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บทคัดย่อ
สารนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ เป็ นการพัฒ นากรอบความมั่น คง
ปลอดภัย สําหรั บ ศูนย์ขอ้ มูลบริ ษ ทั เบทาโกร จํากัด เนื่ องจาก
ข้อ มู ล และสารสนเทศภายในองค์ ก ร ถื อ เป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ มี
ความสํ า คัญ ขององค์ ก ร จึ ง จํา เป็ นต้อ งได้รั บ การดู แ ลรั ก ษา
เพื่อให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ต่ อ เนื่ อ ง จึ ง มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของข้อ มู ล และ
สารสนเทศในศูนย์ขอ้ มูล
อาจมี ปั จ จัย ภายนอกและภายในมากระทบต่ อ การ
ให้บริ การของศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายและความ
ต่อเนื่ องในการดําเนิ นธุ รกิ จได้ ดังนั้นจึ งได้มีการพัฒนากรอบ
ความมัน่ คงสําหรั บศูนย์ขอ้ มูลขึ้ นจากสถานการณ์ ฉุกเฉิ นและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดูแลรักษา
และรองรั บ การให้บ ริ ก ารของศูน ย์ข ้อ มู ล ให้ส ามารถดํา เนิ น
ธุ รกิ จต่างๆขององค์กรได้อย่างต่อเนื่ อง และมี มาตรฐานที่ เป็ น
สากล
คําสําคัญ—ข้อมูลและสารสนเทศ, ความเสี่ ยง, ความมัน่ คง, การ
จัดการความเสี่ ยง, ศูนย์ขอ้ มูล, มาตรฐาน ISO 27001
ABSTRACT
This project is the development of security
framework for data center of Betagro Public Company
Limited. The data and information within an organization is an
important asset of the organization. It needs to be maintained
to ensure the safety and security, which can be beneficial to an

organization's business operations effectively and
continuously. Thus, there is an awareness of the importance of
data and information in a data center.
The External and internal factors that may have an impact on
services of data center which cause damage and ensure
continuity of business operations. Therefore, it has developed a
framework on security for data center of emergency and
uncertainties to the guidelines on the care and support services
for data center to be able to conduct business in the
organization’s ongoing and standards are universal.
KEY WORDS: —Data and Information, risk, Security, Risk
Management, Data Center, Standard ISO 27001
1. บทนํา
นับตั้งแต่อดีต แต่ละองค์กรได้ให้ความสําคัญต่อข้อมูล
ทุกประเภทที่มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร
เช่น ข้อมูลในการประกอบธุรกิจ ข้อมูลในการดําเนินการซื้ อขาย
ข้อมูลที่เป็ นข้อตกลง หรื อสัญญาต่างๆระหว่างองค์กรกับคู่คา้
หรื อลูกค้า เป้ นต้น ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่า
อย่างยิง่
เพราะหากถูกเปิ ดเผยหรื อเกิดการสูญหายหรื อเกิด
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ภัยที่เกิดจากบุคคล ได้แก่ การก่อ
จลาจล ไฟไหม้ หรื อภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม
แผ่นดินไหว ตึกถล่ม เป็ นต้น อาจทําให้มีผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ถูกเอารัด
เอาเปรี ยบ ทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อส่ งผลกระทบอื่นตามมา

