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ที่ผานมาการติดตามและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรในประเทศไทย หรือนําขอมูล
การบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนบนระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทําไดโดยตรง หรือไมสามารถกําหนดใหผูที่
เก่ียวของเก็บขอมูลการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่จําเปนได ยกตัวอยางเชนเมื่อพบวามีผูกระทําความผิดโดยใช
ระบบคอมพิวเตอรผานรานอินเทอรเน็ตคาเฟในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรของผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งเมื่อมีการสอบสวนหรือตองการพลักฐานเพิ่มเติมกลับพบวาไมสามารถติดตามขอมูลการใชงาน
อินเทอรเน็ตตั้งแตรานอินเทอรเน็ตคาเฟ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือ Internet Service Provider (ISP) เพ่ือนํา
ขอมูลมาวิเคราะหได ซึ่งเจาหนาที่พนักงานจําเปนตองหามาตรการอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับเทคโนโลยีในการสืบสวน
พยานหลักฐาน 
 
นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อมีคดีความที่เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร ทั้งที่ผูกระทําความผิดใชระบบคอมพิวเตอร
โดยตรงเพื่อกระทําความผิด หรือทางออมยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวาจะดําเนินคดีในลักษณะใด ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ที่เก่ียวของจําเปนตองอางอิงดวยกฏหมายฉบับอ่ืนเชน กฏหมายลักษณะความอาญาเพื่อวิเคราะห
ประกอบพยานหลักฐาน เปนตน 
 
ขอมูลจากศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใตศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ที่ผานมาเมื่อมีการรับมือเหตุการณละเมิดความ
มั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรภายในประเทศไทย การทําหนาที่ประสานงานระหวางผูที่แจงเหตุการณละเมิดความ
มั่นคงปลอดภัยและผูที่เก่ียวของ จําเปนตองใชขอมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ ที่มาของ
ผูละเมิดความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงขอมูลที่จําเปนเพ่ิมเติม ซึ่งบอยครั้งพบวามีขอมูลที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อ
มีการติดตามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูดูแลระบบเครือขายภายในองคกร หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศ 
 
จากการประกาศใช พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เพ่ือบัญญัติการกระทําความผิดที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร กําหนดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสําหรับผูที่เก่ียวของกับ
ระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร และกําหนดใหตองมีการเก็บขอมูลที่บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนบนระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลดังกลาวนี้ไดนิยามวาเปน “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ” และเพื่อกําหนด
ความชัดเจนเพิ่มเติม ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรื่องประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 
สิงหาคม 2550 เพ่ือขยายความหลักเกณฑทางเทคนิคในการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพ่ือใหผูใหบริการ
ในแตละประเภทไดเก็บขอมูลดังกลาวและสามารถนํามาใชตอไปได 
 
ทั้งนี้คําวา “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ” เปนขอมูลการบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนกับระบบ
คอมพิวเตอร ศัพททางเทคนิคเรียกขอมูลลักษณะน้ีวา ขอมูลล็อกหรือ Log ตามคํานิยามในเอกสารอางอิง [3] ซึ่ง
จะไดกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นคําวา “ขอมูลล็อก” มีความหมายเดียวกันกับคําวา “ขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ” 
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หนาที่ของผูใหบริการที่ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรคือ การปรับแตง
ระบบคอมพิวเตอรใหสามารถเก็บ “ขอมูลล็อก” ใหไดอยางนอยตามที่ “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูล
ผูใชบริการ” ไดกําหนดไวใหดําเนินการเก็บ และที่สําคัญคือ 
 

− มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลล็อก เพ่ือใหขอมูลล็อกมีความถูกตองและเชื่อถือ 
− มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก กําหนดลําดับเวลาของการเก็บขอมูลล็อกใหถูกตอง เพ่ือใหขอมูลล็อก

ที่เก็บไวนั้นใชวิเคราะหตามความตองการของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของได รวมทั้งใชเปน
พยานหลักฐานในชั้นศาลได 

− มีการกําหนดวิธีการรักษาระยะเวลาการเก็บขอมูลล็อก เพ่ือใหมีขอมูลล็อกที่นํามาวิเคราะหสืบยอนหลัง 
และติดตามเหตุการณที่เกิดข้ึนมาแลวได 
 

ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติไวโดยละเอียดใน ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรื่องประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 
พ.ศ. 2550 แลว 
 
เอกสารฉบับนีจ้ดัทําข้ึนเพ่ือรวบรวมและสรุปประเด็นที่สาํคัญ และนําเสนอแนวทางในทางปฏิบัติเพ่ือผูใหบริการ
สามารถเก็บ “ขอมูลล็อก” ไดสอดคลองตามที ่พ.ร.บ ฯ ตองการ 

ผูอานสามารถเลือกเนื้อหาในสวนที่ตองการอานทําความเขาใจ ไดตามเนือ้หาของเอกสารฉบับนีต้ามลาํดับนี ้
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โดยสรุปแลว ผูใหบริการสามารถนําแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลล็อกตอไปนี้ไปปรับใชภายในองคกร ทั้งนี้ได
จัดแบงตามระดับการดําเนินการเปน 
 

− M – Mandatory หมายความวาเปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปสอดคลองตาม พ.ร.บ. วา
ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 
 

− I – ISO/IEC 27001 หมายความวามาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไดกําหนดใหนํามาตรการนี้ไป
ดําเนินการ ซึ่งเปนมาตรการทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ดี 
 

− B – Best Practice หมายความวาเปนคําแนะนําเพ่ิมเติมที่สามารถนําไปพัฒนาและดําเนินใชภายใน
องคกรได หรือเปนทางเลือกที่ดีในระยะยาวตอองคกร 

 
ตามตารางนี้ 
 
ประเด็น ขอพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ/ตัวอยาง M I B 
เก็บรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร 

ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 
− ตั้งแตวนัที่ขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร และ 
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน 
− พนักงานเจาหนาทีส่ามารถสั่งใหเก็บเพ่ิมเติมจาก 90 

วันแตไมเกิน 1 ปได เปนกรณีๆ ไป 

   

เก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ ตองเก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ  
− ตั้งแตวนัทีผู่ใชเริ่มใชบริการ และ 
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วันตั้งแตการใชบริการสิน้สุดลง 

   

พิจารณาวาองคกรจดัอยูใน
ประเภทของผูใหบริการใด 

เพ่ือพิจารณาวาองคกรจัดอยูในประเภทของผูใหบริการ 
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสู

อินเทอรเน็ต 
− 5 (2) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร

เพ่ือประโยชนของบุคคลตาม 5 (1) 

   

พิจารณาหลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 

พิจารณารายละเอียดการเก็บรกัษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรวาจะใชกับผูใหบรกิารประเภทใดตาม
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 

   

จัดทาํนโยบายการเก็บรักษาขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร และขอมูล
ผูใชบริการตาม พ.ร.บ. 

− นโยบายดังกลาวควรครอบคลมุหัวขอตอไปนี้ 
 นิยามที่เก่ียวของเชน ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 
ขอมูลผูใชบริการ ใครเปนผูใชบริการ เปนตน 

 องคกรจัดอยูในประเภทของผูใหบริการใด 
 กําหนดรายละเอียดวันเวลาที่ดาํเนินการ 
 บทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบ ของแตละ
หนวยงาน เชนการดําเนินการ การกํากับใหปฏิบัติ
ตาม การตรวจความสอดคลองกับ พ.ร.บ. 

 แนวทางปฏิบัตทิี่จําเปนตองดําเนินการ โดยอาจทํา
เปนเอกสารกําหนดคุณสมบัตทิางเทคนิคการเก็บ
ขอมูลล็อกแยกจากนโยบายฉบับนี้อีก 1 ฉบับเพ่ือ
ระบุวาในองคกรมีเซิรฟเวอรหรอือุปกรณใดทีต่อง
เก็บขอมูลล็อก และดาํเนินการเก็บขอมูลล็อกให
สอดคลองตามเอกสารอางอิง [7] ไดอยางไร 

 กําหนดหรือแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่ตองการขอมูล 

 กําหนดหรือจัดทําบัญชีรายชื่อผูทีม่ีสทิธิเขาถงึ
ขอมูลล็อก 

 ระบุมาตรการควบคุมที่นํามาใชเพ่ือปองกันขอมูล 
ล็อกใหมั่นคงปลอดภยัและเชือ่ถือได เชนการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต การพิสูจนตวัตน การ
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เขารหัสหรือมาตรการอื่นที่นํามาใชเปนตน 

 การทบทวนนโยบายเชนทุก 1 ปเปนตน หรือจัดให
มีการทบทวนเมื่อมีการปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศ หรือโครงสรางธุรกิจขององคกร
เปนตน 

− นโยบายควรลงนามโดยผูบรหิารระดับสูง หรอืผูบริหาร
ระบบสารสนเทศเปนอยางนอย 

จัดทาํเอกสารและดําเนินการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดคุณสมบตัิที่
ตองดําเนินการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ 
ตามขอกําหนดใน พ.ร.บ. 

− ดําเนินการ 
 จัดทาํเอกสารเพื่อระบุวาองคกรจัดเปนผูใหบรกิาร
ประเภทใด 

 จัดทาํเอกสารกาํหนดคุณสมบตัิทางเทคนคิที่
องคกรตองดําเนินการเพื่อใหสามารถเก็บขอมูล 
ล็อกใหสอดคลองตามที่ พ.ร.บ. ไดกําหนดไว 

 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเฉพาะในแงของเก็บ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ 
เพ่ือหาวาจําเปนจะตองดาํเนินการเสริมสรางความ
มั่นคงปลอดภัยหรือลดความเสีย่งในดานใดบาง 

 ดําเนินการประเมินผลกระทบ และขีดความสามารถ
ในการเก็บขอมูลใหไดตาม พ.ร.บ. และกําหนด
มาตรการเพิ่มเติม เชนจดัซื้อเซิรฟเวอรสําหรบัเก็บ
ขอมูลล็อกโดยเฉพาะเปนตน 

− กําหนดแผนการดําเนินงาน ผูรบัผิดชอบดําเนนิการ 
เอกสารการดําเนินงาน และแนวทางการบํารุงรักษา
ระบบการเก็บขอมูลล็อก 

   

ดําเนินการจดัเก็บขอมูลล็อกตาม
ประเภทของผูใหบริการ 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− ประชุมหารือรวมกันระหวางทีผู่ที่เก่ียวของ และ

ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตริายละเอียดทางเทคนคิ
ของการเก็บขอมูลล็อกใหสอดคลองตามประเภทของผู
ใหบริการ 

− จัดทาํและดําเนนิการตามนโยบายการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร 

− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและ
ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่พนักงานของรัฐ รวมถึง
ใหการในชั้นศาล อยางนอยดังนี้ 
 เจาหนาทีท่ีดู่แลรักษาขอมูลลอ็ก 
 ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT 

Auditor) 
 ผูบรหิารองคกร 

− จัดทาํการเก็บขอมูลล็อกตามรายละเอียดคุณสมบัตทิาง
เทคนิคของการเก็บขอมูลล็อกตามประเภทของผู
ใหบริการ 

− ดําเนินการตรวจสอบวาการเก็บขอมูลล็อกนั้นสอดคลอง
ตามที ่พ.ร.บ. ไดกําหนดไวแลวหรือไม 

   

เก็บขอมูลล็อกในสื่อ (Media) ที่
สามารถรักษาความครบถวน
ถูกตองแทจริง (Integrity) 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− จัดเก็บขอมูลลอ็กบน Harddisk ที่ใชเทคโนโลยี RAID  
− กําหนดวิธีการสาํรองขอมูลล็อกเชน การสํารองบนดีวีดี 

การสํารองบนเทปอัตโนมตั ิ
− ในกรณีที่มีการสํารองขอมูล ใหกําหนดวิธีการปองกันสื่อ

บันทึกขอมูลสาํรองขอมูลล็อก เชนจัดเก็บในบริเวณที่
ปลอดภยั เชนตูเซฟเปนตน 
 

เทคโนโลยีทีส่ามารถนํามาใชได 
− จัดทาํล็อกเซิรฟเวอรหรือ Log Server เพ่ือเก็บขอมูล

แบบ Secondary Logging เพ่ือใหสามารถบรหิาร
จัดการและควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกที ่
ล็อกเซิรฟเวอรจากศูนยกลางและทําใหมีความมั่นคง
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ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
หาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่หัวขอ Secondary Logging 

ระบุตัวบคุคล (Identification) ที่
เขาถึงสื่อ (Media) ที้เก็บขอมูล
ล็อก 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลล็อก เพ่ือแตงตั้ง

บุคลากรหรือทมีงานผูรับผดิชอบการดูแลการเก็บรักษา
ขอมูลล็อก และติดตอกับเจาหนาที่พนักงานของรัฐใน
กรณีที่ตองการขอมูล 

− บุคลากรดังกลาวไมควรเปนผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบ
เครือขาย ผูพัฒนา หรือผูที่เก่ียวของอ่ืน เพ่ือแยก
บทบาทหนาที่ใหชัดเจนและเปนการปองกันการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกโดยไมไดรับอนุญาต 

− กําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก โดยการ
พิสูจนตวัตนตามรายชื่อของผูที่มสีิทธิเขาถึงขอมูลล็อก
ที่กําหนดไว รวมถึงจัดใหมีการบันทึกการเขาถงึขอมูล 
ล็อกทุกครั้ง 

   

