิ น การทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและการบริ ห ารในสภาวะวิ ก ฤต (Business
Continuity and Crisis Management)
มี ก ารเตรี ย มการในด้ า นความปลอดภั ย และมี ค วามสามารถในการป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตให้แก่องค์กร และให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของ
องค์กร จึงจะทาให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
5) กระบวนการดาเนินงานและเทคโนโลยี (Operations and Technology)
มีม าตรการควบคุม ในระดั บปฏิ บั ติก ารและมีเ ทคโนโลยีที่ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ทาให้ องค์ ก ร
สามารถตรวจสอบและระบุค วามเสี่ย งได้ และสามารถลดผลกระทบจากภั ยคุกคามได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
6) กฎหมายและการกากับดูแล (Legal and Compliance)
การกากับดูแล และมาตรฐานระดับสากลเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
และเกิดความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลากร และองค์กรภายนอก
9. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ผลจากการศึกษาของรายงานฉบับนี้ สรุปได้ว่า ควรนากรอบการดาเนินงานการบริหาร
จัดการโครงการด้านไซเบอร์ (Cyber Program Management: CPM) ของ ITU มาใช้เป็นข้อมูล

อ้างอิงสาหรับการสร้างกรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งพื้นฐานของกรอบ
การดาเนินงานของ ITU นี้ถูกนามาใช้ในการพิจารณาบทบาทของการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ และกระบวนการของภาครัฐ ซึ่งอาจมีข้อมูลสาคัญรั่วไหล
ออกมา และมีความเสี่ยงในการจัดการโครงสร้างภายใต้การคุกคามทางไซเบอร์ ดังนั้นจึงควรมีการ
จัดลาดับความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน ทั้งองค์กรธุรกิจและ
หน่วยงานภาครัฐ
รายงานฉบับนี้เสนอให้นากรอบการดาเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ NIST
(NIST Cybersecurity Framework) ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูล ดัง
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รูปที่ 2 Integrated Cybersecurity Framework

กรอบการดาเนินงานดังรูปที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนไว้อย่าง
ชัดเจน ในการสร้างแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถนามาปรับ
ใช้ในองค์กรทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอสรุปประเด็นสาคัญในการสร้าง
ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีกรอบการดาเนินงาน ที่ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้:

1) ในการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะต้องพิจารณาบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยกรอบการดาเนิน งานจะต้องถูกสร้า งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่ า งภาคอุต สาหกรรมและรั ฐบาล ซึ่ง ต้ อ งมี ม าตรฐานในการดาเนิ น การและมาตรฐานที่
เฉพาะเจาะจง แนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ โดยกรอบการดาเนินงาน
จะต้องมีการสร้างแนวทางเพื่อทาความเข้าใจถึงภัยคุกคาม และมีแนวทางสาหรับการลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถจัดลาดับความสาคัญ
และดาเนินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สาคัญได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากขึ้น
2) องค์ประกอบของกรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถจาแนก
ได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุ (Identify), การป้องกัน (Protect), การตรวจสอบ (Detect),
การตอบสนอง (Respond) และการคืนสภาพ (Recover) ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ถึงความเสี่ยงทางไซ
เบอร์ที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถจัดระเบียบข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ย วกับการบริหารความ
เสี่ยง และการบริหารและการบรรเทาผลกระทบของภัยคุกคาม จากการเรียนรู้และการพัฒนาจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
3) กรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะต้องกาหนดให้เป็นภาษากลางที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตรงกัน ทั้งในเรื่องความเข้าใจ การจัดการ และความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกรอบการดาเนินงานนี้สามารถช่วยกาหนดและจัดลาดับ
ความสาคัญสาหรับการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นเครื่องมือ
สาหรับการปรับนโยบาย กระบวนการทางธุรกิจ และวิธีการทางเทคนิคเพื่ อการจัดการความเสี่ยง
ทางไซเบอร์
4) กรอบการดาเนินงานนี้จะเป็นแนวทางให้องค์กรธุรกิจและภาครัฐ สามารถทาความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและการลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการในองค์กรแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามกรอบการดาเนินงานอาจมีแนวปฏิบัติ ด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่ไม่ได้เหมาะสมกับองค์กรทุกองค์กร แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์สาหรับทุกองค์กร โดยกรอบการดาเนินงานนี้ถูกสร้างมาเพื่อกาหนดทิศทาง
แก่องค์กรธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งไม่ได้เป็นการกาหนดเพื่อให้เหมาะสมกับทุกองค์กร ซึ่งในบางองค์กร
อาจมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะขององค์กรที่แตกต่างจาก
องค์กรอื่นๆ