ได้ ดังนั้น แต่ละองค์กรจึงได้มีการคิดค้นวิธีการในการป้ องกัน
ข้อมูลสําคัญๆเหล่านั้นโดยการนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริ หารจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้รอดพ้นจากภัยคุกคามและผู้
ไม่ประสงค์ดีอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถอํานวยความ
สะดวกสบายและรวดเร็ วในการดําเนินธุรกิจได้มากขึ้น องค์กร
สามารถนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพการผลิต
ควบคุมการดําเนิ นการ ควบคุมการบริ หารจัดการระบบงานต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและช่วยลดต้นทุนในการ
ผลิตได้เป็ นอย่างมาก ทําให้การติดต่อสื่ อสาร การจัดเก็บข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
ความนิยมเป็ นอย่างสู ง ด้วยสาเหตุน้ ีเอง องค์กรส่ วนใหญ่จึงนิยม
จัดเก็บข้อมูลที่มีความสําคัญต่างๆในรู ปแบบของข้อมูล
สารสนเทศ ภายในศูนย์ขอ้ มูลขององค์กรนั้นๆ ซึ่ งจะง่ายต่อการ
จัดเก็บ และการบํารุ งรักษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยที่
ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกประมวลผลและเลือกสรร
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
องค์กรมากที่สุด และมีการบริ หารจัดการที่ให้ความสําคัญต่อ
ความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นด้วย ดังนั้น จากที่
ได้กล่าวถึงความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศข้างต้นแล้ว จะ
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ควรจะต้องเป็ น
ข้อมูลที่ได้รับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศเป็ นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผทู้ ี่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง ใช้
งาน เปิ ดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทําซํ้า ตรวจจับ หรื อขัดขวางการ
เข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศตามปกติ และระบบสานสนเทศที่ดี
ควรมีสภาพความพร้อมใช้ที่ดีอยูเ่ สมอ ทําให้องค์กรที่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ จําเป็ นต้องมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนานโยบายด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอรวมถึงมีการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ทราบได้ล่วงหน้า
กรณีศึกษา
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ความสําคุญของข้อมูลในยุคปัจจุบนั ทําให้บริ ษทั ฯ ได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูล
สารสนเทศเป็ นอย่างมาก และเนื่องจากทางบริ ษทั ฯ มีหน่วยงาน
ภายในและมีศูนย์ขอ้ มูล ที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริ การ

ระบบสารสนเทศขององค์กร จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศต่างๆภายในองค์กร ให้มี
ความมัน่ คงปลอดภัยสูงสุ ด เพื่อให้ปราศจากภัยคุกคามต่างๆ
รวมถึงมีผลกระทบในการให้บริ การ เพื่อความต่อเนื่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯต่อไป
ในด้านมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริ ษทั ฯได้วางแผนจัดทํานโยบายด้าน
มาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศโดยใช้หลักเกณฑ์
มาตรฐานISO27001 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลในด้านการบริ หาร
ความมัน่ คงปลอดภัยและการบริ หารความเสี่ ยงในการดําเนิน
ธุรกิจขององค์กร เนื่องจากมีแนวทางในการบริ หารจัดการที่มี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน และทางบริ ษทั ฯ
มีการสนับสนุนให้มีการนํามาปรับใช้กบั องค์กรอย่างจริ งจังอยู่
แล้ว จึงได้อนุญาตให้ผจู้ ดั ทําใช้องค์กรเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อจะได้
มีการตรวจสอบ ปรับปรุ ง และลดความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยของศูนย์ขอ้ มูลขององค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ รวมไปถึง การป้ องกันภัยคุกคามต่างๆที่อาจมีผลกระทบ
กับธุรกิจองค์กรหรื อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ ช้บริ การ
ภายใน ลูกค้า หรื อ คู่คา้ ได้อีกด้วย
2. ทฤษฎี มาตรฐาน และการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
การ รั กษาค ว าม มั่ น ค งป ลอ ดภั ย ส า ร ส นเ ท ศ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปกป้ องข้อมูล และระบบสารสนเทศขององค์กร
จากผูท้ ี่ ไม่มีสิทธิ ในการเข้าถึ งในการอ่านหรื อการใช้งาน การ
เปิ ดเผยข้อมูลระบบสารสนเทศ การขัดขวางการใช้งานหรื อการ
ให้บริ การ รวมไปถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการทํา
สําเนาข้อมูลอีกด้วย
วิธี ก ารในการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของแต่ ล ะ
องค์ ก รนั้ นล้ว นมี วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป ซึ่ งไม่ มี ผู้ใ ด
สามารถสรุ ปได้ว่าวิธีการใดที่ สามารถแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวกับการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ที่สุด แต่การที่จะบอกว่าข้อมูลนั้นมีความมัน่ คงปลอดภัยหรื อไม่
นั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากการรักษาคุณสมบัติ 3 ประการของ
ข้อมูลสารสนเทศ ดังรู ปที่ 2.1

 นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยขององค์กร
Policy)