มีระบบการเก็บรักษาความลับของ
ขอมูลที่จดัเก็บ และกําหนดชัน้
ความลับในการเขาถึงดังกลาว 
เพ่ือรักษาความนาเชื่อถือของ
ขอมูล และไมใหผูดูแลระบบ
สามารถแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− จัดทาํเอกสารควบคุมชั้นความลับของขอมูล โดยควรมี

หัวขอตอไปนี้ 
 ชั้นความลับของขอมูล เชน ลับมาก ลับ ใชเปนการ
ภายใน เปดเผยได  

 ขอบเขตหรือประเภทของขอมูลตามระดับชั้น
ความลับ 

 วิธีการดําเนินการในแตละชั้นความลับ ตั้งแตการ
สราง การใชงาน การแจกจาย การเก็บ การสง การ
ทําลาย 

− จัดระดับชั้นความลับของขอมูลล็อกบนระบบ 
− จัดใหมีการดําเนินการตามเอกสารกําหนดชั้นความลับ

ของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลลอ็ก 
− จัดใหมีการการพิสูจนตวัตนกอนเขาถึงขอมูลล็อก 

 
เทคโนโลยีทีส่ามารถนํามาใชได 
− นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพ่ือตรวจสอบความ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนบนขอมูลล็อก เชนการใช MD5 
หรือ GPG เปนตน 

− จัดเก็บขอมูลลอ็กไวในสื่อบันทึกขอมูลชนดิเขียนได
อยางเดียวเชน CD-ROM เปนตน 

   

จัดใหมีผูมหีนาที่ประสานงานและ
ใหขอมูลกับพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่ง
ไดรับแตงตั้งตาม พ.ร.บ. ฯ เพ่ือให
การสงมอบขอมูลนั้นเปนไปดวย
ความรวดเร็ว 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− จัดทาํนโยบายการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร และ

ระบุบทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ฯ ในกรณีที่ตองการขอมลูล็อก 

− จัดทาํหนังสือแตงตั้งเจาหนาทีป่ระสานงานอยางเปน
ทางการ เจาหนาที่ดังกลาวไมควรเปนผูดแูลระบบ 
ผูดแูลระบบเครอืขาย ผูพัฒนาหรือบุคลากรอ่ืนที่
เก่ียวของกับระบบที่เก่ียวของกับขอมูลล็อก 

   

ใชระบบของบุคคลทีส่ามเพื่อ
พิสูจนตวัตน ตองดําเนินการใหมี
วิธีการระบแุละยืนยันตัวบุคคล 
(Identification and 
Authentication) 
ของผูใชบริการผานบริการของ
ตนเองดวย 

ตัวอยางการดําเนินการ 
− จัดใหมีการพิสจูนตัวตนโดยใชบัญชผีูใชเชน 

Username หรอื Login ที่กําหนด เพ่ือระบุ 
Identification ของการใชงาน และกําหนดวิธีการพิสูจน
ตัวตนหรือ Authentication ทีเ่หมาะสมเชน รหัสผาน 
หรือหมายเลข PIN บัตร Smartcard หรือ ลายนิ้วมือ 
เปนตน 

− จัดทาํระบบลงทะเบียนผูใชงานเพื่อใหกระบวนการ 
Identification ดวย Username หรือ Login ของระบบ
สามารถยืนยันตัวบุคคลการใชงานระบบเปนรายบคุคล
ไดจริง โดยอาจเลือกเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเชน บัตร
ประจําตัวประชาชน หมายเลขพาสพอรต บัตรประจําตัว
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พนักงาน หรือหมายเลขประจาํตัวพนักงาน สวนขอมูล
พนักงานสามารถใชขอมูลจากฝายบคุคลขององคกรได 
เปนตน 

− กระบวนการ I&A ที่ดแีละมคีวามมั่นคงปลอดภยัและ
สามารถยืนยันบุคคลที่ใชเปนรายบคุคลได ไมควร
อนุญาตใหสรางบัญชผีูใชหรือ Username ทีใ่ชงาน
รวมกัน 
 

เทคโนโลยีทีส่ามารถนํามาใชได 
− นําระบบพสิูจนตัวตนแบบศูนยกลางมาใชเชน 

Microsoft Active Directory หรือการควบคมุการเขาถึง
เครือขายดวย Proxy แบบทีต่องมีการพิสูจนตัวตนเปน
ตน 

เพ่ือใหขอมูลจราจรมีความถูกตอง
และนํามาใชประโยชนไดจริงผูให
บริการตองตั้งนาฬิกา 
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรง
กับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) 
โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐ 
มิลลิวินาท ี

− จัดใหมีการตั้งสญัญาณเวลาดวยโพรโตคอล Network 
Time Protocol หรือ NTP ไปยังเซิรฟเวอรทีใ่หบริการ
ขอมูลเวลาอยางนอยที่เปน Stratum 1 ตาม
เอกสารอางอิง [9] ระบุวาในเมอืงไทยมผีูใหบริการ 
 สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ เครื่อง 

time1.nimt.or.th หรือ 203.185.69.60 
 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เครื่องเซิรฟเวอร 

time.navy.mi.th หรือ 118.175.67.83 
 ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภยั
คอมพิวเตอรประเทศไทยหรือ ThaiCERT เครื่อง
เซิรฟเวอร clock.thaicert.org หรือ 
203.185.129.186 หรือ 203.185.129.187 

− ในตางประเทศ  
 National Institute of Standards and 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง
เซิรฟเวอร time.nist.gov หรือ 192.43.244.18 

− ควรกําหนดใหมีการตั้งคาเวลาผาน NTP ไปที่เซิรฟเวอร 
NTP Server ทีม่ีคา Stratum เปน 1 อยางนอย 2 หรือ 
3 เซิรฟเวอรเปนอยางนอย 
 

เทคโนโลยีทีส่ามารถนํามาใชได 
− การติดตั้ง NTP Server ภายในองคกร โดยกําหนดให

รับคาสัญญาณนาฬิกาจากเซิรฟเวอร NTP ที่ระดับ 
Stratum 1 ซึ่งทําให NTP Server ภายในองคกรเปน 
Stratum 2 และตั้งคาใหเครื่องเซิรฟเวอร อุปกรณ
ภายในเครือขาย รวมถึงเครื่องลูกขายรับคาฐานเวลา
ดวยโพรโตคอล NTP ที่เซิรฟเวอรนี้ เพ่ือลดทราฟฟก
การใชงาน NTP ภายในองคกร และประสทิธภิาพของ
การตั้งคาฐานเวลาผานโพรโตคอล NTP 

   



 

ขอกําหนดการจัดเก็บขอมูลล็อกตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 
 
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการตามความหมายใน พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้นมีความหมายสอดคลองกับคําวาขอมูลล็อกหรือ Log ซึ่งหมายถึงขอมูลของการบันทึก
เหตุการณที่เกิดข้ึนจากระบบหรือเครือขายตามเอกสารอางอิง [4] หรือที่เรียกวา Audit Trail ซึ่งไดอธิบายเพิ่มเติม
ในหัวขอ “ขอกําหนดการเก็บขอมูลล็อกตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001” และในหัวขอ “การ
บริหารจัดการการเก็บขอมูลล็อกสําหรับองคกร”  
 
1. ขอกําหนดการเกบ็รกัษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ 
 

จากประกาศ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุมาตราที่ 26 ไววา [1] 
 

 มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ 
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได 
 ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ 
นับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
โดยอิงจากความหมายของ “ผูใหบริการ” และ “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ในมาตรา 3 ไววา [1] 
 

 “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ 
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 
 
 “ผูใหบริการ” หมายความวา 
 (๑) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย 
ประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งน้ี ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ 
ในนามหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 
 (๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

 
เพ่ือความกระจางและตีความถูกตองตรงกัน พิจารณาการตีความจากเอกสาร “คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐” หรือเอกสารอางอิง [2] ไดอธิบายขยายความเพิ่มเติม
ตามมาตราที่ 26 ในบทที่ 6 วาดวยความรับผิดของผูใหบริการและบุคคลทั่วไปไวโดยละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 มาตรา ๒๖ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ กลาวคือผูใหบริการมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูล 
๒ ประการ คือ 
 
 (๑) ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
 ความหมายของขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรปรากฏตามมาตรา ๓ โดยผูใหบริการจะตองเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอรแต
อาจขยายออกไปไดกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สั่งใหเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบ
วันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได 
 การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรวาจะใชกับผูใหบริการ
ประเภทใด อยางไร และเมื่อใดน้ันจะเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 (๒) ขอมูลผูใชบริการ 
 หมายถึง ขอมูลที่บันทึกถึงตัวตนของบุคคลในการเขาใชบริการทางเครือขายของผูใหบริการ ไม
วาจะเปนชื่อ สกุล รหัสเลขประจําตัว user name หรือ pin code ใดๆ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูล
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ของผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใช
บริการสิ้นสุดลง 
  
 ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ คือไมเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ
ขอมูลผูใชบริการจะตองระวางโทษตามวรรคสี่ คือปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
ประเด็นที่ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สรุปไดตามตาราง 
 

ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
1 เก็บรักษาขอมูล

จราจร
คอมพิวเตอร  

ตองเก็บรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร 
− ตั้งแตวนัที่ขอมูลเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร และ 
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน 
− พนักงานเจาหนาทีส่ามารถ

สั่งใหเก็บเพ่ิมเติมจาก 90 
วันแตไมเกิน 1 ปได เปน
กรณีๆ ไป 

− ตัวอยางขอมูลจราจรคอมพิวเตอร เชน 
 ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดง
ถึงแหลงกําเนิด ตนทาง 
ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที ่
ปริมาณ ระยะเวลาชนดิของบรกิาร 
หรืออ่ืน ๆ 

 เวลา ไอพีแอดเดรสตนทาง ไอพี
แอดเดรสปลายทาง หมายเลข
พอรตตนทาง หมายเลขพอรต
ปลายทาง โพรโตคอลที่ใช ขนาด
ของขอมูล ระยะเวลาที่
ติดตอสื่อสาร 

2 พิจารณา
หลักเกณฑการ
เก็บรักษาขอมูล
จราจร
คอมพิวเตอร 

การเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรวาจะใชกับผูให
บริการประเภทใด อยางไร และ
เม่ือใดนั้นจะเปนไปตาม
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 

− พิจารณาตาม ประกาศราชกจิจา
นุเบกษาหลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 
สิงหาคม 2550 หรือในเอกสารอางอิง 
[7] 

3 เก็บรักษาขอมูล
ผูใชบริการ 

ตองเก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ 
− ตั้งแตวนัทีผู่ใชเริ่มใช

บริการ และ 
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน

ตั้งแตการใชบรกิารสิ้นสุด
ลง 

− ตัวอยางขอมูลผูใชบริการเชน 
 ชื่อ สกุล รหัสเลขประจําตัว user 

name หรือ pin code 
 ชื่อ นามสกุล อีเมล ทะเบียนบาน 
หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน 
หรือเบอรพาสปอรต รหสัยืนยันตัว
บุคคล ชื่อบัญชผีูใช วันเวลาที่
ลงทะเบียนใชงานกับระบบ วัน
เวลาที่เขาใชงานระบบ  

 
2. แนวทางปฏบิตัิการเก็บขอมลูจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ 

 
จากประเด็นขอ 2 นั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง 
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 
2550 ตามเอกสารอางอิง [7] ไดกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรไวโดยมี
ใจความวา 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังตอไปนี้ 
 
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 
๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามประกาศนี้ 
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ขอ ๔ ในประกาศนี้ “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม 
 
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทของผูใหบริการซึ่งมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอรแบงได ดังนี้ 
 (๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 
โดยประการอ่ืน ทั้งน้ี โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 
หรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน สามารถจําแนกได ๔ ประเภท ดังนี้ 
 ก. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication 
and Broadcast Carrier) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ 
 ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Access Service Provider) 
ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ 
 ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง ๆ 
(Host Service Provider) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ 
 ง. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต ดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ 
 
(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลตาม (๑) 
(Content Service Provider) เชน ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง ๆ (Application 
Service Provider) ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ 
 
ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา ปรากฏดังภาคผนวก ข. 
แนบทายประกาศนี้ 
 
ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ดังนี้ 
 
 (๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๑ 
 (๒) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๒ 
ตามตามประเภท ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
 (๓) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ค. มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๒ 
ตามประเภท ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
 (๔) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ง. มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๓ 
 (๕) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๒) มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก ข. ๔ 
ทั้งน้ี ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง ๆ ที่กลาวไปขางตนนั้น ใหผูใหบริการ 
เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เก่ียวของกับบริการของตนเทานั้น 
 
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง 
ปลอดภัย ดังตอไปนี้ 
 
 (๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง (Integrity) และระบุ 
ตัวบุคคล (Identification) ที่เขาถึงสื่อดังกลาวได 
 (๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง 
ขอมูลดังกลาว เพ่ือรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหผูดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 
เก็บรักษาไว เชน การเก็บไวใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา Data 
Hashing เปนตน เวนแต ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร กําหนดใหสามารถเขาถึง 
ขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องคกร 
มอบหมาย เปนตน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือใหการสงมอบ 
ขอมูลนั้น เปนไปดวยความรวดเร็ว 
 (๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได 
(Identification and Authentication) เชน ลักษณะการใชบริการ Proxy Server, Network Address 
Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือ บริการ 
1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง 
 (๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในขอ ๑ ถึงขอ ๔ ขางตน ไดใหบริการ 
ในนามตนเอง แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม เปนเหตุให 
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ผูใหบริการในขอ ๑ ถึงขอ ๔ ไมสามารถรูไดวา ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร ผูใหบริการเชนวา
นั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication) 
ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 
 
ขอ ๙ เพ่ือใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองตั้งนาฬิกา 
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐ มิลลิวินาที 
 
ขอ ๑๐ ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ ๗ เริ่มเก็บขอมูล 
ดังกลาวตามลําดับ ดังนี้ 
 (๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนสามสิบวัน 
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๒) ใหผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ 
อินเทอรเน็ต (ISP) เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 ผูใหบริการอ่ืนนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน ใหเริ่มเก็บขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ผูใหบริการในแตละประเภทสามารถประยุกตจากแนวทางปฏิบัติดานลางนี้ได 
 

ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
1 พิจารณาวาองคกร

จัดอยูในประเภท
ของผูใหบริการใด 

เพ่ือพิจารณาวาองคกรจัดอยูใน
ประเภทของผูใหบริการ 
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคล

ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต 

− 5 (2) ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลตาม 5 
(1) 

− ประชุมหารือรวมกันหรือจัดทํา 
Workshop ระหวางผูประสานงาน 
ตัวแทนผูดูแลระบบ ตัวแทนผูดูแล
ระบบเครือขาย ตัวแทนผูพัฒนาระบบ 
ผูดแูลความมั่นคงปลอดภัย ผูบริหาร
ระบบสารสนเทศ เพ่ือกําหนดวา
องคกรถูกจดัใหเปนผูใหบริการ
ประเภทใด 

2 จัดทาํนโยบายการ
เก็บรักษาขอมูล
จราจร
คอมพิวเตอร และ
ขอมูลผูใชบริการ
ตาม พ.ร.บ. 

