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ในการค้ นหาหลักฐานทุกครัง้ นันผู
้ ้ เชี่ยวชาญด้ าน Computer Forensics จะทาการตรวจสอบข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บใว้ ในคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูลทางดิจิตอลสาหรับหลักฐาน
ที่ใช้ แนวทางของการทา computer Forensics ในการค้ นหาหลักฐาน
ซึง่ ขันตอนต่
้
างๆ มีความจาเป็ นที่ขนตอนนี
ั้
้ต้ องมีความชัดเจนในการในการอธิบายหลักฐานใน
แนวทางของ Computer Forensics
แนวทางการทา computer Forensics เป็ นวิธีการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของหลักฐาน
หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ เพื่อให้ ใด้ หลักฐานที่ต้องการ วิธีการได้ มาของหลักฐานจะถูก
บันทึกเป็ นเอกสารและสามารถพิสจู น์ได้
การทา Computer Forensics สามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนที่สาคัญดังนี ้
การเก็บรั กษาหลักฐาน – เมื่อมีการจัดการกับข้ อมูลทาง digital ผุ้ตรวจสอบจะต้ องทาทุกอย่าง
เพื่อรักษาข้ อมูล การรักษาข้ อมูลนี ้จะต้ องทาในลักษณะที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่พบ การ
กระทาในลักษณะนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการทา Forensics Images หรื อ การโคลนนิ่งฮาร์ ดดีสก์ ข้ อมูล
ทาง Digital อาจเก็บไว้ ใน ฮาร์ ดดีสก์, CD/DVD, Floppy disks, pen drives, โทรศัพท์มือถือ ,
เครื่ องเล่นเพลง และเทปสารองข้ อมูล
การระบุหลักฐาน - ในแต่ละปี ความจุของฮารดดีสก์จะเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลถึงการตรวจสอบ
ข้ อมูลอาจต้ องเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลจานวนมากกว่าหนึง่ ร้ อยกิ๊กกะไบต์
เพื่อที่จะระบุหลักฐานที่มี
คุณภาพผู้เชี่ยวชาญจะใช้ เทคนิค เช่น การระบุคาในการค้ นหา (keyword), แยกไฟล์ที่ต้องการ
ค้ นหา เช่น ไฟล์เอกสาร, ไฟล์รูปภาพ หรื อไฟล์ประวัติการใช้ งานอินเตอร์ เนต
การแบ่ งข้ อมูล - เมื่อมีการพบหลักฐาน และจาเป็ นที่จะต้ องนาข้ อมูลออกจาก forensic
image การแสดงผลขึ ้นอยู่กบั ปริมาณข้ อมูล อาจใช้ การปรินท์ออกมา แต่กรณีที่ข้อมูลมีจานวน
มาก เช่น ประวัติการใช้ งานอินเตอร์ เนต ซึง่ อาจมีข้อมูลมากถึง 100 หน้ า ดังนันบางครั
้
ง้ จึงต้ อง
แสดงผลในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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การระบุหลักฐาน – การระบุถึงหลักฐานและการนามาแสดงถือเป็ นหน้ าที่สาคัญของผู้ทา
Computer forensic การนาข้ อมูลที่ถกู ต้ องมาแสดงถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ผู้ทาจะต้ องไม่เชื่อใน
ผลของเครื่ องมือแต่เพียงอย่างเดียวแต่จาเป็ นจะต้ องสามารถตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากซอฟท์แวร์
computer forensic นันด้
้ วย

หลักฐานที่ใด้ - สิ่งที่สาคัญในการทา Computer Forensics คือ การจดบันทึกการทางานที่
เกี่ยวข้ องกับสื่อดิจิตอลทุกขันตอนตลอดการค้
้
นหาข้ อมูล บันทึกจะต้ องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะให้
บุคคลที่สามสามารถเข้ าใจได้
หลักฐานสาคัญที่ได้ มาจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ าไม่สามารถเขียน
รายงานให้ เข้ าใจได้ สิ่งที่จาเป็ นคือการหลีกเลี่ยงคาที่กากวมเมื่อจาเป็ นจะต้ องใช้ ศพท์ทางเทคนิค
ซึง่ จะต้ องมีการอธิบายให้ เข้ าใจ

หลักการสาคัญในการได้ มาซึ่งหลักฐานทาง Computer Forensics
หลักการที่ 1: จะต้ องไม่มีการกระทาโดยหน่วยงานด้ านกฎหมายหรื อตัวแทนบริษัทกฎหมายที่จะ
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ตรวจพบในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อจัดเก็บข้ อมูลระหว่างการ
นาหลักฐานไปนาเสนอต่อศาล
หลักการที่ 2: ในกรณีที่บคุ คลใดมีความจาเป็ นที่จะมีการเข้ าถึงข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อ
บันทึกข้ อมูลซึง่ เป็ นหลักฐาน บุคคลนันจะต้
้ องอธิบายถึงความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลและผลกระทบ
จากการกระทานัน้
หลักการที่ 3: จะต้ องมีการตรวจสอบและบันทึกการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับหลักฐาน ซึง่ ถ้ ามี
บุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้ องจะต้ องมีการบันทึกไว้ เช่นกัน
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หลักการที่ 4: บุคคลที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน(เจ้ าหน้ าดูแลกรณีนนโดยตรง)
ั้
จะต้ อง
รับผิดชอบต่อการกระทาเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะปฎิบตั ตามกฎหมายและหลักการแ Computer
Forensics

หลักการของ Computer Forensics 4 ข้ อ ที่นาเสนอ สามารถนาไปใช้ ในคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
คดีอาญา, คดีแพ่ง หรื อการสืบสวนภายในองค์กร การนาหลักการนี ้จะช่วยให้ ไม่เกิดคาถามในเรื่ อง
ความสมบูรณ์ของหลักฐานดิจิตอล
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