(Security

 โครงสร้างความมัน่ คงปลอดภัยขององค์กร
(Organization of Information Security)
รูปที่ 2.1 แสดงการรักษาคุณสมบัติ 3 ประการของข้อมูล
สารสนเทศ
ซึ่ งเป็ นที่นิยมเรี ยกกันว่า CIA ซึ่ งได้แก่ ความลับของ
ข้อมูล (Confidentiality) ความคงสภาพของข้อมูล (Integrity)
และสภาพความพร้อมใช้ของข้อมูล (Available)
2.2 มาตรฐาน ISO/IEC 27001
เป็ นขององค์ ก รที่ มี ชื่ อ ว่ า The
International
Organization of Standardization (ISO) และ The International
Electrotecnical Commission (IEC) เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
บริ ห ารการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ซึ่ งใช้เ ป็ น
แนวทางในการสร้าง ดูแลรักษา และปรับปรุ งระบบบริ หารการ
รั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ข้อ มู ล (Information
Security
Management System) โดยแนวทางในการบริ หารการรักษา
ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล นั้น จะมี โ ครงสร้ า งที่ เ รี ย กว่า
Plan-Do-Check-Act ซึ่ งประกอบไปด้วยขั้นตอน การวางแผน
(Plan) การลงมือทํา (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุ งแก้ไข (Act) ดังรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 แสดงภาพวงจรการทํางานของมาตรฐาน ISO 27001
นอกจากนั้นในส่ วนของ Annex A ของมาตรฐาน
ISO/IEC27001 ยังได้กาํ หนดวัตถุประสงค์และรายการควบคุม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ท้ งั สิ้ นจํานวน 11 หมวด
ดังต่อไปนี้

 การบริ หารจัดการทรัพสิ นขององค์กร
Management)

(Asset

 ความมัน่ คงปลอดภัยเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร
(Human Resources Security)


ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางด้ า นกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร (Physical and Environmental
Security)



การบริ หารจัดการด้านการสื่ อสารและการ
ดําเนินงานของเครื อข่ายสารสนเทศขององค์กร
(Communications and Operations Management)



การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร
(Access Control)



การจัดหา การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ (Information Systems Acquisition,
Development and Maintenance)



การบริ หารจัดการเหตุการณ์ที่ขอ้ งกับความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident
Management)



การบริ หารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร (Business Continuity Management)

 การปฏิบตั ิที่สอดคล้องตามข้อกําหนดทางด้าน
กฏหมาย นโยบายความมัน่ คงปลอดภัย มาตรฐาน
ข้อกําหนดทางเทคนิค และการดําเนินการตรวจ
ประเมินสารสนเทศ (Compliance)
2.3 การจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk
Management)
ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรื อการกระทํา
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะ
ส่ งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหาย หรื อโอกาสที่จะทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จในทุกๆด้าน

ปั จจัยเสี่ ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุทาํ ให้องค์กร
ไม่บรรลุเป้ าหมายตามที่ องค์กรกําหนดและสาเหตุของความ
เสี่ ยงที่แท้จริ ง เพื่อจะได้นาํ มาวิเคราะห์และกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นความหมายของการจัดการความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คือ การจัดการความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คือ กระบวนการการ
ทํางานที่ช่วยให้ ผูบ้ ริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
สร้าง มาตรการในการป้ องกันเพื่อให้องค์กรประสบผลสําเร็ จ
ของในการดําเนินธุรกิจด้วยการปกป้ องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลสําคัญ ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนความสําเร็ จ
ขององค์กร
ปัจจัยเสี่ ยงจากภายนอก (External Risk Factors) คือ
ความเสี่ ยงที่องค์กร ควบคุมได้ยากหรื อไม่สามารถควบคุมการ
เกิดได้เลยอันส่ งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมสถานการณ์การแข่งขัน
ทางธุรกิจความต้องการของลูกค้ารวมถึงกฎหมายแลระเบียบทาง
ราชการ
ปัจจัยเสี่ ยงจากภายใน (Internal Risk Factors) คือ
ความเสี่ ยงที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่ งผลกระทบ
ต่อแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยแต่ละ
องค์กรย่อมมีปัจจัยเสี่ ยงที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจในแต่ละองค์กรซึ่ งอาจมีได้หลากหลายปัจจัย ที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง
กระบวนการระบุความ
เสี่ ยงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
จัดลําดับความเสี่ ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิน
(Likelihood) และส่ งผลกระทบ (Impact) เมื่อทําการประเมิน
แล้ว ทําให้ทราบระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) หมายถึง
สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสแลผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ ยง แบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และตํ่า
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง
กระบวนการที่ใช้ในการ บริ หารจัดการเพื่อลดเหตุการณ์ที่เกิด
ความเสี่ ยงลดลง
อันส่ งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ ง

