โอไร้ อนั อินเวสทิเกชัน่ ( Orion Investigations) ให้ บริ การทางด้ านการพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics )
ซึ่งเป็ นองค์กรเอกชนที่แรกในเมืองไทยที่ให้ บริ การด้ าน Computer Forensics โดยให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าในการวิเคราะห์
เก็บ หรื อกู้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการใช้ งานของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เราสามารถทางานร่วมกับทีมกฎหมายหรื อแผนก
IT ของบริ ษัทหรื อทนาย เพื่อคลี่คลายคดีด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) โดยขอเสนอการบริ การคดีที่
เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ ดงั นี ้ ;


ช่วยให้ คาปรึกษาคดีที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
 ให้ คาปรึกษาในการนาคอมพิวเตอร์ มาประกอบคดีความ
 ในกรณีที่ต้องการใช้ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการสืบสวนทางเราสามารถให้ คาปรึ กษาหรื อ
ช่วยเก็บข้ อมูลที่ต้องการได้

 ช่วยเก็บข้ อมูลหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปนักกฎหมาย ไม่ถนัดในการเก็บข้ อมูล หรื อตรวจสอบด้ วยตัวเอง ทางเรามีเท
คนิดในการเก็บข้ อมูลซึง่ เรี ยกว่า Computer Forensics ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ใช้ ทวั่ ไปในทางราชการในการเก็บข้ อมูลโดยไม่มี
การเปลีย่ นแปลงหลักฐานใดภายในเครื่ อง
 วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้ มาซึง่ สามารถนาไปอ้ างอิงประกอบการดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิดได้
 สามารถนาข้ อมูลหลักฐานที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อสืบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้ องได้
 ข้ อมูลที่พบสามารถนาไปดาเนินคดีตามกฎหมายได้
พนักงานของเราผ่านการฝึ กอบรมอย่างชานาญเพื่อที่จะให้ บริ การในการตรวจสอบ ข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆซึง่ บุคคล
ทัว่ ไปไม่สามารถเข้ าถึง พนักงานมืออาชีพของเราสามารถวิเคราะห์ แลกเปลีย่ น จัดเก็บข้ อมูลขององค์กร โดยการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ได้
มาตรฐานหนึ่งเดียวในเมืองไทยและเป็ นที่ยอมรับจากทัว่ โลก ซึ่งเรี ยกว่าการทา Computer Forensics โดยจะวิเคราะห์
เก็บข้ อมูล จากอุปกรณ์ทางดิจิตอลต่างๆ เช่น iPads , iPhones , Memory Sticks, Note books, Laptops,
Personal Computer(Pc) .

- บ่งชี ้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นผู้กระทาผิด

- บ่งชี ้ผู้สมคบคิดกับผู้กระทาผิด
- บ่งชี ้ websites ที่ผ้ กู ระทาผิดเข้ าไปใช้
- อีเมลที่มีการส่งและรับ (IP ADDRESS)

-ไฟล์ที่ได้ ถกู ลบทิ ้งและไฟล์ที่ซอ่ นอยู่
- ข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้ อมูลด้ านการเงิน, ที่อยูฯ่ ลฯ
- วันเดือนปี ของข้ อมูลที่ถกู สร้ าง ของบุคคลนันๆ
้
- พยานหลักฐาน การประกอบอาชญากรรมอื่นๆ
-ข้ อมูลที่พบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

Computer Forensics (การพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ )คืออะไร ?
Computer Forensics คือ การกู้ข้อมูล เพื่อเก็บหลักฐานนามาวิเคราะห์ นาเสนอหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์ที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์มือถือ รวมถึงหลักฐาน
ดิจิตอลที่ถกู สร้ างจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนาไปใช้ ระบุผ้ กู ระทาผิดจนถึงเป็ นหลักฐานในการ
ดาเนินคดีใด้ โดยยึดถือตาม พ.ร.บ ว่าด้ วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2554 มาตราที่ 11 ห้ ามมิให้ ศาลปฎิเสธการรับฟั ง
ข้ อมูลอีเล็กทรอนิกส์เป็ นพยาน ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย

หลักการทางาน
การค้ นหาโดยใช้ keyword ที่สามารถระบุเงื่อนไข เช่น คาที่เขียนคล้ ายคลึงกัน John
Smith กับ John, Smith , กลุม่ ของตัวเลข 027143301 กับ (02)7143301, 13/09/1999 กับ
13/9/199
การค้ นหาข้ อมูลที่สนใจในเครื่ องได้ รวดเร็ วมากกว่าการค้ นหาแบบธรมดา ในกรณีที่ค้นหาข้ อมูล
จานวนมากเช่น อีเมล์ในเครื่ องที่มีมากกว่า 1,000 อีเมลล์
การค้ นหาข้ อมูลภายในเครื่ องสามารถกาหนด scope การค้ นหาได้ เช่น กาหนดระช่วงเวลาที่
สนใจ, ชื่อผู้รับอีเมลล์, ชนิดของไฟล์ หรื อขนาดของไฟล์ เป็ นต้ น
ข้ อมูลที่เก็บจากต้ นฉบับสามารถนาไปอ้ างอิงในกฎหมาย เนื่องจากมีการทา digital finger
print เพื่อยืนยันว่าข้ อมูลไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่ไฟล์ข้อมูลสาคัญถูกลบและข้ อมูลถูกทับไปบางส่วน Computer Forensics จะ
สามารถดูข้อมูลบางส่วนที่ยงั หลงเหลืออยู่ได้
Computer Forensics สามารถตรวจสอบข้ อมูลที่ถกู สร้ างจากระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์
ที่มีการใช้ ลา่ สุด (Recent files), ไฟล์ชวั่ คราว (Temporary files), แฟ้มข้ อความขนาด
เล็กที่ถกู สร้ างจากการเข้ าเวบไซท์
การเรี ยงลาดับข้ อมูลตามความสนใจ เช่น วันเวลา, ชื่อไฟล์, ตาแหน่งที่อยู่ของไฟล์, หัวข้ ออีเมลล์
เป็ นต้ น
การใช้ บคุ คลภายนอก (outsource) จะช่วยลดปั ญหาการเกรงใจกันระหว่างผู้ร่วมงานซึง่ อาจ
เกิดการบิดเบือนข้ อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้ านตรวจพิสูจน์ หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของการนา computer forensics
(การพิสูจน์ หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ) ไปใช้ ทางด้ านกฏหมาย
❶ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานวัตถุ พยานเอกสาร ที่สามารถอ้ างอิง นาสืบอธิบาย
เพิ่มเติม เพื่อใช้ เป็ นพยานหลักฐานศาลใด้ เพื่อให้ ศาลตรวจดู ลักษณะของข้ อมูลนัน้
❷ผู้เชี่ยวชาญด้ านพิสจู น์หลักฐาน สามารถไปเป็ นพยานในศาลเพื่ออธิบายขันตอน
้
การใด้ มาหลักฐานจากคอมพิวเตอร์ ใด้
❸สามารถระบุชี ้ยืนยันในกระบวนการทางานและอธิบายข้ อโต้ แย้ งของ ระบบ
ดิจิตอลที่เกิดขึ ้นได้
❹สามารถนาไปใช้ อ้างอิงกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ได้
❺สามารถระบุวนั และเวลาของพยานวัตถุ ใุ นรูปแบบของหลักฐานทางดิจิตอล ซึง่
สามารถนาไปแสดงต่อศาลใด้
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ตัวอย่ างที่ตรวจพบจาก
กระบวนการทา
‘Computer Forensics’

การพิสูจน์ หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์
มีประโยชน์ ต่อใคร ?

บริ ษัทแห่ งหนึ่งสงสัยว่ า มีพนักงานคนหนึ่งเปิ ดเผยความลับของ
บริ ษัทให้ ค่ ูแข่ งทราบ จึงมอบหมายให้ Orion Investigations ทา
สาเนาฮาร์ ดดี ส ก์ ในคอมพิ ว เตอร์ และทาการวิ เ คราะห์ ทาง
กระบวนการ Computer Forensic ทาให้ พบหลักฐานใน
ไฟล์ ช่ ัวคราวของคอมพิวเตอร์ ว่าพนักงานดังกล่ าวใช้ คอมพิวเตอร์
เพื่อส่ งข้ อเสนอโครงการของบริ ษัทให้ ค่ ู แข่ งผ่ านอี เมลซึ่งข้ อมู ล
ดังกล่ าวบริษัทสามารถนาไปดาเนินกฎหมายต่ อพนักงานได้
พนักงานหรือผู้บริหารขโมยข้ อมูลสาคัญขององค์ กรไปให้ ค่ แู ข่ ง
พนักงานขโมยข้ อมูลสาคัญขององค์ กรเพิ่อต่ อรองงานใหม่
พนักงานแผนก Sale & Marketing ก๊ อปปี ้ อีเมลลูกค้ าเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตัว เช่ น ดึงฐานข้ อมูลลูกค้ าไปเป็ นของตัวเองเพื่อ
เปิ ดบริษัทใหม่
พนักงานที่ลาออกลบข้ อมูลสาคัญของบริษัท เราสามารถ
ตรวจสอบ หลักฐาน การกระทาผิดใด้
ตรวจสอบการใช้ Social Network ของพนักงาน เช่ น
Facebook, Twitter .