กําหนดเปนนโยบายการเก็บ
รักษาขอมูลจราจรคอมพวิเตอร 
และผูใชบริการ ตาม พ.ร.บ. 
เพ่ือกําหนดบทบาทหนาทีผู่ที่
เก่ียวของ วันทีบ่ังคับใช การ
ดําเนินการ บทลงโทษ ผูติดตอ
ประสานงานและประกาศใหเปน
ที่ทราบโดยทั่วกัน และนําไปใช
ทั่วทั้งองคกร 

− นโยบายดังกลาวควรครอบคลมุหัวขอ
ตอไปนี้ 
 นิยามที่เก่ียวของเชน ขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร ขอมูล
ผูใชบริการ ใครเปนผูใชบริการ 
เปนตน 

 องคกรจัดอยูในประเภทของผู
ใหบริการใด 

 กําหนดรายละเอียดวันเวลาที่
ดําเนินการ 

 บทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบ 
ของแตละหนวยงาน เชนการ
ดําเนินการ การกํากับใหปฏิบตัิ
ตาม การตรวจความสอดคลองกับ 
พ.ร.บ. 

 แนวทางปฏิบัตทิี่จําเปนตอง
ดําเนินการ โดยอาจทาํเปน
เอกสารกําหนดคุณสมบตัิทาง
เทคนิคการเก็บขอมูลล็อกแยก
จากนโยบายฉบับนี้อีก 1 ฉบับ
เพ่ือระบุวาในองคกรมีเซิรฟเวอร
หรืออุปกรณใดที่ตองเก็บขอมูล
ล็อก และดําเนนิการเก็บขอมูลล็
อกใหสอดคลองตาม
เอกสารอางอิง [7] ไดอยางไร 

 กําหนดหรือแตงตั้งเจาหนาที่
ประสานงานกับพนักงาน
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
เจาหนาที่ของรฐัในกรณีที่
ตองการขอมูล 

 กําหนดหรือจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่
มีสทิธิเขาถึงขอมูลล็อก 

 ระบุมาตรการควบคุมที่นํามาใช
เพ่ือปองกันขอมูลล็อกใหมั่นคง
ปลอดภยัและเชื่อถือได เชนการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต การ
พิสูจนตวัตน การเขารหสัหรือ
มาตรการอื่นทีน่ํามาใชเปนตน 

 การทบทวนนโยบายเชนทุก 1 ป
เปนตน หรือจดัใหมีการทบทวน
เม่ือมีการปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานระบบสารสนเทศ หรือ
โครงสรางธุรกิจขององคกรเปน
ตน 

− นโยบายควรลงนามโดยผูบรหิาร
ระดับสูง หรือผูบริหารระบบสารสนเทศ
เปนอยางนอย 

3 จัดทาํเอกสารและ
ดําเนินการปฏิบตัิ
ตามขอกําหนด
คุณสมบตัิทีต่อง
ดําเนินการเก็บ
ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและ
ขอมูลผูใชบริการ 
ตามขอกําหนดใน 
พ.ร.บ. 

เพ่ือใชในการวางแผน
ดําเนินงาน ตรวจสอบความ
สอดคลองกับขอกําหนดตาม 
พ.ร.บ. และสามารถกําหนด
มาตรการในการปองกันขอมูล
ล็อก มาตรการปองกันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลล็อก รวมถงึ
มาตรการในการดําเนินการอ่ืนๆ 

− ดําเนินการ 
 จัดทาํเอกสารเพื่อระบุวาองคกร
จัดเปนผูใหบรกิารประเภทใด 

 จัดทาํเอกสารกาํหนดคุณสมบตัิ
ทางเทคนิคที่องคกรตอง
ดําเนินการเพื่อใหสามารถเก็บ
ขอมูลล็อกใหสอดคลองตามที ่
พ.ร.บ. ไดกําหนดไว 

 ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
เฉพาะในแงของเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ 
เพ่ือหาวาจําเปนจะตองดาํเนินการ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภยั
หรือลดความเสีย่งในดานใดบาง 

 ดําเนินการประเมินผลกระทบ และ
ขีดความสามารถในการเก็บขอมูล
ใหไดตาม พ.ร.บ. และกําหนด
มาตรการเพิ่มเติม เชนจดัซื้อ
เซิรฟเวอรสําหรับเก็บขอมูลล็อก
โดยเฉพาะเปนตน 

 กําหนดแผนการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ เอกสาร
การดําเนินงาน และแนวทางการ
บํารุงรักษาระบบการเก็บขอมูล
ล็อก 

 



 

3. ขอกําหนดการเกบ็รกัษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรหรือขอมูลล็อกใหมัน่คงปลอดภัย 
 
คําวา “ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลล็อก” อิงตามความหมายของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
โดยรวม หมายถึงวาขอมูลล็อกนั้นตองยังคงรักษา 
 
− ความลับหรือ Confidentiality ของขอมูลล็อกใหเขาถึงไดเฉพาะผูที่กําหนดหรือแตงตั้งใหเปน

เจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลล็อก และไมควรจะเปนผูดูแลระบบ ผูดูแลเครือขาย ผูพัฒนาแอพพลิเคชันภายใน
องคกร 

 
− ความถูกตองสมบูรณหรือ Integrity ของขอมูลล็อกหรือมีการกําหนดมาตรการปองกันและตรวจจับ

การเปลี่ยนแปลงของขอมูลล็อก 
 

− ความพรอมใชหรือ Availability ของขอมูลล็อก ซึ่งมีการจัดเก็บรักษาขอมูลล็อกหรือ Data archival 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีห่ัวขอ “การจัดเก็บขอมูลล็อก” ในสวน “Log Archival”) ใหครบตามระยะเวลา
รักษาขอมูลล็อกซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดทางกฏหมาย ขอบังคับ หรือพ.ร.บ. หรือตามจุดประสงคของ
องคกร เชนขอมูลล็อกตามความหมายของขอมูลจราจรคอมพิวเตอรหรือขอมูลผูใชบริการตองเก็บไวไม
นอยกวา 90 วันนับตั้งแตขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรเปนตน และที่สําคัญ ควรกําหนดมาตรการการ
สํารองขอมูลล็อกเพ่ือใหสามารถรักษาความพรอมใชของขอมูลล็อกเมื่อผูที่ไดรับอนุญาตตองการใชงาน
ขอมูลล็อกดวยเชนเดียวกัน 

 
จากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 
พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ตามขอ 8 และขอ 9 หรือตามเอกสารอางอิง [7] นั้นตองการใหผู
ใหบริการตองดําเนินการเก็บขอมูลล็อกตามประเภทของผูใหบริการใหครบถวนและตองมีการรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร หรือขอมูลล็อกใหมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถนํามาใชสืบสวนตามกระบวนการตอไปได 
 
ขอกําหนดดังกลาวสามารถสรุปแนวทางการดําเนินการ โดยจัดกลุมตามระดับความสําคัญได 2 ระดับ1 คือ 
 
− จําเปนตองดําเนินการ หมายถึง เปนกระบวนการและวิธีการที่จําเปนตองนํามาใช เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ

ตาม หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 
สิงหาคม 2550 ตามขอ 8 และขอ 9 ไดเปนอยางนอย อยางไรก็ตามอาจเลือกใชวิธีการอ่ืนในสวนที่ระบุ
ภายใต ควรดําเนินการได 

 
− ควรดําเนินการ หมายถึง เปนกระบวนการและวิธีการที่แนะนําใหเลือกนํามาใช หรือเปน Best Practice ที่

สามารถนํามาใชและเกิดผลดีในระยะยาว หรือเปนตัวเลือกที่องคกรโดยสวนใหญแนะนําใหทํา 
 
โดยแบงเปนประเด็นดังตอไปนี้ 
 

ที่ ประเด็น แนวทางการดําเนินการ ตัวอยางการดําเนินการ 
1 ดําเนินการจดัเก็บ

ขอมูลล็อกตาม
ประเภทของผู
ใหบริการ 

ตรวจสอบวาองคกรจดัอยูใน
ประเภทของผูใหบริการประเภท
ใด  
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคล

ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต 

− 5 (2) ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลตาม 5 
(1) 

ควรดําเนินการ 
− ประชุมหารือรวมกันระหวางทีผู่ที่

เก่ียวของ และดําเนินการกําหนด
คุณสมบตัิรายละเอียดทางเทคนิคของ
การเก็บขอมูลล็อกใหสอดคลองตาม
ประเภทของผูใหบริการ 

− จัดทาํและดําเนนิการตามนโยบายการ
เก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 

− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและตดิตอประสานงานกับ
เจาหนาที่พนักงานของรัฐ รวมถึงให

                                                            
1
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    แนวทางการดําเนินการและตัวอยางการดําเนินการในตารางดังกลาว ซึ่งไดจัดระดับความสําคญัของการ
ดําเนินการเปน “จําเปนตองดําเนินการ” และ “ควรดําเนินการ” เปนคําแนะนําจากคณะผูเขียน ไมไดเปนขอบังคับ
ตามหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2550 
ตามขอ 8 และขอ 9 แตอยางใด (ตามหลักเกณฑฯ นั้น สังเกตวาใชคําวา “เชน” เพ่ือระบุแนวทางหรือตัวอยางการ
ดําเนินการทีเหมาะสมใหเชนเดียวกัน) 
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ที่ ประเด็น แนวทางการดําเนินการ ตัวอยางการดําเนินการ 
และดาํเนินการจัดเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร 

การในชั้นศาล อยางนอยดังนี ้
 เจาหนาทีท่ีดู่แลรักษาขอมูลลอ็ก 
 ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของ
องคกร (IT Auditor) 

 ผูบรหิารองคกร 
− จัดทาํการเก็บขอมูลล็อกตาม

รายละเอียดคณุสมบัตทิางเทคนิคของ
การเก็บขอมูลล็อก 

− ดําเนินการตรวจสอบเปนการภายในวา
การเก็บขอมูลล็อกนั้นสอดคลองตามที ่
พ.ร.บ. ไดกําหนดไวแลวหรือไม 

2 เก็บขอมูลล็อกใน
สื่อ (Media) ที่
สามารถรักษา
ความครบถวน
ถูกตองแทจริง 
(Integrity) 

กําหนดวิธีการในการจัดเก็บ
ขอมูลล็อกบนสือ่บันทึกขอมูล
หรือฮารดดสิก (Harddisk) บน
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่
รับประกันความคงอยูของขอมูล

ควรดําเนินการ 
− จัดเก็บขอมูลลอ็กบน Harddisk ที่ใช

เทคโนโลยี RAID หรือ Redundancy 
Array of Independent Disks เชน 
RAID 1 หรือ RAID 3 หรือ RAID 5 
เปนอยางนอยเพื่อปองกันความ
เสียหายที่เกิดข้ึนบน Harddisk แบบถ
วาร หรือที่เรยีกวา Physical Error 
หรือ Disk Error 

− กําหนดวิธีการสาํรองขอมูลล็อกอยาง
เปนรูปธรรมเชน การสํารองบนดีวีดี 
การสํารองบนเทปอัตโนมตัิ หรือการ
ทํา Disk mirror เปนตน 

− ในกรณีที่มีการสํารองขอมูล ให
กําหนดวิธีการปองกันสื่อบันทึกขอมูล
สํารองขอมูลลอ็กเชน เทป ซีดีรอม 
หรือดีวดีี หรือ Harddisk เชนจัดเก็บ
ในบริเวณที่ปลอดภัย เชนตูเซฟเปน
ตน 

3 ระบุตัวบคุคล 
(Identification) 
ที่เขาถึงสื่อ 
(Media) ที้เก็บ
ขอมูลล็อก 

มีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น
คือ 
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึง

ขอมูลล็อก เพ่ือแตงตั้ง
บุคลากรหรือทมีงาน
ผูรับผิดชอบการดูแลการ
เก็บรักษาขอมูลล็อก และ
ติดตอกับเจาหนาที่
พนักงานของรัฐในกรณีที่
ตองการขอมูล 