การจัดการความเสี่ ยง อาจแบ่งโดย สรุ ปได้เป็ น 4 แบบ คือการ
ยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายแบ่งความ
เสี่ ยง
การควบคุม (Control) หมายถึง แนวทางหรื อขั้นตอน
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ซึ่ งกระทําเพื่อลดความเสี่ ยง และทําให้การ
ดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้ าหมายแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
ป้ องกัน ตรวจสอบ การชี้แนะ และการแก้ไขหลักการวิเคราะห์
ประเมิน และจัดทําความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดงั นี้
 การกําหนดเป้ าหมายการบริ หารความเสี่ ยง (Objective
Setting)
 การระบุความเสี่ ยง (Event Identification)
 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ ยงแต่ล่ะอย่าง (Risk
Response)
 กิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Control Activities)
 ข้อมูลและการสื่ อสารด้านในการบริ หารความเสี่ ยง
(Information and Communication)
 การติดตามผลและเฝ้ าระวังความเสี่ ยง (Monitoring)
2.4 กระบวนการจัดการความเสี่ ยง (Risk Management
Process)
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสี ยหาย เพื่อควบคุมระดับ
ของความเสี่ ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยูใ่ น
ระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบ ดังรู ปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง

วัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
 เพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บสถานการณ์ฉุกเฉิ น ที่ อาจเกิ ด
ขึ้นกับองค์กรได้ตลอดเวลา
 เพื่อให้มีการวางแผน การควบคุม การป้ องกันความ
เสี่ ยง และแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละความเสี่ ยง
 เป็ นการตรวจสอบเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การและ
บริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
 เพิ่มประสิ ทธิภาพการตัดสิ นใจ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
กับการดําเนิ นงาน วัตถุประสงค์และนโยบาย และหา
วิธีจดั การกับความเสี่ ยงเหล่านั้น
 เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทํางาน
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การติดต่อสื่ อสารเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ และลดโอกาสความเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ ยง

การบ่งชี้เหตุการณ์ (Identify) คือ เป็ นการระบุ
ชี้วา่ องค์กรมีผลกระทบ ลักษณะใดหรื อขอบเขตเป็ น
อย่างไร
ซึ่ งขั้นตอนนี้ถือเป็ นขั้นตอนแรกของการ
บริ หารความเสี่ ยง

การประเมินและการวิเคราะห์
คือ
กระบวนการระบุหาความเสี่ ยงที่สาํ คัญขององค์กร
ประเมินผลกระทบของความเสี่ ยง โดยจะประเมิน
ความเสี่ ยงเป็ นการวัดค่าระดับความเสี่ ยง (Risk Score)
การประเมิ น ความเสี่ ยงจะเป็ นการประเมิ นถึ ง ผลกระทบของ
ความเสี่ ยงและความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยง ซึ่ งการให้
คะแนนในการประเมินความเสี่ ยงนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของผู้
ประเมิน ดังแสดงในรู ปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง

3. วิธีการดําเนินงาน
ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.1
ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องรวมถึงระบุขอบเขตของการ
ดําเนินงาน
1. เอกสารภายใน (Internal Document)
- นโยบายเดิมที่มีอยูข่ องศูนย์ขอ้ มูล
- แผนผังและโครงสร้างของศูนย์ขอ้ มูล (Organization Chart)
- โครงสร้างของระบบเครื อข่ายของศูนย์ขอ้ มูล (Network &
Instruction Layout)
- ขั้นตอนการทํางานต่างๆภายในศูนย์ขอ้ มูล (Work Instruction)
- แบบฟอร์มและบันทึกการทํางาน (Form and Records)
2. เอกสารภายนอก (External Document)
- มาตรฐาน ISO 27001: 2005
- พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารและบทความต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือ
- ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย
3. ขอบเขตในการดําเนินงาน
- ศูนย์ขอ้ มูลบริ ษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