❶ผู้บริหาร
❷Human Resource
❸ฝ่ ายกฎหมาย
❹บริษัทกฎหมาย
❺IT Outsource
❻แผนก IT ของบริษัท

ก ารรั บฟั งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ มีหลักกฎหมายสาคัญ 3 ประการใช้
ในการพิจารณา พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ สามารถยืนยันความแท้ จริง
(Authentication) ได้ อย่ างเหมาะสมหรื อไม่
ความแท้ จริงของเอกสารประกอบด้ วย
1. เนื ้อหาของเอกสารไม่ได้ ถกู เปลี่ยนแปลง
2. ข้ อมูลในเอกสารเป็ นไปตามเจตนาที่แท้ จริงของผู้สร้ างเอกสารนัน้ ทังนี
้ ้ไม่ว่าผู้สร้ างเอกสารจะเป็ น
มนุษย์ หรื อคอมพิวเตอร์
3. ข้ อมูลพิเศษในเอกสาร อันได้ แก่ วันเดือนปี ที่ถกู สร้ าง นันถู
้ กต้ อง

พนักงานหรื อผู้บริหารขโมยข้ อมูลสาคัญขององค์กรไปให้ คแู่ ข่ง
ผู้บริหารที่ถกู จ้ างมาส่งข้ อมูลให้ บริษัทคูแ่ ข่งผ่านทางอีเมลย์สว่ นตัว เช่น Hotmail ,Gmail ,
Facebook ก๊ อปปี ข้ ้ อมูลผ่านทาง USB
พนักงานขโมยข้ อมูลสาคัญขององค์กรเพื่อต่อรองงานใหม่
พนักงานแผนก Sale & Marketing ก๊ อปปี อ้ ีเมลย์ลกู ค้ าเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
เช่น ดึงฐานข้ อมูลลูกค้ าไปเป็ นของตัวเองเพื่อเปิ ดบริ ษัทใหม่
พนักงานที่ลาออกลบข้ อมูลสาคัญของบริ ษัท
• ข้ อมูลที่ลบแล้ ว หรื อยังอยู่
• ข้ อมูลที่ก๊อปปี ผ้ า่ นทาง Flash Drive ,USB

ทำไมต้องใช้บริ กำรจำก Orion Investigations
ตรวจสอบข้ อมูลโดยใช้ ซอฟท์แวร์ ที่ได้ มาตรฐาน ใช้ เวลาโดยประมาณ 2 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญซึง่ ผ่านการฝึ กอบรมอย่างชานาญ
ในการตรวจสอบ ข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆซึง่ บุคคลทัว่ ไปไม่สามารถเข้ าถึงซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวจะทาสาเนาข้ อมูลต้ นฉบับ และ
นาข้ อมูลที่ทาสาเนาไปค้ นหาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ลกู ค้ าสนใจ เช่น กาหนด keyword ที่ต้องการค้ นหาเช่น งบการเงิน
หลังจากนันซอฟท์
้
แวร์ จะทาการค้ นหาจากไฟล์ข้อมูลทุกไฟล์ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงานคนนัน้ รวมไปถึงตรวจสอบการ
ใช้ งานอีเมลและเวบไซต์ และนาข้ อมูลที่ได้ ไปดาเนินการทางกฎหมายใด้
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก สามารถพิสจู น์หลักฐานต่างๆที่สงสัยว่ามีการ กระทาผิดผ่านทางอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น Computer,
iPhones , iPads , Memory Sticks, Note Books.

บางบริ ษัทผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบุคคลต้ องการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ของพนักงานแต่ไม่ต้องการให้ พนักงานใน องค์กรทราบ
เจ้ าหน้ าที่ IT ไม่อยากมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงได้ มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญจาก Orion
Investigations ซึง่ มีประสบการณ์ ทังลู
้ กค้ าชาวไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน ** โดยทางเรา สามารถไปรับเครื่ องต้ อง
สงสัยด้ วยตัวเองที่องค์กรท่าน
หลักฐานหรื อรายงานที่ได้ สามารถนาไปดาเนินการในชันศาลได้
้
ปั จจุบนั หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็ นที่ ยอมรับในชันศาลทั
้
ง้
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