− บุคลากรดังกลาวไมควร
เปนผูดูแลระบบ ผูดูแล
ระบบเครือขาย ผูพัฒนา 
หรือผูที่เก่ียวของอ่ืน เพ่ือ
แยกบทบาทหนาที่ให
ชัดเจนและเปนการปองกัน
การแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูล 
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต 

− กําหนดมาตรการควบคุม
การเขาถึงขอมูลล็อก โดย
การพิสูจนตัวตนตาม
รายชื่อของผูทีม่ีสทิธิ
เขาถึงขอมูลลอ็กที่กําหนด
ไว รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถงึขอมูล 

จําเปนตองดําเนินการ 
− จัดทาํมาตรการควบคุมทางเทคโนโลยี

เชน การกําหนดสทิธิบนอุปกรณที่เก็บ
ขอมูลล็อกใหเปนไปตามบัญชีรายชื่อ
ที่กําหนดขึ้นนี้ รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถงึขอมูลล็อก 

 
ควรดําเนินการ 
− จัดทาํนโยบายการเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร เพ่ือระบุบทบาทและ
หนาที่ของผูที่เก่ียวของ 

− จัดทาํบัญชีรายชื่อผูที่สามารถเขาถึง
ขอมูลล็อก และเพ่ือใชตรวจสอบสิทธิ
การเขาถึงขอมูลล็อกโดยผูตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศในภายหลัง 

− จัดทาํล็อกเซิรฟเวอรหรือ Log Server 
เพ่ือเก็บขอมูลแบบ Secondary 
Logging เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมการเขาถึงขอมูลลอ็กที่ 
ล็อกเซิรฟเวอรจากศูนยกลางและทํา
ใหมีความมั่นคงปลอดภยัมากยิ่งข้ึน 
หาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่หัวขอ 
Secondary Logging  
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ที่ ประเด็น แนวทางการดําเนินการ ตัวอยางการดําเนินการ 
ล็อกทุกครั้ง 
 

การกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลเชน ลับมาก ลับ เปดเผย
ได โดยเฉพาะกับขอมูลล็อก 

จําเปนตองดําเนินการ 
− จัดทาํเอกสารควบคุมชั้นความลับของ

ขอมูล โดยควรมีหัวขอตอไปนี้ 
 ชั้นความลับของขอมูล เชน ลับ
มาก ลับ ใชเปนการภายใน 
เปดเผยได  

 ขอบเขตหรือประเภทของขอมูล
ตามระดับชั้นความลับ 

 วิธีการดําเนินการในแตละชั้น
ความลับ ตั้งแตการสราง การใช
งาน การแจกจาย การเก็บ การสง 
การทําลาย 

− จัดระดับชั้นความลับของขอมูลล็อกบน
ระบบ 

กําหนดวิธีการรกัษาความลับ
ตามชั้นความลบัของขอมูลล็อก

จําเปนตองดําเนินการ 
− จัดใหมีการดําเนินการตามเอกสาร

กําหนดชั้นความลับของขอมูล 
โดยเฉพาะขอมลูล็อก 
 

ควรดําเนินการ 
− กําหนดใหมีการตรวจสอบการ

ดําเนินการตามชั้นความลับของ
ขอมูลล็อกเชน ตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT 
Auditor) เปนตน 

ออกแบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือใหมีการ
จัดเก็บขอมูล 
ล็อกอยางมั่นคงปลอดภยั 

ควรดําเนินการ 
− ปรับปรุงความมัน่คงปลอดภัยของ

เซิรฟเวอร 
− ดําเนินการจดัทาํล็อกเซิรฟเวอรหรือ 

Log Server 
− ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีการ

แบงแยกเครือขายในการจัดเก็บล็อก 
− ปรับปรุงไฟรวอลลใหมคีวามมัน่คง

ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
− การควบคุมการเขาถึงขอมูลลอ็ก 
− การปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ล็อก 
− การเขารหสัขอมูลล็อกที่จาํเปน 

4 มีระบบการเก็บ
รักษาความลับของ
ขอมูลที่จดัเก็บ 
และกําหนดชั้น
ความลับในการ
เขาถึงดังกลาว 
เพ่ือรักษาความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูล และไมให
ผูดแูลระบบ
สามารถแกไข
ขอมูลที่เก็บรักษา
ไว 

กําหนดมาตรการควบคุมการ
เขาถึงขอมูลลอ็ก โดยการ
พิสูจนตวัตนตามรายชื่อของผูที่
มีสทิธิเขาถึงขอมูลล็อกที่
กําหนดไว รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถงึขอมูล 
ล็อกทุกครั้ง 

จําเปนตองดําเนินการ 
− จัดใหมีการการพิสูจนตวัตนกอนเขาถึง

ขอมูลล็อก 
 
ควรดําเนินการ 
− กําหนดใหมีการจัดทําล็อกเซริฟเวอรที่

เก็บเฉพาะขอมูลล็อกซึ่งจะสามารถ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกไดอยางมี
ประสทิธภิาพยิง่ข้ึน 

จําเปนตองดําเนินการกําหนดมาตรการในการระบุการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนบนขอมูล
ล็อก และตรวจสอบไดวาเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง 

 
− จัดใหมีการบันทึกการเขาถึงขอมูล 

ล็อกทุกครั้ง เชนผูใชที่เขาถึง ไอพี
แอดเดรสของผูใชที่เขาถึงขอมูลล็อก 
การลบหรือแกไขขอมูลล็อก เปนตน 

 
ควรดําเนินการ 
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ที่ ประเด็น แนวทางการดําเนินการ ตัวอยางการดําเนินการ 
− นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพ่ือ

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน
บนขอมูลล็อก เชนการใช MD5 หรือ 
GPG เปนตน 

− จัดเก็บขอมูลลอ็กไวในสื่อบันทึก
ขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียวเชน 
CD-ROM เปนตน 

กําหนดมาตรการปองกันการ
เขาถึงหรือเปลีย่นแปลงขอมูล 
ล็อกที่สงผานระบบเครือขาย
โดยไมไดรับอนุญาต 

ควรดําเนินการ 
− ออกแบบระบบเครือขายใหรองรับการ

สงขอมูลล็อกผานระบบเครือขายให
ปลอดภยั เชนการแบงเครือขายของ 
ล็อกเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ การควบคุม
ผานไฟรวอลลเปนตน 

− เขารหัสขอมูลล็อกที่มีการสงผาน
ระบบเครือขาย เชนเขารหัสขอมูลกอน
แลวคอยสงไปที่ล็อกเซิรฟเวอรเปนตน 

ขอมูลล็อกตองเขาถึงไดจากผู
ที่ไดรับอนญุาตหรือไดสิทธิ 
และเมื่อตองการเขาถึงขอมูล 
ล็อกควรจะเขาถึงไดตาม
ตองการโดยทนัท ี

จําเปนตองดําเนินการ 
− จัดทาํระบบสํารองขอมูลล็อก โดย

กําหนดตามแผนการสํารองขอมูลล็อก 
เชนดําเนินการสํารองขอมูลแบบ Full 
ทุก 1 เดือนเปนตน หรือการบีบขอมูล
ล็อก (Archive Log) และเขียนในสื่อ
บันทึกขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียว 
 

ควรดําเนินการ 
− ควรกําหนดปรมิาณขอมูลล็อกที่

สามารถสืบคนไดทันที เชนกําหนดให
สืบคนไดยอนหลังไป 10 วัน ถา
ตองการสืบคนยอนหลังไปมากกวานั้น 
ตองไปดึงขอมูลจากขอมูลในเทป
สํารองขอมูลเปนตน 

− ควรมีการกําหนดระบบทดแทนระบบ
เก็บขอมูลล็อก เชนมี 2 เซิรฟเวอรทํา
หนาที่เก็บขอมลูล็อกเปนตน หรือ
พิจารณาทํา RAID บนฮารดดสิกทีใ่ช
เก็บขอมูลล็อกเพ่ือใหรองรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนบนฮารดดสิก 
เพ่ือเพ่ิมระดับความพรอมใชของการ
ใหบริการขอมูลล็อก 

− ควรมีการประเมินและตดิตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพ่ือใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจดัเก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอร
เก็บขอมูลล็อกได 

5 จัดใหมีผูมหีนาที่
ประสานงานและ
ใหขอมูลกับ
พนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับแตงตัง้
ตาม พ.ร.บ. ฯ 
เพ่ือใหการสงมอบ
ขอมูลนั้นเปนไป
ดวยความรวดเร็ว 

ควรดําเนินการเม่ือเกิดเหตุการณที่จาํเปนตอง
ประสานงานขอขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรหรอืขอมูล
ผูใชบริการ หรอืขอมูลล็อกแลว 
องคกรควรจะจดัใหมีเจาหนาที่
ที่เขาถึงขอมูลล็อกเพ่ือสงมอบ
ใหพนักงานเจาหนาที่ฯ ได
อยางรวดเร็ว 

 
− จัดทาํนโยบายการเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร และระบุบทบาทและ
หนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ฯ ในกรณีที่ตองการ
ขอมูลล็อก 

− จัดทาํหนังสือแตงตั้งเจาหนาที่
ประสานงานอยางเปนทางการ 
เจาหนาทีด่ังกลาวไมควรเปนผูดแูล
ระบบ ผูดูแลระบบเครือขาย ผูพัฒนา
หรือบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของกับระบบที่
เก่ียวของกับขอมูลล็อก 
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6 ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรตอง
สามารถระบุ
รายละเอียดของ
ผูใชบริการเปน
รายบคุคลได 
(Identification 
an 
Authentication 
หรือ I&A) 

ตองจัดใหมีการดําเนินการ
เพ่ือใหระบบสามารถระบุและ
พิสูจนตวัตนผูใชงานระบบเปน
รายบคุคลได โดยเฉพาะเมื่อมี
การใชระบบตอไปนี้ 
− Proxy Server หรือ Cache 

Server หรือ Proxy Cache 
หรือ Cache Engine 

− อุปกรณที่ทาํ Network 
Address Translation 
หรือ NAT 

− บริการเครือขายไรสาย
แบบ Hotspot เชน Wi-Fi 
Hotspot 

ในกรณีที่มีการใชงานระบบตามที่กําหนดไว
ขางตน ควรจัดให 
 
ควรดําเนินการ 
− จัดใหมีการพิสจูนตัวตนโดยใชบัญชี

ผูใชเชน Username หรือ Login ที่
กําหนด เพ่ือระบุ Identification ของ
การใชงาน และกําหนดวิธีการพิสูจน
ตัวตนหรือ Authentication ที่
เหมาะสมเชน 
 ใชรวมกับ What you know เชน
รหสัผาน หรือหมายเลข PIN 

 ใชรวมกับ What you have เชน
บัตร Smartcard 

 ใชรวมกับ What you are เชน
ลายน้ิวมือ มานตา หรือมือเปนตน 

7 ใชระบบของบุคคล
ที่สามเพ่ือพิสูจน
ตัวตน ตอง
ดําเนินการใหมี
วิธีการระบแุละ
ยืนยันตัวบุคคล 
(Identification 
and 
Authentication) 

ในกรณีที่ Outsource 
กระบวนการพสิจูนตัวตนใหกับ 
3rd  ใชมาตราการพสิูจนตวัตนหรือ 

Authentication มากกวา 1 
วิธีการเพื่อเพ่ิมความมั่นคง
ปลอดภยัของกระบวนการ I&A นี้ 

 Party หรือ Vendor ทาง
องคกรตองดําเนินการจัดใหมี 
I&A ของระบบที่เชื่อมตอกับ 
Outsource ควบคูไปดวย 

− จัดทาํระบบลงทะเบียนผูใชงานเพื่อให
กระบวนการ Identification ดวย 
Username หรอื Login ของระบบ
สามารถยืนยันตัวบุคคลการใชงาน
ระบบเปนรายบคุคลไดจริง โดยอาจะ
เลือกเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเชน 

ของผูใชบริการ
ผานบริการของ
ตนเองดวย 

 บัตรประจําตัวประชาชน  
 หมายเลขพาสพอรต 
 บัตรประจําตัวพนักงาน หรือ
หมายเลขประจาํตัวพนักงาน 
สวนขอมูลพนักงานสามารถใช
ขอมูลจากฝายบุคคลขององคกร
ได เปนตน 

 การยืนยนัผานหมายเลขบตัร
เครดติจากทางธนาคารหรือผู
ใหบริการบัตรเครดติเปนตน 

− กระบวนการ I&A ที่ดแีละมคีวามมั่นคง
ปลอดภยัและสามารถยืนยันบคุคลที่
ใชเปนรายบุคคลได ไมควรอนุญาตให
สรางบญัชผีูใชหรือ Username ที่ใช
งานรวมกัน 

− นําระบบพสิูจนตัวตนแบบศูนยกลางมา
ใชเชน Microsoft Active Directory 
หรือการควบคมุการเขาถึงเครอืขาย
ดวย Proxy แบบที่ตองมีการพิสูจน
ตัวตนเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 17 จาก 51 

 

ที่ ประเด็น แนวทางการดําเนินการ ตัวอยางการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

8 เพ่ือใหขอมูล
จราจรมีความ
ถูกตองและ
นํามาใชประโยชน
ไดจริงผูใหบริการ
ตองตั้งนาฬิกา 