3.2 การศึกษาระบบการทํางานรวมถึงการระบุทรัพย์สินใน
ขอบเขต
1) การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปัญหา 2) การสังเกต (Observation) พิจารณาจากขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 3) การระดมสมอง
(Brainstorm)
เป็ นการประชุมร่ วมกันจากคณะดําเนินงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยกับระบบงาน การปฏิบตั ิงานและ
สิ นทรัพย์ในขอบเขตงาน
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
1. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analysis)
1.1 การระบุสินทรัพย์ (Indentify Asset) ขั้นตอนการ
การดําเนิ นงานของมาตรฐาน ISO 27001/IEC 27001:2005
จําเป็ นต้องมีการระบบุสินทรัพย์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์
ข้อ มู ล ซึ่ งข้อ มู ล สิ น ทรั พ ย์จ ะถู ก มาประเมิ น ความเสี่ ย งและ
จัดลําดับความเสี่ ยง โดยแบ่งแยกประเภทของทรัพย์สินและเลือก
มาตรการการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นโดยทางบริ ษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ได้มีการแบ่ง
ประเภทสิ นทรัพย์ของศูนย์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ก) สิ นทรัพย์ภายในศูนย์ขอมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์เครื่ องแม่ข่าย,
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก,เครื่ องสํารองไฟฟ้ า เป็ นต้น
ข) สิ นทรัพย์ของระบบเครื อข่าย ได้แก่ Switch Access Point,
สายสัญญาณ เป็ นต้น
2) ซอฟต์แวร์ (Software)
ก) ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการเครื่ องแม่ข่าย,
ระบบปฏิบตั ิการเครื่ องคอมฯที่ใช้ในการดําเนินงาน เป็ นต้น
ข) ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะบน
เครื่ องแม่ข่าย,ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทาํ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทัว่ ไป เป็ นต้น
3) สารสนเทศ (Information)
ก) ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลยอดขาย,ข้อมูลทางบัญชี
การเงิน เป็ นต้น
ข) เอกสารคู่มือการใช้งาน ได้แก่ คู่มือปฏิบตั ิงาน,คู่มือการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ต่างๆ,แผนการดําเนินงานประจําปี เป็ นต้น
4) บุคคลากร (Personal)

ก) ผูด้ ูแลระบบได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ,หัวหน้าแผนก เป็ นต้น
1.2 การประเมินค่าสิ นทรัพย์
ความสําคัญและค่าของสิ นทรัพย์ นั้นวัดจากค่า CIA ที่
สิ นทรัพย์มีต่อองค์กร โดยการนําข้อมูลสิ นทรัพย์ท้ งั หมดมาระบุ
นัยสําคัญของสิ นทรัพย์ (Confidentiality, Integrity, Availability)
พร้อมทั้งประเมินค่าสิ นทรัพย์ (Value) ตามหลักเกณฑ์ ดังตาราง
ที่ 3.2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.2 เกณฑ์ความสําคัญของสิ นทรัพย์
ในกรณี ที่ไม่สามารถวัดเป็ นมูลค่าได้จะคิดเชิงคุณภาพ
ซึ่ งได้กาํ หนดเกณฑ์ระดับความสําคัญไว้ 3 ระดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์ระดับความสําคัญของสิ นทรัพย์
1.3 ภัยคุกคาม ที่เกิดกับสิ นทรัพย์น้ นั จะมีจุดอ่อนเป็ น
ต้นเหตุเสมอ แต่จุดอ่อนที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีภยั คุกคามก็อาจไม่เกิด
ความเสี่ ยงของเหตุการณ์ข้ ึนก็ได้ ดังตัวอย่างภายในตารางที่ 3.4
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4 ประเภทของภัยคุกคาม
การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็ นการ
กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ได้แก่ ระดับโอกาส
ในการเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) สามารถใช้ได้ท้ งั เกณฑ์เชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์สรุ ประดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ยหาย
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) ในเกณฑ์ปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 เกณฑ์สรุ ประดับความรุ นแรงของผลกระทบ
3.4 เกณฑ์ การยอมรับความเสี่ ยง
ในการยอมรับความเสี่ ยงของศูนย์ขอ้ มูลได้มีการประเมิน
เพื่อกําหนดเกณฑ์ค่าระดับความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้ และ
เงื่อนไขที่จาํ เป็ นต้องมีในการยอมรับความเสี่ ยง หรื อในกรณี ที่
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ ยงได้ จะต้องดําเนินการอะไรในการ
ลดความเสี่ ยงนั้น ดังแสดงในตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ ยง
3.5 การบริหารความเสี่ ยง
หลังจากการจัดลําดับความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ จะวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความเสี่ ยงและพิจารณาวิธีการควบคุมต่างๆ
มีหลายวิธี ดังนี้
การลดความเสี่ ยง (Risk Reduction) การยอมรับความเสี่ ยง (Risk
Acceptance) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance)
การโอนความเสี่ ยง (Risk Transfer)

