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เกี่ยวกับผู้เขียน
Andrew Smit-ผู้อำนวยกำรแผนก Computer Forensics
แอนดรูว์รับผิดชอบในส่วนของผู้จดั การด้ านพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงพัฒนาการทา
Computer Forensics ในประเทศไทยเพื่อให้ แน่ใจว่าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและ ตอบโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ า

แอนดรู ว์เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์

มากมายซึง่ ครอบคลุมการพิสจู น์หลักฐานทางคดีอาญา ตรวจสอบมัลแวร์ ในองค์กร และการสืบสวนทาง
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคดีก่อการร้ ายในประเทศอังกฤษ และในโซนยุโรป

แอนดรู ว์เคยร่วมงานกับตารวจที่

South Yorkshire ซึง่ แห่งนี ้นี่เองที่เขาได้ รับการอบรมการทา Computer Forensics

ใน

ขณะเดียวกัน แอนดรู ว์ยงั ทางานกับภาคเอกชนซึง่ เป็ นบรัษัทชันน
้ าด้ าน computer Forensics ใน
ประเทศอังกฤษอีกด้ วย แอนดรู

ว์เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านฝึ กอบรม

Computer Forensics ที่มี

ประสบการณ์มากมายและยังใด้ เข้ าร่วมพัฒนากฎหมายทางด้ าน Computer Forensics ในประเทศ
อังกฤษ ซึง่ ได้ รับการยอมรับ และยังพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็ น
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ระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่แอนดรู ว์สะสมประสบณ์การการทา Computer Forensics ทาให้ เขามี
ประสบณ์การมากมายในการเป็ นผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี ้
Computer Forensics

แอนดรูยงั สามารถขึ ้นศาลเพื่อเป็ นพยานทางด้ าน

ในกรณีถกู ร้ องขอหรื อเพื่ออธิบายให้ ศาลเข้ าใจในขันตอนการท
้
าและ

หลักฐานทที่ค้นพบในคอมพิวเตอร์ ของผู้ต้องหาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

คำแนะนำ

ในโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ปั จจุบนั องค์กรต้ องพึง่ พาเทคโนโลยีมากขึ ้นเพื่อให้ ทนั ต่อการแข่งขัน ปั จจุบนั ลูกค้ า
ทัว่ ไปต่างคาดหวังว่า สินค้ าหรื อ องค์กรต่างๆที่เค้ าต้ องการหาสินค้ าจะต้ องมีเวบไซท์ที่นา่ สนใจและข้ อมูลครบ
ตามความต้ องการ

ซึง่ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีในกรณีที่ต้องการซื ้อ

สินค้ าออนไลน์ ซึง่ แน่อนว่าก่อนสัง่ สินค้ า ลู กค้ าต้ องมีสิทธ์ในการสอบถามข้ อมูลของสินค้ า โดยผ่านโปรแกรม
แชทที่เจ้ าของเวปไซต์เตรี ยมไว้ ให้ และฟั งก์ชนั่ การทางานของเวปไซต์อื่นที่นา่ สนใจเช่น ดูตวั อย่างสินค้ า

ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้ กลายเป็ นสิ่งจาเป็ นในชีวิตประจาวันของผู้คน

โดยส่วนใหญ่เน้ นเชื่อมต่อระหว่างอีเมลย์

ของตัวเองและสามารถติดต่อกับเพื่อนๆใด้ ในช่วงเวลาทางาน
Computer Forensics สาคัญต่องค์กรของคุณอย่างไร ? การทา Computer Forensics คือ
ขันตอนการพิ
้
สจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ ้นในโลกไซเบอร์ ใบนี ้ และเหตุการ ณ์ บางอย่างที่เกิดขึ ้น ไม่ได้ มีการเตรี ยมตัวมาก่อน ที่จะ
จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยทัว่ ไปในองค์กรจะมีการรักษาความปลอดภัยด้ วยการใช้ ไฟร์ วอล และอัพเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส อย่างไร
ก็ตามองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ มีนโยบายควบคุมการใช้ อปุ กรณ์ USB ซึง่ ทาให้ สามารถใช้ อปุ กรณ์นี ้เชื่อมต่อกับ
ระบบเครื อข่ายและระบบโทรศัพท์ได้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดการรับส่งข้ อมูล ขององค์กร และเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
พนักงาน จึงต้ องมีการปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ ให้ ทนั ท่วงที
องค์กรทัว่ ไปจะมีกฎและข้ อบังคับเกี่ยวกับการรักษาข้ อมู ลลูกค้ า อย่างไรก็ตามการรั่วไหลของข้ อมูลยังคงเป็ น
ปั ญหาใหญ่ที่องค์กรเหล่านี ้ต้ องเผชิญอยูใ่ นโลกของเทคโนโลยีทกุ วันนี ้

เมื่อมีเหตุการเกิดขึ ้นกับคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าในที่สดุ ทุกองค์กรจะต้ องมีการจัดการกับเหตุการที่เกิดขึ ้นใน
โลกไซเบอร์ ตัวอย่างของเหตุการในโลกไซเบอร์ ที่พบกันบ่อย ๆซึง่ อาชญกรรมที่พบบ่อยได้ แก่