จําเปนตองดําเนินการ กําหนดใหปรับเวลาบนเครื่อง
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่
เก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอรใหเดินตาม
เวลามาตรฐาน ผานโพรโตคอล 
Network Time Protocol หรอื 
NTP ไปที่ NTP Server ที่มคีา
เปน Stratum อยูในชวง 1-15 
เพ่ือใหเวลาผดิพลาดไมเกิน 
10 มิลลิวินาที ควรเลือก NTP 
Server ที่มีคา Stratum นอยๆ 
ซึ่งหมายถึงเวลาจะตรงกับ
มาตรฐานสากลที่สดุ 

− จัดใหมีการตั้งสญัญาณเวลาดวย
โพรโตคอล Network Time Protocol 
หรือ NTP ไปยังเซิรฟเวอรที่ใหบริการ
ขอมูลเวลาอยางนอยที่เปน Stratum 
1 ตามเอกสารอางอิง [9] ระบวุาใน
เมืองไทยมีผูใหบริการ ดังตอไปนี้ ของอุปกรณบริการ

ทุกชนดิใหตรงกับ
เวลาอางอิงสากล 
(Stratum 0) โดย
ผิดพลาดไมเกิน 
๑๐ มลิลิวินาท ี

 สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ 
เครื่อง time1.nimt.or.th หรือ 
203.185.69.60 

 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
เครื่องเซิรฟเวอร 
time.navy.mi.th หรือ 
118.175.67.83  

การวิเคราะหขอมูลล็อกหรือ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรได
อยางถูกตอง คาเวลาที่ปรากฎ
บนขอมูลล็อกตองตรงกับเวลา
จริง ดังนั้นการนําขอมูลล็อก
จากหลายแหลงมาวิเคราะหจะ
สามารถลําดับเหตุการณที่
เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง 

 ศูนยประสานงานการรักษาความ
ปลอดภยัคอมพิวเตอรประเทศ
ไทยหรือ ThaiCERT เครื่อง
เซิรฟเวอร clock.thaicert.org 
หรือ 203.185.129.186 หรือ 
203.185.129.187 

− ในตางประเทศ  
 National Institute of 

Standards and Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง
เซิรฟเวอร time.nist.gov หรือ 
192.43.244.18 

− ควรกําหนดใหมีการตั้งคาเวลาผาน 
NTP ไปที่เซิรฟเวอร NTP Server ที่มี
คา Stratum เปน 1 อยางนอย 2 หรือ 
3 เซิรฟเวอรเปนอยางนอย 

 
การปรับคาเวลาโดยการใช NTP สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมไดตามเอกสารอางอิงตอไปนี้ 
 

− ความหมายของคําวา Stratum หารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสารอางอิง [10] หรือ“การเทียบเวลา
ดวย Network Time Protocol ใหสอดคลองกับ พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” ที่ http://www.thaicert.org/paper/basic/NTPandLAW.php 

− การปรับแตงคาเวลาดวย Network Time Protocol สําหรับเซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขาย หา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสารอางอิง [11] หรือ “คูมือการใชบริการ Time Server [ฉบับปรับปรุง]” 
ที่ http://www.thaicert.org/paper/basic/manualTimeServer.php 

− รายชื่อของเซิรฟเวอร NTP ระดับ Stratum 1 สามารถสืบคนไดที่ 
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers 

 
 
 

http://www.thaicert.org/paper/basic/NTPandLAW.php
http://www.thaicert.org/paper/basic/manualTimeServer.php
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers


 

4. ประเภทผูใหบริการในการเก็บขอมูลจราจรคอมพวิเตอร 
 
ลําดับถัดไปคือการประชุมหรือหารือรวมกันในองคกร เพ่ือจัดวาองคกรเปนผูใหบริการประเภทใด ตาม
เอกสารอางอิง [7] ซึ่งไดจําแนกประเภทของผูใหบริการไวดังนี้ 
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ก. ผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการ
กระจายภาพและเสียง 
(Telecommunication 
and Broadcast Carrier) 

1) ผูใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน (Fixed 
Line Service Provider) 

2) ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(Mobile Service Provider) 

3) ผูใหบริการวงจรเชา (Leased Circuit 
Service Provider) 
− ผูใหบริการ Leased Line 
− ผูใหบริการสายเชา (Fiber 

Optic) 
− ผูใหบริการ ADSL (Asymmetric 

Digital Subscriber Line) 
− ผูใหบริการ Frame Relay 
− ผูใหบริการ ATM 

(Asynchronous Transfer 
Mode) 

− ผูใหบริการ MPLS (Multi 
Protocol Label Switching) 

ยกเวนใหบริการเฉพาะ Physical 
Media หรือสายสญัญาณหรือ 
Cabling ซึ่งไมมีสัญญาณ Internet 
หรือไมมี IP Traffic เชน 
− ผูใหบริการ Dark Fiber 
− ผูใหบริการสายใยแกวนําแสง 

4) ผูใหบริการดาวเทียม (Satellite 
Service Provider) 

5 (1) ผูใหบริการแกบคุคล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต หรือให
สามารถติดตอถึงกัน 
โดยประการอ่ืน ทั้งน้ี 
โดยผานทางระบบ
คอมพิวเตอร ไมวา
จะเปนการใหบริการ
ในนามของตนเอง 
หรือเพ่ือประโยชน
ของบุคคลอ่ืน 

ข. ผูใหบริการการเขาถึง
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access 
Service Provider) 

1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet 
Service Provider – ISP) ทั้งมีสาย
และไรสาย 

2) ผูใหบริการซึ่งใหบริการเขาถึงระบบ
เครือขาย 
− หองพัก  
− หองเชา  
− โรงแรม 
− รานอาหารเครือ่งดื่ม 

3) ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร สาํหรับองคกร เชน  
− หนวยงานราชการ หรือบริษัท 
− สถาบันการศึกษา 
− ธนาคาร 

ค. ผูใหบริการเชาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการ
โปรแกรมประยกุตตางๆ 
(Hosting Service 
Provider) 

1) ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร 
(Web Hosting) การใหบริการเชา 
Web Server 

2) ผูใหบริการแลกเปลี่ยนแฟมขอมูล 
(File Server หรือ File Sharing)  

3) ผูใหบริการการเขาถึงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Mail Server Service 
Provider) 

4) ผูใหบริการศูนยรับฝากขอมูลทาง
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อิเล็กทรอนิกส (Internet Data 
Center – IDC) 

ง. ผูใหบริการราน
อินเทอรเน็ต 

1) ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet 
Café’) 

2) ผูใหบริการรานเกมออนไลน (Game 
Online) 

5 (2) ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
เพ่ือประโยชนของ
บุคคลตาม ขอ 5(1) 

ผูใหบริการ
ขอมูลคอมพิวเตอรผาน
แอพพลิเคชันตางๆ 
(Content and 
Application Service 
Provider) 

1) ผูใหบริการเว็บบอรด (Web board) 
หรือผูใหบริการบล็อก (Blog) 

2) ผูใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงิน
ทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) 
และผูใหบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment 
Service Provider)  

3) ผูใหบริการเว็บเซอรวิส (Web 
Services) 

4) ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-
Commerce) หรือธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Transactions) 

 
พิจารณาจากชอง “ตัวอยางผูใหบริการ” วาจัดอยูในประเภทใด องคกรหรือหนวยงานหนึ่งๆ อาจอยูมากกวา
หนึ่งประเภทผูใหบริการได ตัวอยางเชนบริษัท X เปดใหบริการเว็บบอรดสําหรับใหบริการบนอินเทอรเน็ต และ
ไดใหบริการพนักงานภายในบริษัทสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากบริษัทผาน ADSL ของผูใหบริการรายหนึ่ง
ในประเทศไทย จากตัวอยางขางตนบริษัท X จัดอยูในประเภทผูใหบริการดังนี้ 
 
− เปน “ผูใหบริการเว็บบอรด” ดังนั้นจัดเปน 5 (2) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือ

ประโยชนของบุคคลตามขอ 5 (1) 
− เปน “ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับบริษัท” ดังนั้นจัดเปน 5 (1) ผูใหบริการแก

บุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต ประเภท ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(Access Service Provider) หรือเรียกโดยยอวา 5 (1) ข. 

 
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาบริษัท X จัดเปนผูใหบริการประเภท 5 (1) ข. และ 5 (2) ซึ่งตองดําเนินการ
เก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรใหสอดคลองตามเอกสารอางอิง [7] ตอไปหรือตามรายละเอียดที่จะกลาวถึงใน
ลําดับถัดไป 
 



 

5. การเกบ็ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบรกิารประเภท 5 (1) 
 
ผูใหบริการประเภท 5 (1) หมายถึงผูใหบริการ 
− แกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือ 
− ใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น  
ทั้งน้ี โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเองหรือเพ่ือประโยชนของบุคคล
อ่ืน ทั้งนี้ตามเอกสารอางอิง [7] ไดจําแนกผูใหบริการประเภท 5 (1) เปน 4 ประเภทโดยมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้ 
 
5.1. ผูใหบรกิารประเภท 5 (1) ก. ผูประกอบกจิการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง 

(Telecommunication and Broadcast Carrier) 
 
การเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการประเภท 5 (1) ก. หรือผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier) ซึ่งมีตัวอยางผู
ใหบริการดังนี้  
 

− ผูใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน (Fixed Line Service Provider) 
− ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Service Provider) 
− ผูใหบริการวงจรเชา (Leased Circuit Service Provider) 
− ผูใหบริการ Leased Line 

 ผูใหบริการสายเชา (Fiber Optic) 
 ผูใหบริการ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
 ผูใหบริการ Frame Relay 
 ผูใหบริการ ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
 ผูใหบริการ MPLS (Multi Protocol Label Switching) 
ยกเวนใหบริการเฉพาะ Physical Media หรือสายสัญญาณหรือ Cabling ซึ่งไมมีสัญญาณ 
Internet หรือไมมี IP Traffic เชน 
 ผูใหบริการ Dark Fiber 
 ผูใหบริการสายใยแกวนําแสง 

− ผูใหบริการดาวเทียม (Satellite Service Provider) 
 
ซึ่งตองดําเนินการจัดเก็บดังตอไปนี้ 
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ที ่ ประเภท/ รายการขอมูลล็อกที่ตองจดัเก็บ 
รายละเอียดทางเทคนิค 

ขอมูลระบบชมุสายโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทวทิยุมือถือ และระบบ
ตูโทรศัพทสาขา (Fixed Network Telephony and Mobile 
Telephony) 

ก. 

หมายเลขโทรศัพท หรือ เลขหมายวงจร รวมทั้งบริการเสรมิอ่ืนๆ 
เชน บริการโอนสาย และหมายเลขโทรศัพทที่ไดโอนสาย รวมทั้ง
หมายเลขโทรศัพทซึ่งถูกเรียกจากโทรศัพทที่มีการโอน 

ขอมูลทีส่ามารถระบแุละ
ติดตามแหลงกําเนิด ตนทาง 
ปลายทาง และทางสายที่
ผานของการตดิตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร 

ชื่อ ที่อยูของผูใชบริการหรือผูใชงานที่ลงทะเบียน (Name and 
Address of Subscriber or Registered User) 
ขอมูลเก่ียวกับวันที่ เวลา และที่ตั้งของ Cell ID ซึ่งมีการใชบริการ 
(Date and Time of the Initial Activation of the Service and 
the Location Label (Cell ID) 

ข. ขอมูลทีส่ามารถระบุวนัที่ 
เวลา และระยะเวลาของการ
ติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร 

วันที่ รวมทั้งเวลาเริ่มตนและสิน้สุดของการใชงาน (Fixed Network 
Telephony and Mobile Telephony, the Date and Time of the 
Start and End of the Communication) 

1) ที่ตั้ง Label ในการเชื่อมตอ (Cell ID) ณ สถานที่เริ่ม
ติดตอสื่อสาร 

ค. 