4. ผลการดําเนินงาน
4.1 สภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไปของศูนย์ข้อมูลก่อนการดําเนินงาน
มีการสํารวจศึกษา แปลน สถานที่ต้ งั
ซึ่ งมี
สภาพแวดล้อมและระบบรักษาความปลอดภัย ทัว่ ไปที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ของศูนย์ขอ้ มูล ดังรู ปที่ 4.1

จากการประเมินความสําคัญและภัยคุกคามที่มีผลต่อ
สิ นทรัพย์ภายในศูนย์ขอ้ มูล สามารถจําแนกข้อมูลได้ ดังรู ปที่ 4.2
และ 4.3 ดังนี้
ด้ านความสํ าคัญของสิ นทรัพย์

รูปที่ 4.1 สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปของศูนย์ขอ้ มูล
4.2 ตัวอย่ างเหตุการณ์ และปัญหาทีเ่ กิดกับศูนย์ข้อมูล
ดังแสดงในตารางที่ 4.1
รูปที่ 4.2 แสดงร้อยละความสําคัญของสิ นทรัพย์ภายในศูนย์ฯ
ด้ านภัยคุกคามที่เกิดแก่สินทรัพย์

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างปัญหาและเหตุการณ์ซ่ ึ งกระทบกับศูนย์
ข้อมูล
4.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ และระบุภัยคุกคามทีม่ ตี ่ อทรัพย์สิน
ภายในศูนย์ข้อมูล
ดังแสดงรายละเอียดภายในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงการประเมินภัยคุกคามสิ นทรัพย์ภายในศูนย์
ข้อมูล

รูปที่ 4.3 แสดงระดับภัยคุกคามของสิ นทรัพย์ภายในศูนย์ขอ้ มูล
จากกราฟทั้งสองสามารถสรุ ปได้ว่า สิ นทรั พย์
ทั้ง หมดภายในศู น ย์ข ้อ มู ล ล้ว นมี ค วามสํา คัญ มาก หากได้รั บ
ผลกระทบหรื อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์น้ ันๆ โดยมี
ภัยคุกคามหลายๆชนิ ดที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้ นกับสิ นทรั พย์เหล่านั้น

ซึ่ งได้แก่ ภัยคุกคามจากข้อผิดพลาดจากการกระทําของมนุ ษย์
ภัยคุกคามจากการบุกรุ ก เป็ นต้น
4.4 ตัวอย่ างการประเมินความเสี่ ยงและการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 4.3

ความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก
ซึ่ งประกอบไปด้วย
- การลดความเสี่ ยง
- การถ่ายโอนความเสี่ ยง
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
- การคงความเสี่ ยง
โดยสามารถจัดทําเป็ นกรอบการพัฒนาความมัน่ คงของศูนย์
ข้อมูลภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 :2005 เพื่อประสานงาน
กับผูเ้ กี่ยวข้องทําการพัฒนาเป็ นนโยบายในโอกาสต่อๆไป ดัง
ตัวอย่างในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.3 การประเมินความเสี่ ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เมื่อได้ประเมินความเสี่ ยงเสร็ จสิ้ นแล้ว ได้มีการจัด
ระดับความเสี่ ยงโดยแยกเป็ นผลรวมตามระดับความเสี่ ยงสู งมาก
ระดับความเสี่ ยงสูง ระดับความเสี่ ยงปานกลาง และระดับความ
เสี่ ยงตํ่า โดยแบ่งเป็ นประเภทของสิ นทรัพย์ภายในศูนย์ขอ้ มูล ซึ่ ง
จะทําให้เราทราบถึงระดับความเสี่ ยง
ในแต่ละประเภทของ
สิ นทรัพย์ และสามารถจัดระดับความสําคัญ ในการจัดทํากรอบฯ
ดังตารางที่ 4.4 และรู ปที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.5 การกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ ยง
สําหรับสิ นทรัพย์ภายในศูนย์ขอ้ มูล