5) กรอบการดาเนินงานนี้ มีวิธีการคิดและการพัฒนาแนวทางดาเนินงานในการบริหารจัดการ
โครงการด้านไซเบอร์ภายในองค์กร ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ แต่เป็น
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการดาเนินงาน (GAP analysis)
6) การพัฒนาของกรอบการดาเนินงานนี้ เป็นการบูรณาการหลักการดาเนินงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีอยู่ และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงมาตรฐาน the NIST
SP 800 series, COBIT, ISO/IEC และ the Critical Security Controls (CSC) เป็นต้น อย่างไรก็
ตามโดยทั่วไปภัยคุกคามทางไซเบอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรืออาจจะมีความรุน แรง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนได้พัฒนาและปรับปรุงกรอบการดาเนินงานภายใต้ความ
คิดเห็นที่ได้จากอุตสาหกรรมที่มีการนากรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ไป
ใช้ และในฐานะที่กรอบการดาเนินงานนี้เป็นแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งที่ได้รับจากการ
ปฏิบัตินั้นจะถูกนามาบูรณาการเข้ากับกรอบการดาเนินการใหม่ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญและผู้ประกอบการ ในสภาพแวดล้อมแบบได
นามิกและมีความท้าทายของภัยคุกคาม ความเสี่ยง และการแก้ปัญหาใหม่ๆอยู่เสมอ
7) ในระหว่างขั้น ตอนการออกแบบกรอบการดาเนินงานด้านความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้ออกแบบควรพิจารณาแนวทางจากคาถามที่ว่า
เราสามารถกาหนดกรอบการดาเนินงานเบื้องต้นได้อย่างไร:
(1) เพื่ อ ให้ มี ก ารก าหนดกรอบและผลที่ ไ ด้ รั บ อย่ า งเหมาะสม โดยมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง และสามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ?
(2) เพื่อให้เกิดการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ?
(3) เพื่อให้มีการบูรณาการความเสี่ยงทางไซเบอร์กับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสม?
(4) สาหรับจัดเตรียมเครื่องมือ แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร เพื่อทา
ความเข้าใจความเสี่ยงและวิธีการลดความเสี่ยง ในระดับที่เหมาะสม?
(5) เพื่อทาให้ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทาง
ไซเบอร์?
(6) เพื่อให้ได้คาแนะนาที่เหมาะสม และสามารถจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อช่วย
ให้องค์กรธุรกิจทุกขนาดยังคงรักษาความยืดหยุ่นไว้ได้?

กระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ คือการปรับปรุงวิธีการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการทางยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า มีการดาเนินงานหลายระดับและในแต่ละระดับมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เป้าหมายคือการ
สร้างกระบวนการทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาของผู้เขียนพบว่ากระบวนการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง คือ
การบูรณาการโดยน ากรอบแนวคิดแบบ Ends-Ways-Means ของ ITU มาใช้ ในการปรับปรุง
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รูปที่ 3 แสดงตัวแบบ (Model) การวาง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
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รูปที่ 3 National Cybersecurity Strategy Model

การดาเนินการในการจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่สาคัญ มีดังต่อไปนี้
(1) กาหนดให้ความเสี่ยงทางไซเบอร์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง
และแนวทางการดาเนินงานภาครัฐ ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(2) หยิบยกการอภิปรายเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้า นไซเบอร์กับผู้บริหารระดับ
สูงสุดและ CEO
(3) ให้ความสาคัญกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
(4) ประเมินผลและตอบสนองได้โดยทันที รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์
ที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรในเชิงรุก
(5) มีการทดลองและทดสอบ แผนและกระบวนการในการตอบสนองการถูกคุกคาม
ทางไซเบอร์
(6) ประสานงานการวางแผนการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางไซเบอร์ทั่วทั้ง
องค์กร
(7) ตระหนักถึงสถานการณ์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอ
(8) มี ก ารจั ด การและตอบสนองต่ อ อาชญากรรมทางไซเบอร์ ใ นเชิ ง รุ ก และมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นจะต้องมีข้อกาหนดระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม มีความ
ร่วมมือมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศมากขึ้นภายใต้กรอบของ
กฎหมาย
(9) จะต้องมีการบริหารจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประสานงานกับองค์กรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้
จะต้องทาความเข้าใจด้า นความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ และ
กฎหมาย ที่มีความสอดคล้องกันในภูมิภาค และในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ

รูปที่ 4 มาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเชิงรุก
(Proactive measures of Cybersecurity)

ตารางที่ 3 มาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงรุก
มาตรการ

การปฏิบัติ

การวางแผน (Plan)





การป้องกัน (Protect)







การตรวจหา (Detect)







การตอบสนอง (Respond)






ประเมินสภาพแวดล้อม
กาหนดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
พัฒนาแผนการรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
มีสภาพแวดล้อมที่เข้มแข็ง
มีการปรับปรุงที่น่าเชื่อถือ
การจัดการสิทธิในการใช้งาน
จากัดขอบเขตการสื่อสารที่ไม่จาเป็น
ลดจานวนสิทธิของผู้ใช้งานเท่าที่จะเป็นไปได้
มี ก ารโปรแกรมส าหรั บ ตรวจสอบการรัก ษาความปลอดภัยเครือ ช่า ย
ภายใน
มีการตรวจสอบจุดที่เชื่อมต่อไปภายนอกเครือข่าย
บันทึกและวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้งาน
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญ
เจ้า หน้า ที่ แ ละการฝึ ก อบรมที ม งานที่ รับ ผิดชอบเกี่ ย วกั บ เหตุก ารณ์ ที่
เกี่ ยวข้องกั บความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Computer Incident
Response Team: CIRT)
CIRT เป็นผู้มีหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นทางไซเบอร์
เวลาที่ใช้การตอบสนองลดลง

(10) ภาคธุรกิจ จะต้องมีมาตรการเชิงรุกในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์และมี
ยุทธศาสตร์ในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในรูปที่ 4 แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รควรจะวางแผนส าหรั บ การป้ อ งกั น การตรวจหา และการ
ตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางไซเบอร์ และในตารางที่ 3 ได้ แ สดง
รายละเอียดของมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเชิงรุก ซึ่งการจู่โจมทาง
ไซเบอร์ไม่ส ามารถมองเห็นได้ แต่ส ามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจ ากัดความ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญ

10. กรอบแนวคิดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management
Framework)
กรอบแนวคิ ดเพื่ อ ขับ เคลื่อ นการบริ หารจั ดการความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ ถือ เป็ น
องค์ ประกอบที่ส าคั ญของการด าเนิน งานขององค์กรทั้ง ภาครัฐ และเอกชน โดยกรอบแนวคิ ด
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลาดับ ดังนี้
1) ระดับกลยุทธ์ (Strategic Direction)
การกาหนดกลยุทธ์เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนจากกรอบแนวคิดไปสู่การปฏิบัติการ
(operation) ซึ่งต้องการบุคคลากรในการระบุถึงความต้องการด้านต่างๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ทาการพิจารณาประเด็นสาคัญต่างๆ ของการขับเคลื่อนองค์กร ให้คานิยาม จัดทาเอกสาร
สาคัญต่างๆ และประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องทิศทางในการดาเนินการขององค์กร เพื่อที่จะ
ทาให้โครงการหรือโปรแกรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2) การปฏิบัติการ (Operation)
ระดับปฏิบัติการจะมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือโปรแกรมที่จะทาให้
กลยุทธ์ที่กาหนดมาแล้วแปลงให้สามารถปฏิบัติเป็นรูปโรรมได้ โดยจะต้องกาหนดวิธีการดาเนินการ
ให้เป็น ไปตามความต้องการของกลยุทธ์ที่ถูกระบุไว้ ซึ่งในระดับปฏิบัติการนี้จะต้องมีการจัดทา
เอกสารที่มีการอธิบายคานิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานขั้นตอนการดาเนิน การ,
กระบวนการ, ขั้น ตอนในรายละเอียด โดยมีรายละเอียดอธิบายถึงใครเป็นผู้ปฏิบัติ (Who) และ
ปฏิบัติอย่างไร (How)
3) การปฏิบัติการเชิงเทคนิคความมั่นคงปลอดภัย (Tactical Security)
ในการปฏิบัติการเชิงเทคนิค ซึ่งอาจใช้คาภาษาอังกฤษว่า ‘Tactical security’ นั้น
หมายความถึง การควบคุมความมั่น คงปลอดภัยในเชิงเทคนิค มีการระบุความต้องการในการ
ดาเนินการแบบเจาะจงในเอกสารปฏิบัติการอย่างเป็น ทางการ เพื่อผู้ปฏิบัติจ ะได้มีความเข้า ใจ
ตรงกั น ไม่ ค ลาดเคลื่ อ น ในระดั บ ยุ ท ธวิ ธี นี้ จ ะเป็ น การควบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก มิ ติ ข องระบบ
สารสนเทศขององค์กร โดยมีการตรวจสอบตรวจตราอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ตรวจจั บการบุ กรุ ก และมีก ารจั ด ทารายงานอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ง รู ปแบบรายงานอาจเป็ น เชิ ง
Security metrics ก็จะทาให้ง่ายต่อการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล
แม้ว่าเราจะแบ่งระดับชั้นการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรเป็น 3 ระดับ
แต่เพื่อความเข้าใจในรายละเอียดที่ตรงกัน เราสามารถที่จะแบ่งระดับย่อยลงไปเพื่อรายละเอียดที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นองค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบด้านผู้บริหารระดับสูง (Executive Sponsorship) ซึ่งถือว่าเป็นตัว
จักรสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการหรือโปรแกรม
- องค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งสารสนเทศ (IT

Risk

Management) เป็น การจัดการในการระบุ , ตรวจสอบตรวจจับ และกาหนด
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ให้แก่องค์กร
- องค์ ป ระกอบด้ า นการตรวจสอบความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (IT and
Security Audit) ซึ่งมีความจาเป็นเพื่อที่จะเกิดความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศ
ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนดไว้ และตรวจสอบ
เพื่ อ มั่ น ใจได้ ว่ า บุ ค คลากรในองค์ ก รมี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดและ
มาตรการต่างๆ ครบถ้วน
- การข่าวกรองด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Intelligence)
- เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อการพยากรณ์ภัยคุกคามในอนาคต
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งภัยคุกคามจากภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อองค์กรให้น้อยที่สุด
- การปกป้องเครือข่ายและระบบ (Secure Network and Systems) องค์กรมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการออกแบบและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
และระบบเพื่ อ ให้ส ามารถปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่ น ความรู้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ที่เก็บไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
- การปกป้ อ งโปรแกรมประยุ ก ต์ (Secure Applications) องค์ ก รจะต้ อ งให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการออกแบบและบริหารจัดการระบบอัจฉริยะขององค์กร

ที่อยู่ในรูปแบบของโปรแปรมประยุกต์เพื่อปกป้องทรัพ ย์สินขององค์กรที่อยู่ใน
ระบบโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังที่กล่าวมาแล้วสามารถ
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องค์ประกอบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย

ด้านผู้บริหารระดับสูง

คณะทางานด้านกฎหมาย

(Executive Sponsorship)

การบริหารงานบุคคล
การศึกษาและการฝึกอบรม
การจัดการสภาวะวิกฤต
โครงการการจัดการด้าน Cybersecurity
การจัดการโครงสร้าง Cybersecurity
การสนับสนุนความมั่นคงด้านกายภาพ

ด้านการจัดการความเสี่ยง

โครงการการจัดการด้าน Cybersecurity

สารสนเทศ

การบริหารทรัพย์สิน

(IT Risk Management)

การจัดการด้านการระบุอัตลักษณ์ (Identity)
การคัดกรองแบ่งแยกข้อมูล
การจัดการการดาเนินการธุรกิจต่อเนือ่ ง (Business Continuity)
การกูร้ ะบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery)
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response)

ด้านการตรวจสอบความ

การบริหารการกากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การบริหารจัดการผู้จาหน่ายอุปกรณ์และรับจ้างดาเนินงาน

(IT and Security Audit)

การบริหารจัดการทะเบียน และประวัติข้อมูลการบันทึก
การบริหารจัดการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ด้านการข่าวกรองความมั่นคง การบริหารจัดการการวิเคราะห์ตรวจหาช่องโหว่ของระบบ
ปลอดภัย

การวิเคราะห์ภัยคุกคามและพฤติกรรมทีม่ ีแนวโน้มเป็นภัยคุกคาม

(Security Intelligence)

การจัดการ Log file

การปกป้องเครือข่ายและ

การป้องกันไวรัสและโปรแกรมทาลายระบบ

ระบบ

การป้องกันระบบเก็บข้อมูล

(Secure Network and

การป้องกันการเจาะระบบ

System)

การออกแบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
การเข้ารหัส (Encryption)
การ Back up ข้อมูล

การปกป้องโปรแกรม

ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล (Data Privacy)

ประยุกต์

การพัฒนาการเข้ารหัส (Secure Code)

(Secure Applications)

การจัดการการระบุตัวบุคคล และพิสจู น์อัตลักษณ์ (Identity)
การจัดการระบบความปลอดภัยโปรแปรมประยุกต์

11. การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานตอบโต้สถานการณ์คุกคามด้านไซเบอร์
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตอบโต้ภัยคุก คามด้า นไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
สามารถที่จะประยุกต์ใช้กรอบความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและทีมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 5)

Investigative
capability

Cyber
technical
skills

Cyber
Cyberresponse
response team

team

Incident
response
capability

Containment
plan

รูปที่ 5 กรอบความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยงานและทีมในด้านต่างๆ

1) ขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคาม (Incident response capabilities)
การพัฒนาขีดความสามารถภายในหน่วยงานเพื่อการตอบโต้ภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จ ะคาดการณ์ภัยคุกคามในอนาคตเพื่อการเตรียมการได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงที

2) ขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวน (Investigative capabilities)
ความสามารถในการระบุสาเหตุทางด้านเทคนิค และทางด้านบุคคลเพื่อตอบโต้ภัยคุกคาม
ได้ตอบปัญหาและสาเหตุเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการหยุดยั้งความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงของภัยคุกคาม
และการก่ออาชญากรรมด้านไซเบอร์
3) ขีดความสามารถทางด้านเทคนิคไซเบอร์ (Cyber technical skills)
ขีดความสามารถทางด้านเทคนิ คไซเบอร์ เป็น สิ่งที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความ
เชี่ยวชาญในการพั ฒนา และหน่วยงานควรมีงบประมาณในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีไซเบอร์ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เกิน กว่า ที่องค์กรจะสามารถพั ฒนาได้ทัน โดยปราศจากการวางแผนการพัฒนาบุคคลากรด้ว ย
งบประมาณที่เพียงพอ
4) แผนความต่อเนื่อง (Containment plan)
การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและทีมอย่างต่อเนื่องนั้น มีความสาคัญต่อการ
ติดตามและคาดการณ์ภัยคุกคามในอนาคตเพื่อการเตรียมขีดความสามารถให้พ ร้อมตลอดเวลา
หน่วยงานจึงต้องมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
12. การตอบโต้ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
การตอบโต้ภัยคุกคามด้านไซเบอร์นั้นต้องมีการเตรียมการและวางแผนอยู่บนพื้นฐานจาก
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่อุตสาหกรรมและองค์กรยอมรับเป็นสากล อีกทั้งต้อง
นาเอากรณีศึกษาที่ได้จากประสบการณ์ของหลายประเทศพัน ธมิตรมาศึกษาเพื่อนาเอาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ เพื่อนามาประกอบเข้ากับการจัดการความ
เสี่ยง (Risk Management) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร
แผนตอบโต้ภัยคุกคามดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน โดยต้องมีกระบวนการในการทางาน
(task) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน (update) อยู่เสมอ และยังต้องเอื้ออานวยให้มี
การตัดสินใจในการปฏิบัติการรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
เพื่อการจั ดการความเสี่ยงที่มีป ระสิ ทธิภ าพ องค์ก รมีค วามจ าเป็น ที่ จ ะต้ องเข้า ใจเชิ ง
จิตวิทยาต่อเจตนาและแรงจูงใจของแฮกเกอร์ (Hacktivists) อาชญากรไซเบอร์ และผู้ไม่หวังดีที่จะ
คุกคามระบบไซเบอร์ของชาติหรือขององค์กร

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตอบโต้นั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง การตอบโต้ภัย
คุ ก คาม (Incident response) และขี ด ความสามารถในด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ (Forensic
capabilities) จะต้องถูกสร้างและออกแบบให้ครอบคลุมเหตุการณ์ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบวงจร (Incident lifecycle) เพื่อที่จะสามารถตรวจจับ คาดการณ์ และถอนรากถอนโคน
แหล่งที่มาได้ โดยกระบวนการปฏิบัติสามารถนาเสนอเป็นรูปที่ 6

Cyber
incident
response

Cyber
forensic
investigation
Cyber incident timeline

รูปที่ 6 การบริหารจัดการการตอบโต้ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Incident Management)

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กรอบการด าเนิ น งานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ (NIST

Cybersecurity

Framework) ถูกนามาใช้ประโยชน์เพื่อจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สาหรับการปรับปรุงความปลอดภัย
ความเสี่ยงพื้นฐาน สาหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานสาคัญในองค์กร ยิ่ง
ไปกว่านั้น กรอบการดาเนินงานนี้ยังสามารถนามาซึ่งประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อีกด้วย
หลักปฏิบัติของกรอบการดาเนินงานที่สาคัญยิ่ง คือการร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งใน
การร่วมมือกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่า งแท้จ ริง โดยแนวทางปฏิบัติด้า นความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพสูง มักจะมีการประสานร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยและ
การรับรู้ถึงภัยคุกคาม โดยทั่วไปแล้วองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง
จะมีการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หนึ่งในวิธีการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการจัดตั้งและมีส่วนร่วมในศูน ย์แลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ข้อมูล (Information Sharing and Analysis Centers : ISACs) ซึ่งสามารถจัดตั้งขึ้น
เป็นองค์กรกลางเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน

การประสานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปิด
กว้า งและมีเป้าหมาย ซึ่งสุดท้ายแล้วกรอบการดาเนินงานควรจะมีภาษากลางเพื่ออานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ผู้ให้บริการภายนอกและพันธมิตรทางการค้า เป็นต้น
รัฐบาลควรสนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านความไม่มั่นคง ภัยคุกคามต่อข้อมูล และ
กลยุทธ์ในการรับมือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อกลางในการสื่อสาร และความร่วมมือที่มีมาก
ขึ้น คือ ความเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้า ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดขององค์กรหนึ่ง สามารถใช้
คาศัพ ท์หรือภาษาของกรอบการดาเนินงานเหมือนกัน จะสามารถสื่อสาร ทาความเข้าใจ และ
สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งสาคัญที่ควรรู้ก็คือ กรอบการดาเนินการนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสื่อสาร
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยคาศัพท์ด้านการจัดการความเสี่ยง ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้นาฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการขององค์กรต่างมีความรอบรู้ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงอยู่แล้ว และ
การวางกรอบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะทาให้ผู้นาด้านความมั่นคงปลอดภัยนี้สามารถ
เชื่อมโยงความสาคัญและเป้าหมายของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดลาดับความสาคัญและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลด้านการลงทุนบนพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงได้อีกด้วย
14. ข้อเสนอแนะ
รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์อาชญากรรมทาง
ไซเบอร์โดยเฉพาะ ซึ่งในระหว่างนั้นรัฐบาลจะต้องดาเนินการเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่สาหรับการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศ
2) หน่วยงานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีการทางานร่วมกับผู้กาหนดนโยบาย เพื่อให้
ได้มุม มองที่ กว้า งขึ้น และการเยียวยาการถูกโจมตีบ นคอมพิวเตอร์ และโครงสร้า งพื้น ฐาน ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไม่ควรแยกการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานออกจากการป้องกันแอพพลิเคชั่น

3) รัฐบาลควรร่วมมือกับภาคส่วนโทรคมนาคม, การเงินการธนาคาร, การคมนาคมขนส่ง
และภาคประชาชน เพื่อนามาตรการบริหารความเสี่ยงมาใช้ และเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
4) อาชญากรรมทางไซเบอร์ อาจถูกสร้างขึ้นมาเป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถเข้าถึงการใช้งาน
แอพพลิ เ คชั่ น อื่ น ๆ ของผู้ ใ ช้ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น การเข้ า โจมตี โ ดยไม่ มี สิ่ ง ปิ ด กั้ น ท าให้ ก ารตรวจสอบ
อาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมไซ
เบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมวิธีการป้องกันอย่างเหมาะสม และมี
ความร่วมมือและความช่วยเหลือกัน ระหว่า งประเทศภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือความ
ร่วมมือกันในภูมิภาค
5) รัฐบาลต้องเข้าใจว่ากรอบการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ช่วยให้รัฐสามารถกาหนดสถานการณ์ด้านไซเบอร์ในปัจจุบัน
และอนาคต และลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ต้องการ ตลอดจนวิธีการในการดาเนินงาน
ไปในทิศทางที่กาหนดได้ เช่น คาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก ในเรื่องความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคาม
6) ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ถือเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ได้เกิดขึ้น ใน
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีความร่วมมือจากรัฐบาลและ
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(1) ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย โดยมีการสื่อสารภาษากลางที่
เข้าใจตรงกัน เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสาร
(2) กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับภัยคุกคามใหม่ๆ กระบวนการทดสอบความ
มั่น คงปลอดภัย และการปรับปรุงกระบวนการต่า งๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ใหม่ ๆ เหล่ า นั้ น ด้ ว ยการสร้ า งโปรแกรมด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
(cybersecurity program) ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
(3) มีการสร้า งยุท ธศาสตร์ และกลยุทธ์ ด้า นความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรั บ
องค์กร และมีการตรวจสอบการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นั้นอย่าง
ต่อเนื่อง

สรุป
ยุทธศาสตร์ความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั้นไม่มีคาตอบสุดท้า ย และคาตอบที่
ชัดเจน สาหรับรูปแบบที่ถูกต้องสาหรับทุกองค์กร เพราะแต่ละองค์กรมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งวัฒนธรรมองค์กรแต่ล ะองค์กรก็มีความแตกต่า งกัน ในแต่ล ะประเทศมีกฎหมายและ
ระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แตกต่างกัน อานาจการต่อรองของแต่ละประเทศก็มีระดับที่
แตกต่างกัน รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการทาความเข้าใจต่อ
การวางยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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