2) ขอมูลซึ่งระบุที่ตั้งทางกายภาพของโทรศพัทมือถือ อันเชื่อมโยง
กับขอมูลที่ตั้งของ Cell ID ขณะที่มีการตดิตอสื่อสาร 

ขอมูลซึ่งสามารถระบุทีต่ั้งใน
การใชโทรศัพทมือถือ หรือ
อุปกรณติดตอสื่อสารแบบไร
สาย (Mobile 
Communication 3) จัดใหมีระบบบริการตรวจสอบบุคคลผูใชบริการ 



 
หนา 21 จาก 51 

 

ที ่ ประเภท/ รายการขอมูลล็อกที่ตองจดัเก็บ 
รายละเอียดทางเทคนิค 
Equipment) 

 
5.2. ผูใหบรกิารประเภท 5 (1) ข. ผูใหบรกิารการเขาถงึระบบเครือขายคอมพวิเตอร (Access 

Service Provider) และ ผูใหบริการประเภท 5 (1) ค. ผูใหบรกิารเชาระบบคอมพวิเตอรเพือ่
ใหบริการโปรแกรมประยกุตตางๆ (Hosting Service Provider) 
 
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ข. เปนผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Access Service 
Provider) ซึ่งประกอบดวย 
 

− ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider – ISP) ทั้งมีสายและไรสาย 
− ผูใหบริการซึ่งใหบริการเขาถึงระบบเครือขาย 

 หองพัก  
 หองเชา  
 โรงแรม 
 รานอาหารเครื่องดื่ม 

− ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับองคกร เชน  
 หนวยงานราชการ  
 บริษัท 
 สถาบันการศึกษา 
 ธนาคาร 

 
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการโปรแกรมประยุกตตางๆ 
(Hosting Service Provider) ประกอบดวย 
 

− ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร (Web Hosting) การใหบริการเชา Web Server 
− ผูใหบริการแลกเปลี่ยนแฟมขอมูล (File Server หรือ File Sharing)  
− ผูใหบริการการเขาถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server Service Provider) 
− ผูใหบริการศูนยรับฝากขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Data Center – IDC) 

 
ตองดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรที่เซิรฟเวอรหรืออุปกรณเครือขายที่ทาํหนาที่ตอไปนี้ 
 
ที่ ประเภท รายละเอียดทางเทคนิค ตัวอยางระบบ 

Authentication Server 
เปนขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตน
ของเซิรฟเวอรหรืออุปกรณ
พิสูจนตวัตนและกําหนดสทิธิ
บนการใชงานบนระบบ
เครือขาย 

ก. ขอมูลอินเทอรเน็ตที่
เกิดจากการเขาถึง
ระบบเครือขาย 

− เซิรฟเวอร RADIUS เชน  
 FreeRadius 
 OpenRadius 
 Microsoft Internet 

Authentication Service หรือ 
Microsoft IAS 

 Steel Belt Radius 
 Cisco Access Control Server 

(Cisco ACS)  
 หรือเซิรฟเวอร RADIUS ตาม
รายชื่อในเอกสารอางอิง [12] 

− เซิรฟเวอร TACACS+ หรือเซิรฟเวอร 
DIAMETER 

− เซิรฟเวอรที่ใชโพรโตคอล 
Lightweight Directory Access 
Protocol หรือ LDAP เชน 
 ไมโครซอฟต Active Directory 
 Red Hat Directory Service 
 SUN iPlanet 
 OpenLDAP 

− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใชเปน 
Network Access Control เพ่ือ
ควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย 
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ที่ ประเภท รายละเอียดทางเทคนิค ตัวอยางระบบ 
 Cisco NAC 
 FreeNAC 
 เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใช
โพรโตคอล IEEE 802.1X เพ่ือ
พิสูจนตวัตน 

 หรือรายชื่อ NAC ตาม
เอกสารอางอิง [17] 

− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณ Proxy Server 
ซึ่งจัดใหมีการพิสูจนตวัตน 
 Squid ที่เปดใหมีการพิสูจนตวัตน
กอนการใชงานระบบเครือขาย 

 Bluecoat 
 หรือเซิรฟเวอร Proxy ตามรายชื่อ
ในเอกสารอางอิง [18] 

− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใหบรกิารเปน 
Wireless Hotspot เชนซอฟตแวร 
Chillispot, NoCAT เปนตน 

SMTP Server หรือ 
POP/IMAP Server เปน
ขอมูลล็อกของอีเมลเซิรฟเวอร
ที่สื่อสารขอมูลดวยโพรโตคอล
ตอไปนี้ 

ข. ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-
mail servers) 

− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Exchange 
ทั้ง Backend และ Frontend Server 
ซึ่งรวมถึงการเปดใช POP3 หรือ 
IMAP4  

− เซิรฟเวอรที่ใช IBM Lotus Domino 
− Simple Mail Transfer 

Protocol หรือ SMTP  
− เซิรฟเวอรที่ใช MailEnable 
− เซิรฟเวอร Merak Mail Server 

− Post Office Protocol 
version 3 หรือ POP3 ซึ่ง
รวมถึง POP3S ดวย 

− เซิรฟเวอร Novell Groupwise 
− เซิรฟเวอร Sun Java System 

Messaging Server 
− Internet Message 

Access Protocol version 
4 หรือ IMAP4 ซึ่งรวมถึง 
IMAP4S 

− เซิรฟเวอร Zimbra 
− เซิรฟเวอร Sendmail เซิรฟเวอร 

Postfix หรือ Qmail เปนตน 
− เซิรฟเวอรที่ใหบริการ POP3 หรือ 

IMAP4 ภายในองคกรเชนตดิตั้ง
ซอฟตแวร Courier Mail Server หรือ 
Cyrus IMAP Server หรือ Dovecot 
หรือ Binc IMAP Server เปนตน 

หรือเซิรฟเวอรตามเอกสารอางอิง [13] 
FTP Server เปนขอมูลล็อก
จากเซิรฟเวอรที่ถายโอน
ไฟลขอมูลดวยโพรโตคอล File 
Transfer Protocol หรือ FTP 

ค. ขอมูลอินเทอรเน็ต
จากการโอน
แฟมขอมูลบนเครื่อง
ใหบริการโอน
แฟมขอมูล 

− เซิรฟเวอรที่ใชงานไมโครซอฟต 
Internet Information Services หรือ 
IIS เปดใชใหบริการ FTP 

− เซิรฟเวอร WS_FTP Server 
− เซิรฟเวอร FileZilla Server  
− เซิรฟเวอรติดตัง้ ProFTPD หรอื 

VsFTPD หรือ WU-FTPD  
หรือเซิรฟเวอรตามเอกสารอางอิง [14] 

Web Server เปนขอมูลล็อก
บนเซิรฟเวอรทีส่ื่อสารดวย
โพรโตคอล Hypertext 
Transfer Protocol หรือ HTTP 
ซึ่งรวมถึง HTTPS 

ง. ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเว็บ 

− เซิรฟเวอร Apache Web Server 
− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Internet 

Information Services หรือ IIS 
− เซิรฟเวอร IBM HTTP Server 
− เซิรฟเวอร WebLogic 
− เซิรฟเวอร JBoss 
− เซิรฟเวอร WebSphere Application 

Server 
หรือเซิรฟเวอรตามเอกสารอางอิง [15] 

News Server เปนขอมูล 
ล็อกบนเซิรฟเวอรทีส่ื่อสารดวย
โพรโตคอล Network News 

จ. ชนิดของขอมูลบน
เครือขาย
คอมพิวเตอรขนาด

− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Exchange 
Server ที่เปดใชบริการ NNTP 

− เซิรฟเวอร Java Apache Mail 
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ที่ ประเภท รายละเอียดทางเทคนิค ตัวอยางระบบ 
ใหญ (Usenet) Transfer Protocol หรือ NNTP Enterprise Server หรือ Apache 

James 
− เซิรฟเวอร Diablo 
หรือเซิรฟเวอรตามเอกสารอางอิง [16] 

ฉ. ขอมูลที่เกิดจากการ
โตตอบกันบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
เชน Internet Relay 
Chat (IRC) หรอื 
Instance 
Messaging (IM) 
เปนตน 

 แบงเปน 2 กรณีคือ 
− ในกรณีที่เปนผูใหบริการ IRC Server 

และ IM Server ตองเก็บขอมูล 
ล็อกบนเซิรฟเวอรทั้งหมด 

− ในกรณีที่ไมไดเปนผูใหบริการสามารถ
เก็บขอมูลล็อกได 2 รูปแบบคอื 
 เก็บขอมูลล็อกที่ Firewall หรือ 

Router ที่ใชเปนการเชื่อม
ระหวางเครื่องผูใชงานและ
อินเทอรเน็ตโดยเฉพาะขอมูลการ
เชื่อมตอ ในกรณีที่มีการใชงาน 
Network Address Translation 
หรือ NAT ตองเก็บขอมูล NAT 
เพ่ือใหมีขอมูลการเปลี่ยนไอพี
แอดเดรสภายในเปนไอพี
แอดเดรสภายนอก หรือที่เรียกวา 
NAT Log  

 เก็บขอมูลที่ Authentication 
Server เชน Proxy Server เปน
ตน ซึ่งจะทราบวาผูใชในเวลานั้น
กําลังเริ่มตนใชบริการ IRC หรอื 
IM และสามารถเก็บบันทกึเปน
ขอมูลล็อกได 

 
และเอกสารอางอิง [7] ไดระบุถึงขอมูลล็อกที่ตองมีการบันทึกโดยแยกประเภทชนิดของเซิรฟเวอรหรือ
อุปกรณเครือขายที่ทําหนาที่ขางตน ไวเปนลําดับกลาวคือ 
 
ที ่ ประเภท/ 

รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตอง ตัวอยางขอมลูล็อก 
จัดเกบ็ 

ก. ขอมูลอินเทอรเน็ตที่
เกิดจากการเขาถึง
ระบบเครือขาย 

ตัวอยางของ Radius Log

 
Authentication 
Server เปนขอมูล 
ล็อกการพิสูจนตัวตน
ของเซิรฟเวอรหรือ
อุปกรณพิสูจนตัวตน 

1) ขอมูลล็อกที่มีการบันทึกไว
เมือมีการเขาถึงระบบเครือขาย
หรือ Access Logs 

 
Sun Mar 18 04:35:24 2008 
localhost@server radiusd[2305]: 
Login OK: [8uJY5653/<CHAP-
Password>] (from client APF2 
port 7 cli 00-1B-77-F3-18-C3) 
 
ตัวอยาง Squid Log 
192.168.99.7 - lersak 
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700] 
"GET /images/bgON.gif HTTP/1.1" 
304 - 
"http://virus.thaicert.org/styl
esheets/_menu.css?1213106214" 
"Mozilla/5.0 (Windows; U; 
Windows NT 6.0; en-US; 
rv:1.8.0.4) Gecko/20060602 
Firefox/1.5.0.4" 
 
ตัวอยาง Chillispot Log 
Aug 13 20:34:05 192.168.1.21  
chillispot[1099]: chilli.c: 
3200: Client MAC=00-1B-77-0A-
F8-20 assigned IP 192.168.1.122 
 
Aug 13 20:34:10 192.168.1.21 
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ที ่ ประเภท/ 
รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตอง ตัวอยางขอมลูล็อก 
จัดเกบ็ 

chillispot[1102]: chilli.c: 
3502: Successful UAM login from 
username=56F7hesa 
IP=192.168.1.122 
Sun Mar 18 04:35:24 2008 2) ขอมูลเก่ียวกับวัน และเวลา

การติดตอของเครื่องที่เขามา
ใชบริการและเครื่องใหบริการ 
(Date and Time of 
Connection of Client to 
Server) 
3) ขอมูลเก่ียวกับชื่อที่ระบุ
ตัวตนผูใช (User ID) 

ตัวอยางของ Radius Accounting Log 
User-Name = “uXas36yT” 
 
ตัวอยาง Squid Log 
192.168.99.7 - lersak 
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700] 

4) ขอมูลหมายเลข
อินเทอรเน็ตทีถ่กูกําหนดโดย
ระบบผูใหบริการ (Assigned IP 
Address) 

ตัวอยางของ Radius Accounting Log 
Framed-IP-Address = 192.168.1.5 
 
ตัวอยาง Chillispot Log 
Aug 13 20:34:05 
192.168.1.21/192.168.1.21 
chillispot[1099]: chilli.c: 
3200: Client MAC=00-1B-77-0A-
F8-20 assigned IP 
192.168.12.122

5) ขอมูลที่บอกถึงหมายเลข
สายที่เรยีกเขามา (Calling 
Line Identification) 

ตัวอยางของ Radius Accounting Log 
Calling-Station-Id = “00-14-2A-
4B-D8-71” 
NAS-IP-Address = 192.168.1.1 
Aug 24 05:18:14 
admin@example.com 
sendmail[10900]: 
m7OMIE38010900: 

1) ขอมูล Log ที่บันทึกไวเม่ือ
เขาถึงเครื่องใหบริการ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(SMTP) ซึ่งไดแก 
- ขอมูลหมายเลขของขอความ
ที่ระบใุนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Message ID) 
- ขอมูลชื่อที่อยูอิเล็กทรอนิกส
ของผูสง (Sender E-mail 
Address) 
- ขอมูลชื่อที่อยูอิเล็กทรอนิกส
ของผูรับ (Receiver E-mail 
Address) 
- ขอมูลที่บอกถึงสถานะในการ
ตรวจสอบ (Status Indicator) 
ซึ่งไดแก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่สงสําเรจ็ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีส่งคนื 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีมีการ
สงลาชา เปนตน 

from=<test@example.com>, 
size=690, class=0, nrcpts=1, 
msgid=<200805242102.m7OL24r5010
202@example.com>, proto=ESMTP, 
daemon=MTA, 
relay=mail.example.com 
[14.36.11.2] 
 
Aug 24 05:18:14 
admin@example.com 
sendmail[10202]: 
m7OL24r5010202: 
to=lersak@gmail.com, 
ctladdr=192.168.1.50 (0/0), 
delay=01:16:10, 
xdelay=00:00:00, mailer=relay, 
pri=30451, 
relay=[mail.example.com] 
[14.36.11.2], dsn=2.0.0, 
stat=Sent (m7OMIE38010900 
Message accepted for delivery)

ข. ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-
mail servers)  
 
SMTP Server หรือ 
POP/IMAP 
Server เปนขอมูลล็
อกของอีเมล
เซิรฟเวอรทีส่ื่อสาร
ขอมูลดวย SMTP 
หรือ POP3 หรอื 
IMAP4 

ctladdr=192.168.1.50 2) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูใชบริการที่
เชื่อมตออยูขณะเขามาใช
บริการ (IP Address of Client 
Connected to Server) 
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ที ่ ประเภท/ 
รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตอง ตัวอยางขอมลูล็อก 
จัดเกบ็ 

Aug 24 05:18:14 3) ขอมูลวันและเวลาการติดตอ
ของเครื่องที่เขามาใชบริการ
และเครื่องใหบริการ (Date 
and time of connection of 
Client Connected to server) 

relay=mail.example.com 
[14.36.11.2] 

4) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่องบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีถู่ก
เชื่อมตออยูในขณะน้ัน (IP 
Address of Sending 
Computer) 

Login: user=<suwarut>, 5) ชื่อผูใชงาน (User ID) (ถา
มี) 