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความเสี่ ยง

รูปที่ 4.4 แสดงร้อยละความเสี่ ยงโดยรวม
4.5 การกําหนดแนวทางและแนวปฏิบัตใิ นการจัดการความเสี่ ยง
จากผลการประเมินความเสี่ ยง
โดยพิจาณาตามหลักการควบคุมทางด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 :2005 โดยเลือกเฉพาะ

5. สรุ ปผลการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนินงานตามขั้นตอน ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงบุ
คลคลากรภายในศูนย์ขอ้ มูล ได้ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดย
ในการพัฒนากรอบความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับศูนย์ขอ้ มูล
บริ ษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ภายใต้ขอ้ กําหนดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 ทําให้เกิดกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานด้านความมัน่ คง ทําให้องค์กรได้รับรู้ถึงความ
เสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยงและจุดอ่อนด้านต่างๆของศูนย์ขอ้ มูลที่มีอยู่ ทํา
ให้องค์กรสามารถหามาตรการป้ องกันและลดความเสี่ ยงได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาตรฐาน
ISO/IEC 27001 : 2005 นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่เป็ น
มาตรฐานสากล

ข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนากรอบความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับศูนย์ขอ้ มูล
บริ ษัท เบทาโกร จํา กัด (มหาชน) เป็ นการริ เริ่ มที่ จ ะนํา เอา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เข้ามาเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนา
เป็ นนโยบายฯ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของศูนย์ขอ้ มูลและ
ขององค์กรในโอกาสต่อๆไป จึงอาจเกิดปั ญหาในด้านต่างๆ เช่น
ด้า นความรู้ ค วามเข้า ใจของผู้จัด ทํา ด้า นลํา ดับ ขั้น ตอนการ
ดําเนิ นงาน รวมถึงความทันสมัยของข้อมูลต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
อาจทําให้กรอบความมัน่ คงของศูนย์ขอ้ มูล ยังไม่ครบถ้วนหรื อ
ตรงตามความต้องการขององค์กร ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ จะได้รับการ
แก้ไขต่อไปในอนาคตจากคณะทํางานขององค์กรซึ่ งอาจมีการ
แก้ไขรวมถึงการทบทวนกรอบความมัน่ คงสําหรับศูนย์ขอ้ มูลให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิง่ ขึ้นในโอกาสต่อไป
บรรณานุกรม
[1] พิรมล เก่งคุมพล, “การสร้ างความมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ของ
องค์ กร กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กฟิ ช เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จํากัด,” 2555
[2] IS0 27001 มาตรฐานระบบบริ หารความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ
[Online]
Available
at
:
ftp://hrm.moph.go.th/iso27001/iso-27001.pdf,
[November
24,2553].
[3] ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร, “มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และกรอบ
วิธีการต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,” 2550
[4] ณัฐธิดา แซ่ค,ู “การนําทฤษฎีการบริหารความเสี่ ยงและ
ทฤษฏีสร้ างความมัน่ คงปลอดภัย
ในการใช้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ กร โดยใช้ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็ น
พืน้ ฐานดําเนินการ”, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย, หมาวิทยาลัยศรี ปทุม.
2556.
[5] Michael E. Whitman and Herbert J. Mattord, “Principles of
Information Security,” 2554
[6] บรรจง หะรังษี, “หัวใจหลักของกระบวนการระบบบริหาร
จัดการด้ านความมัน่ คงปลอดภัยตามมาตรฐาน
ISO/IEC
27001,” 2554

[7] A.Prinya Hom-anek, “7 ขั้นตอนในนํามาตรฐาน ISO/IEC
27001 และ ISO/IEC 27002 มาประยุกต์ ใช้ ในองค์ กรเพือ่ ให้
ได้ ผลในทางปฏิบัตแิ ละสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และ
อนาคต,” 2551
[8] บรรจง หะรังษี, “Do-Plan-Check-Act ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 กับข้ อคําถามสํ าคัญทีต่ ้ องการคําตอบ,” 2554
[9] ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,
“มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการประกอบ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ ชั่น 2.5),” 2550
ประวัติผ้วู จิ ัย
นายวรวุฒิ เจ็งสื บสันต์ สําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อปี
พ.ศ. 2555 E-Mail :
worawuth.che@hotmail.com

ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งอาจารย์
พิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาเอก : Doctor of
Philosophy – Informatics The
Graduate University for Advanced Studies มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน ระบบ Cloud Computing IP V6 และ Application
Development E-mail : thepparit.ba@spu.ac.th