การทุจริตทางคอมพิวเตอร์
อาชญกรรม
การจารกรรมข้ อมูลในภาคอุตสหกรรม
การโจรกรรมข้ อมูลลับขององค์กร
การละเมิดลิขสิทธ์สว่ นบุคคล / การสูญเสียข้ อมูลของลูกค้ า
สือลามกอนาจารสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
การกระทาต่างๆที่เป็ นการละเมิดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ขององค์กร และ
อื่น ๆ
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เมื่อมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ผู้กระทาผิดจะทิ ้งช่องโหว่ เช่น ทาง จริยธรรม ทางการเงิน และถูกทาง กฎหมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างจริง จัง โดยเริ่มจาก การตรวจสอบหลักฐานจากภายใน อย่าง
รวดเร็วเพื่อขยายผลไปสูการตรวจสอบคดีทางอาญาซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานภายนอกโดยข้ อมูลการ
สอบสวนอาจรั่วใหลสูภ่ ายนอกโดยไม่ร้ ูตวั

จากการสารวจคดีสาคัญทางอาชญกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ โลก ในปี 2011

 ในขณะนี ้อาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ จดั เป็ น หนึง่ ในสี่ของอาชญกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
 40 % ของผู้ตอบแบบสอบถามหวาดกลัวในเรื่ องของภาพลักษ์ชื่อเสี ยงขององค์กรมากที่สดุ
 60% กล่าวว่า องค์กรไม่มีนโยบายติดตามความเคลื่อนใหวในสื่อสังคมออนไลน์
 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ อาชญกรรมทางเศรษฐกิจในช่วง 12
เดือนที่ผา่ นมา (เพิ่มขึน 30 % จากปี 2009 )
 เกือบ 1 ใน 10 ที่เปิ ดเผยถึงความเสียหายจากอาชญกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 5 หมื่นล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
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 56 % ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าการทุจริตที่ร้ายแรงที่สดุ คือ “ภายในองค์กรนัน่ เอง”
 2 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ รับการฝึ กอบรมใดๆเลยเกี่ยวกับความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ ตระหนักถึงการมีแผนรองรับหรื อรับมือในกรณีถ้ามีอาชญกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ เกิดขึ ้นภายในองค์กร
ทำไม กำรทำ Computer Forensics จึงมีควำมสำคัญต่ อองค์ กรคุณ
เมื่อองค์กรต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร ส่วนใหญ่เจ้ าหน้ า ที่ทางไอทีจะถูก
คาดหวังในประเมินปั ญหาที่เกิดขึ ้นในเบื ้องต้ นและพยายามหาข้ อเท็จจริงของเหตุการที่เกิดขึ ้นและ ประเมิน
ระดับของความรุนแรง ส่วนใหญ่พนักงานไอทีในบรัษัททัว่ ไปไม่ได้ รับการฝึ กอบรมในด้ านการพิสจู น์หลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic ) ส่งผลให้ พวกเขาไม่ตระหนักถึงวิธีการเก็บข้ อมูลหลักฐาน
ทางดิจิตอลหรื อคอมพิวเตอร์ ที่ อาจจะต้ องนาไปเป็ นหลักฐานแสดงต่อศาลในกรณีที่มีการร้ องขอ ข้ อมูลที่สาคัญ
อย่างเช่น วันและเวลาที่ปรากฎ อาจสูญหายหรื อเปลี่ยนแปลง

ซึง่ จะทาให้ การตรวจสอบยากมากขึ ้น ใน

สถานการณ์ที่เลยร้ ายที่สดุ ข้ อมูลที่ตรวจพบอาจไม่เป็ นที่ยอมรับเมื่อนาไปเสนอในชันศาล
้

การพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้ องมีทกั ษะเฉพาะซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเก็บรักษาข้ อมูลและ
ตรวจสอบ แยกแยะหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ที่พบ แต่การ เผยแพร่หลักฐานที่ถกู ต้ อง เมื่อต้ องเผชิญหลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ องค์กรมีแนวโน้ มที่จะเน้ นไปที่คา่ ใช้
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ตรวจสอบข้ อมูลหลักฐานและจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ อง แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้ จา่ ยจะขึ ้นอยูก่ บั สิ่ง
ต่อไปนี ้
 หลักฐานที่ได้ จากการตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จะเป็ นผลลัพธ์ของการสืบสวน
 การพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถลดขันตอนการด
้
าเนินการทางกฎหมายให้ รวด
เร็วกระชับขึ ้น
 การพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

สามารถประหยัดเวลาในการตรวจสอบซึง่ ยังสามารถ

ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้ จา่ ยด้ วย
เมื่อองค์กรกาหนดแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้น องค์กรควรจะสร้ างแผนการซึง่ ตอบสนองงานด้ าน
พิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ซึง่ อาจหมายถึง การให้ พนักงานได้ รับการ
อบรมการเก็บ ตรวจสอบ พิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ที่ถกู ต้ องตามหลักสากลในองค์กร

ซึง่ พนักงานที่

ผ่านการฝึ กอบรมสามารถช่วยเหลือองค์กรเบื ้องต้ นในกรณีเกิดอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์
การพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เริ่มเป็ นที่สนใจในหลายๆประเทศทัว่ โลก ปั จจุบนั นี ้ในประเทศ อังกฤษได้
ก่อตังโครงการ
้
Insurance Scheme ซึง่ เป็ นองค์กรที่ให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าถ้ ามีการเรี ยกร้ องการ
ตรวจสอบพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยองค์กรต้ องยอมรับการพิสู จน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และเป็ น
เครื่ องมือในการควบคุมผู้ที่กาลังคิดที่จะก่ออาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์
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