2007-06-21 11:14:27 Info: imap-
login: Login: user=<suwarut>, 
method=plain, 
rip=192.168.1.200, 
lip=192.168.1.35 

6) ขอมูลที่บันทึกการเขาถึง
ขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ผานโปรแกรมจดัการจากเครื่อง
ของสมาชิก หรอืเขาถึงเพ่ือ
เรียกขอมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังเครื่อง
สมาชิก โดยยังคงจัดเก็บขอมลู
ที่บันทึกการเขาถึงขอมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีด่ึงไป
นั้น ไวที่เครื่องใหบริการ หรือ 
POP3 log หรือ IMAP4 Log 

#Software: Microsoft Internet 
Information Services 5.0 

1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครื่องใหบริการโอน
แฟมขอมูล 

#Version: 1.0 
#Date: 2007-11-16 10:54:13 
#Fields: time c-ip cs-username 
s-port cs-method cs-uri-stem 
sc-status 
17:40:30 192.168.1.67 anonymous 
21 [139]USER anonymous 331 
17:40:30 192.168.1.67 - 21 
[139]PASS IEUser@ 530 
17:40:41 192.168.1.67 
Administrator 21 [140]USER 
Administrator 331 
17:40:41 192.168.1.67 
Administrator 21 [140]PASS - 
230 

ค. ขอมูลอินเทอรเน็ต
จากการโอน
แฟมขอมูลบนเครื่อง
ใหบริการโอน
แฟมขอมูล  

 
FTP Server เปน
ขอมูลล็อกจาก
เซิรฟเวอรที่ถายโอน
ไฟลขอมูลดวย
โพรโตคอล File 
Transfer Protocol 
หรือ FTP 

#Date: 2007-11-162) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ่งใหบริการ 
(Date and Time of 
Connection of Client to 
Server) 

17:40:30

17:40:30 192.168.1.673) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูเขาใชที่เชื่อมตอ
อยูในขณะนั้น (IP Source 
Address) 

 anonymous 
21 [139]USER anonymous 331 
 

17:40:41 192.168.1.67 
Administrator 21 [140]USER 

4) ขอมลชื่อผูใชงาน (User 
ID)  
(ถามี) 

Administrator 331 
 
Mon Feb 26 12:51:52 2008 6 5) ขอมูลตําแหนง (Path) และ
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ที ่ ประเภท/ 
รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตอง ตัวอยางขอมลูล็อก 
จัดเกบ็ 

3.example.com 62823 \ ชื่อไฟลที่อยูบนเครื่องใหบริการ
โอนถายขอมูลที่มีการ สงข้ึนมา
บันทึก หรือดึงใหขอมูลออกไป 
(Path and Filename of Data 
Object Uploaded or 
Downloaded) 

/var/ftp/pubinfo/jpeg/EtaCarD.j
pg b _ o a mozilla@ ftp 0 * c 
 

192.168.99.7 - lersak 
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700] 
"GET /images/bgDIVIDER.gif 
HTTP/1.1" 304 - 
"http://www.google.com 
/stylesheets/_menu.css?12131062
14" "Mozilla/5.0 (Windows; U; 
Windows NT 6.0; en-US; 
rv:1.8.0.4) Gecko/20060602 
Firefox/1.5.0.4" 

1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครื่องผูใหบริการเวบ็ 

 
192.168.99.7 - lersak 
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700] 
"GET /images/bgON.gif HTTP/1.1" 
304 - 
"http://virus.thaicert.org/styl
esheets/_menu.css?1213106214" 
"Mozilla/5.0 (Windows; U; 
Windows NT 6.0; en-US; 
rv:1.8.0.4) Gecko/20060602 
Firefox/1.5.0.4" 

ง. ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเว็บ
  
Web Server เปน
ขอมูลล็อกบน
เซิรฟเวอรทีส่ื่อสาร
ดวยโพรโตคอล 
Hypertext Transfer 
Protocol หรือ HTTP 
ซึ่งรวมถึง HTTPS 

[18/Aug/2008:21:06:48 +0700] 2) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ่งใหบริการ 

192.168.99.7 3) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูเขาใชที่เชื่อมตอ
อยูในขณะนั้น 

"GET4) ขอมูลคําสั่งการใชงานระบบ  /images/bgON.gif HTTP/1.1" 
"GET /images/bgON.gif5) ขอมูลที่บงบอกถึงเสนทาง

ในการเรียกดูขอมูล (URI: 
Uniform Resource 
Identifier) เชนตําแหนงของ
เว็บเพ็จ 

 HTTP/1.1" 

187.58.96.87, user, 12/1/2007, 
14:37:37, NNTPSVC1, 
NEWS_Server, 134.56.87.11, 
2814, 11, 513, 220, 0, article, 
6 arlQl#SH#GA.425@serve, 
microsoft.public.ins  

1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครือขาย (NNTP 
หรือ Network News Transfer 
Protocol Log) 

 
207.46.248.16, <feed>, 
4/29/2007, 11:49:10, NNTPSVC1, 
NEWS_Server, 134.56.87.11, 890, 
0, 61, 502, 0, newnews, Access 
Denied., 
microsoft.public.windows.server
.sbs 060101 080000 GMT, 

จ. ชนิดของขอมูลบน
เครือขาย
คอมพิวเตอรขนาด
ใหญ (Usenet)  
News Server เปน
ขอมูลล็อกบน
เซิรฟเวอรทีส่ื่อสาร
ดวยโพรโตคอล 
Network News 
Transfer Protocol 
หรือ NNTP 

187.58.96.87, user, 12/1/2007, 2) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ่งใหบริการ 
(Date and Time of 
Connection of Client to 

14:37:37, 
 
207.46.248.16, <feed>, 
4/29/2007, 11:49:10
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ที ่ ประเภท/ 
รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตอง ตัวอยางขอมลูล็อก 
จัดเกบ็ 

Server) 
- 3) ขอมูลหมายเลข Port ใน

การใชงาน (Protocol Process 
ID) 

NNTPSVC1, NEWS_Server 4) ขอมูลชื่อเครื่องใหบริการ 
(Host Name) 

article, 6 5) ขอมูลหมายเลขลําดับ
ขอความที่ไดถกูสงไปแลว 
(Posted Message ID) 

arlQl#SH#GA.425@serve, 

1205326745.6611) ขอมูลเก่ียวกับวัน เวลาการ
ติดตอของผูใชบริการ (Date 
and Time of Connection of 
Client to Server) 

 1912 
192.168.42.165 TCP_MISS/200 
8460 CONNECT 
login.live.com:443/ - 
DIRECT/login.live.com - CMF:40 
DCF:20 ERR:0 DEFAULT_CASE-
DefaultGroup 

ฉ. 

2) ขอมูลชื่อเครื่องบนเครือขาย 
(Client Hostname and/or IP 
Address) 

1205326745.661 1912 
192.168.42.165 TCP_MISS/200 
8460 CONNECT 
login.live.com:443/ - 
DIRECT/login.live.com 

ขอมูลที่เกิดจากการ
โตตอบกันบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
เชน Internet Relay 
Chat (IRC) หรอื 
Instance 
Messaging (IM) 
เปนตน  

1205326745.661 1912 
192.168.42.165 TCP_MISS/200 
8460 CONNECT 

3) หมายเลขเครื่องของผู
ใหบริการที่เครือ่งคอมพิวเตอร
เชื่อมตออยูในขณะน้ัน 
(Destination Hostname 
and/or IP Address) 

login.live.com:443/ - 
DIRECT/login.live.com 

 
และหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เอกสารอางอิง [19]  
 

5.3. ผูใหบรกิารประเภท 5 (1) ง. ผูใหบรกิารรานอินเทอรเน็ต 
 
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ง. เปนผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต ประกอบดวย 

− ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet Café) 
− ผูใหบริการรานเกมออนไลน (Game Online) 

 
ที ่ ประเภท/ 

รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตองจดัเก็บ ตัวอยางการดาํเนินการ 

1) ขอมูลทีส่ามารถระบุตวับุคคล บัญชผีูใชที่ล็อกอินเขาใชงาน
ภายในราน ทั้งผานระบบปฏิบตัิการ 
หรือผาน Proxy Server และบัญชี
ผูใชนั้นควรจะมผีูกพันถึง 
− บัตรประจําตัวประชาชนของผู

เขามาใชบริการ หรือ 
− ทะเบียนบาน หรือ 
− รูปถายจากเว็บแคมเปนตน 
บางรานใชระบบสมาชิก ในการเก็บ
บันทึกเพียงครัง้แรกครั้งเดียว 

ก. ผูใหบริการราน
อินเทอรเน็ต 

2) เวลาของการเขาใช และเลกิใช
บริการ 

− วันและเวลาที่เริ่มตนใชงาน 
− วันและเวลาทีห่ยุดใชงาน 
− ระยะเวลาการใชงาน 3) หมายเลขเครื่องที่ใช IP Address 

(Internet Protocol Address) − เครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชงาน 
− หมายเลขไอพทีี่ใชงาน 
ขอมูลดังกลาวนี้สามารถบันทกึดวย
การนําระบบ Proxy Server หรอื 
Authentication Gateway มาใช 



6. การเกบ็ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบรกิารประเภท 5 (2) 
 
หมายถึงผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลตาม ขอ 5(1) ซึ่งหมายถึงผู
ใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชันตางๆ (Content and Application Service Provider) 
ประกอบดวย 
  
− ผูใหบริการเว็บบอรด (Web board) หรือผูใหบริการบล็อก (Blog) 
− ผูใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) 
− ผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment Service Provider)  
− ผูใหบริการเว็บเซอรวิส (Web Services) 
− ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transactions) 
 
จากเอกสารอางอิง [7] ไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้ 
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ที ่ ประเภท/ 
รายละเอียดทาง
เทคนิค 

รายการขอมูลล็อกที่ตองจดัเก็บ ตัวอยางการดาํเนินการ 

1) ขอมูลรหสัประจําตัวผูใชหรอืขอมูล
ที่สามารถระบุตวัผูใชบริการได หรือ 
เลขประจําตัว (User ID) ของผูขาย
สินคาหรือบริการ หรือเลขประจําตัว
ผูใชบริการ (User ID) และที่อยู
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ

− จัดทาํระบบสมาชิกหรือระบบ
ลงทะเบียนสมคัรเพื่อบันทึก
ขอมูลประจําตัวผูใช กอนการ
ใชงานบริการ เชนขอมูลชื่อ 
นามสกุล อีเมล หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนเปนตน 

− กําหนดวิธีการยนืยันผูใชงานที่
ระบุตัวตนผูใชไดจริง เชน 
 อีเมลในกรณีทีส่ามารถ
ผูกพันบัญชีอีเมลกับ
ตัวตนไดจริง เชนผูใช
ภายในองคกร 

 หมายเลขบตัรประจําตัว
ประชาชนหรือหมายเลข
พาสพอรต ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการตรวจสอบ
ความถูกตอง 

 หมายเลขบตัรเครดติ ซึ่ง
สามารถทดสอบตัดเงิน
จริงและวิธีการตรวจสอบ
วาตัดเงินเปนจาํนวน
เทาใด เพ่ือยืนยันตัว
เจาของบัตรเปนตน  

− ทุกครั้งทีผู่ใชลอ็กอินเพ่ือเขาสู
ระบบตองบันทกึชื่อบัญชผีูใช
หรือ Username ที่ใช วันเวลา
ที่เขามาและไอพีแอดเดรสที่
เขามาดวย 

ก. ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเก็บ
รักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร 
(Content Service 
Provider) 

2) บันทึกขอมลูการเขาใชบรกิาร − วันและเวลาที่เริ่มตนใชงาน 
− วันและเวลาทีห่ยุดใชงาน 
− ระยะเวลาการใชงาน 
− หมายเลขไอพทีี่ใชงาน 
− ขอมูลที่เขาถึง เชนเว็บเพจ

เปนตน หรือไฟลขอมูลที่
เขาถึง 

3) กรณีผูใหบรกิารเว็บบอรด (Web 
board) หรือผูใหบริการบล็อค (Blog) 
ใหเก็บขอมูลของผูประกาศ (Post) 
ขอมูล 

− วันและเวลาที่ประกาศขอความ 
− ไอพีแอดเดรสที่ใช 
− ขอความที่ประกาศ 
− ขอมูลที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

 



7. การเริ่มเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบรกิาร 
 
จากเอกสารอางอิง [7] ไดกําหนดใหผูใหบริการแตละประเภทเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ ๗ เริ่มเก็บขอมูล 
ดังกลาวตามลําดับ ดังนี้ 
 (๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนสามสิบวัน 
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๒) ใหผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ 
อินเทอรเน็ต (ISP) เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 ผูใหบริการอ่ืนนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน ใหเริ่มเก็บขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอรเม่ือพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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และสามารถสรุป โดยแยกประเภทของผูใหบริการตาม 5 (1) และ 5 (2) ไดตามตาราง 
 

ที ่ ประเภทผู
ใหบริการ 

ประเภท การเริ่มเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร

ก. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายภาพและเสียง (Telecommunication 
and Broadcast Carrier) 

23 กันยายน 2550 5 (1) 

ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access Service Provider) 
เฉพาะ 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service 
Provider – ISP) ทั้งมสีายและไรสาย 

23 กุมภาพันธ 2551 

ผูใหบริการแกบคุคล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต หรือให
สามารถติดตอถึงกัน 

ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access Service Provider) 

โดยประการอ่ืน ทั้งน้ี 
โดยผานทางระบบ
คอมพิวเตอร ไมวา
จะเปนการใหบริการ
ในนามของตนเอง 23 สิงหาคม 2551 

ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพวิเตอรเพ่ือ
ใหบริการโปรแกรมประยุกตตางๆ (Hosting 
Service Provider) 

หรือเพ่ือประโยชน
ของบุคคลอ่ืน 

ง. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต 
5 (2) ผูใหบริการในการ

เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
เพ่ือประโยชนของ
บุคคลตาม ขอ 5(1) 

ผูใหบริการขอมลูคอมพิวเตอรผานแอพพลิเค
ชันตางๆ (Content and Application Service 
Provider) 



 

ขอกําหนดการเก็บขอมูลล็อกตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 
 
ขอมูลล็อกในความหมายตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 หมายถึงขอมูลที่เปนการบันทึก
เหตุการณที่เกิดข้ึนบนระบบ อุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเครือขาย และมีความหมายเดียวกันกับขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการตามที่ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
 
หรือกลาวไดวาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการตามความหมายใน พ.ร.บ. นั้นเปนขอมูลที่ระบบหรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรทําการบันทึกไวหรือเรียกวาขอมูลล็อกหรือ Log ซึ่งควรจะมี วันเวลาของเหตุการณ ขอมูลที่
เก่ียวของเชน ถาเปนทราฟฟกเครือขายหรือขอมูลการติดตอจะมีขอมูลไอพีแอดเดรสตนทาง ปลายทาง 
โพรโตคอลที่ใชซึ่งสอดคลองตามความหมายของคําวาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ในกรณีที่เปนการทํางานของแอพ
พลิเคชัน ขอมูลล็อกดังกลาวควรมีการบันทึกวันเวลาการเชื่อมตอ ฟงกชันของแอพพลิเคชันที่เรียกใช ชื่อบัญชีผูใช
ที่ใชงาน ซึ่งสอดคลองกับความหมายของขอมูลผูใชบริการ 
 
โดยสรุปคําวา “ขอมูลล็อก” มีความหมายรวมความวาเปนไดทั้ง “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” หรือเปน “ขอมูล
ผูใชบริการ” ก็ไดข้ึนอยูกับวาจะมองในมุมใด 
 
ขอปฏิบัติที่ตองกระทําใหสอดคลองตามที่ พ.ร.บ.ฯ ไดกําหนดไวคือ  
 

− ในกรณีที่ขอมูลล็อกบนระบบทั้งเซิรฟเวอร และระบบเครือขาย หรือแอพพลิเคชัน ไมไดมีการจัดเก็บตามที่ 
พ.ร.บ.ฯ ไดกําหนดไวตองดําเนินการปรับแตงคาบนอุปกรณ เซิรฟเวอร แอพพลิเคชันใหดําเนินการเก็บ
ขอมูลล็อกใหไดตามประเภทของผูใหบริการ 

− จัดใหมีการกําหนดมาตรการปองกันขอมูลล็อกใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 
− แตงตั้งเจาหนาที่ในองคกรหรือหนวยงานเพื่อติดตอประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งของ

รัฐ เพ่ือสะดวกรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณที่ขัดตอ พ.ร.บ. หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตองการขอมูล 
 
ตามหนังสือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เวอรชัน 2.5) 
ประจําป 2550 ในเอกสารอางอิง [3] ไดกลาวถึงมาตราการการเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัยในหนา 41 ไว
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

6.10 การเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Monitoring) 
จุดประสงค เพ่ือตรวจจับกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาต 
 
6.10.1 การบันทึกเหตุการณที่เก่ียวของกับการใชงานสารสนเทศ (Audit logging)  
 (หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหทําการบันทึกกิจกรรมการใชงานของผูใช การปฏิเสธการ
ใหบริการของระบบ และเหตุการณตางๆ ที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยอยางสม่ําเสมอตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว 
 
6.10.2 การตรวจสอบการใชงานระบบ (Monitoring system use) 
 (หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีข้ันตอนปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบการใชงานทรัพยสิน
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อาทิ เพ่ือดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม 
 
6.10.3 การปองกันขอมูลบันทึกเหตุการณ (Protection of log information) 
 (หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันขอมูลบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการใชงานสารสนเทศ เพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขโดยไมไดรับอนุญาต 
 
6.10.4 บันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับระบบ (Administrator and operator 
logs) 
 (หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีการบันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของผูดูแลระบบหรือ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับระบบอื่นๆ  
 
6.10.5 การบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด (Fault logging) 
 (หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีการบันทึกเหตุการณขอผิดพลาดตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การใชงานสารสนเทศ วิเคราะหขอผิดพลาดเหลานั้น และดําเนินการแกไขตามสมควร 
 
6.10.6 การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน (Clock synchronization) 
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 (ผูดูแลระบบ) ตองตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในสํานักงานใหตรงกันโดยอางอิง
จากแหลงเวลาที่ถูกตองเพ่ือชวยในการตรวจสอบชวงเวลา หากเครื่องคอมพิวเตอรขององคกรถูกบุกรุก 

อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 หรือตามเอกสารอางอิง [8] แลว สามารถกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการขอมูลล็อกภายในองคกร ไดดังตอไปนี้ 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
กําหนดใหมีการเก็บขอมูลล็อกของ
เซิรฟเวอรและอุปกรณภายในระบบ
สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถตดิตาม
กิจกรรมการใชงานของผูใช การ
โจมตีระบบเครอืขายเชน Denial of 
Service หรือการโจมตีเพ่ือให
ปฏิเสธการใหบริการ หรือเหตกุารณ
ที่กระทบกับความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ  
 

− ควรกําหนดใหมีการเก็บ 
ขอมูลล็อกที่สาํคัญตัวอยางเชน 
 ชื่อผูใชงาน 
 วันเวลา และเหตุการณที่เกิดข้ึน
เชนการล็อกอิน 

 หมายเลขไอพแีอดเดรสที่
เชื่อมตอเขามา รวมถึง
โพรโตคอลการเชื่อมตอที่ใช
งาน 

 สถานะของเหตกุารณเชน ถา
เปนล็อกอินตองระบุวาสําเร็จ ใน
กรณีที่ไมสาํเร็จควรระบุเหตผุลที่
ไมสําเร็จเชนรหัสผานผิดพลาด 

 ขอมูลของเหตุการณ เชนถามี
การแกไขเปลี่ยนแปลงไฟลบน
ระบบ ควรมีการบันทึกวา
ผูใชงานทาํการเปลี่ยนแปลง 
ไฟลใดถูกเปลีย่นแปลง ขอมูลที่
ถูกเปลี่ยนแปลง 

 ขอมูลอ่ืนที่สาํคญัตอการติดตาม
กิจกรรมที่เกิดข้ึนกับระบบ 
เปนตน 

1 การบันทึก
เหตุการณที่
เก่ียวของกับการ
ใชงานสารสนเทศ 
(Audit logging) 

กําหนดใหดําเนนิการเก็บขอมูล 
ล็อกตามระยะเวลาที่กําหนด 

− ตัวอยางเชนถาเปนผูใหบริการตาม 
พ.ร.บ. ฯ ตองกําหนดใหมีการเก็บ
ขอมูลล็อกมีระยะเวลาไมนอยกวา 90 
วันนับตั้งแตขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรเปนตน 

กําหนดเหตุการณในการเฝาระวัง 
โดยพิจารณาจากขอมูลล็อก ทั้งน้ี
เพ่ือใหมีการตดิตามเหตุการณความ
ผิดปกตทิี่เกิดข้ึนนําไปสูการแกไข
ปญหาเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่
แทจริง 

− ตัวอยางเหตุการณที่ควรกําหนดให
เฝาระวังจากขอมูลล็อกเชน  
 ความพยายามในการล็อกอิน
ผิดพลาดจาํนวน 3 ครั้ง (หรือ
เทากับที่กําหนดไว) 

 การล็อกอินเขาใชงานระบบใน
ชวงเวลาหลังเลิกงานเชน 
18.00 ถึง 8.00 

 การเพิ่มสทิธิบนระบบ 
 การเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูล
หรือไฟลบนระบบงานสําคัญ 

 การเพิ่มข้ึนของทราฟฟกใน
ระบบเครือขายอยางผดิปกต ิ

 ปริมาณการใชงานพื้นที่ของ
ฮารดดสิกมากเกินกวา 70% 
เปนตน 

2 การตรวจสอบการ
ใชงานระบบ 
(Monitoring 
system use) 

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการเฝา
ระวังและตดิตามการตรวจสอบ
ขอมูลล็อก เพ่ือตรวจสอบความ
ผิดปกตใินระบบสารสนเทศตามที่
กําหนดไว 

− ข้ันตอนปฏิบัตใินการเฝาระวังเชน 
 ข้ันตอนปฏิบัตริบัมือกับ
เหตุการณแพรระบาดของไวรสั
ในองคกร 

  ข้ันตอนปฏิบัติเม่ือระบบถูกบุกรุก
โดยไมไดรับอนุญาต 

− กําหนดความถแีละบุคลากรในการ
ติดตามเฝาระวงัขอมูลล็อก เชนทุก 1 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
วันเปนตน 

3 การปองกัน
ขอมูลล็อกบันทึก
เหตุการณ 
(Protection of 
log information) 

กําหนดมาตรการปองกันขอมูลล็อก
ที่บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนกับระบบ
สารสนเทศจากการเปลี่ยนแปลง
โดยไมไดรับอนุญาต 

− ระบุบุคลากร ไอพีแอดเดรสของ
บุคลากรผูที่มีสทิธิเขาถึงขอมูลล็อก
บนล็อกเซิรฟเวอร 

− กําหนดมาตราการควบคุมการเขาถึง 
ใหสอดคลองกับรายชื่อของผูที่มี
สิทธิเขาถึงขอมูลล็อก 

− ขอมูลล็อกบนล็อกเซิรฟเวอรควรจะ
เขาถึงไดเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับการ
ติดตั้งเปนการเฉพาะ และไมควรเปน
ผูดแูลระบบ เพ่ือปองกันการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต 

− จัดทาํ Data Hashing เพ่ือระบุการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับล็อกไฟล 

4 การบันทึก
เหตุการณ
ขอผิดพลาด 
(Fault logging) 

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือรับมอืกับ
ขอมูลล็อกของขอผิดพลาดการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ เชน 
รวมไปถึงจดัใหมีการทบทวน
ขอมูลล็อกเพ่ือวิเคราะหความ
ผิดพลาดและมุงเนนวิธีการแกไข
ปญหาในระยะยาว 

− เม่ือมีการพัฒนาแอพพลิเคชันตองมี
การกําหนดใหมีการบันทึก
ขอผิดพลาดหรอื Error จากการ
ทํางานหรือเมื่อตองรับขอมูลจากผูใช

 

5 การตั้งเวลาของ
เครื่องคอมพิวเตอร
ใหตรงกัน (Clock 
synchronization) 

ตั้งเวลาของเครือ่งเซิรฟเวอรและ
อุปกรณบนเครอืขายใหตรงกัน โดย
อางอิงเวลาจากแหลงเวลาทีถู่กตอง 
เพ่ือใหสามารถลําดับเวลาของ
เหตุการณที่เกิดข้ึน และวิเคราะห
ขอมูลล็อกไดอยางถูกตอง 

− จัดใหมีการตั้งสญัญาณเวลาดวย
โพรโตคอล Network Time 
Protocol หรือ NTP ไปยังเซิรฟเวอร
ที่ใหบริการขอมูลเวลาอยางนอยที่
เปน Stratum 1 ตามเอกสารอางอิ 
[9] ระบุวาในเมอืงไทยมผีูใหบริการ 
ดังตอไปนี ้

 

 สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ 
เครื่อง time1.nimt.or.th หรือ 
203.185.69.60 

 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
เครื่องเซิรฟเวอร 
time.navy.mi.th หรือ 
118.175.67.83 

 ศูนยประสานงานการรักษาความ
ปลอดภยัคอมพิวเตอรประเทศ
ไทยหรือ ThaiCERT เครื่อง
เซิรฟเวอร clock.thaicert.org 
หรือ 203.185.129.186 หรือ 
203.185.129.187 

− ในตางประเทศ  
 National Institute of 

Standards and Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง
เซิรฟเวอร time.nist.gov หรือ 
192.43.244.18 

 
 
 
 
 
 



 

การบริหารจัดการการเก็บขอมูลล็อกสําหรับองคกร 
 
ขอมูลล็อกหรือ Log หมายถึงขอมูลของการบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนจากระบบหรือเครือขาย [4] หรือเรียกวา 
Audit Trail ขอมูลล็อกนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือ 
 

− วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนกับระบบหรือเครือขาย เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาทั้งระยะสั้นหรือการแกไข
ปญหาชั่วคราว และระยะยาวหรือการแกไขปญหาถาวร 

− ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและเครือขายภายในองคกร 
− วิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัย เชนการโจมตีทางเว็บเซิรฟเวอร การเขาถึงระบบโดยไมได

รับอนุญาต การสงขอความบิดเบือนขอเท็จจริง หรือการสงสแปมเมลเปนตน 
 
ดังนั้นจากที่ไดกลาวไปแลวคําวา ขอมูลล็อกหรือ Log หรือ Audit Trail หรือขอมูลจราจรคอมพิวเตอร หรือขอมูล
ผูใชบริการที่ไดนิยามไวใน พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่ไดกําหนด
จากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นั้นเปนคําเดียวกัน หรือเปนขอมูลที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนของระบบ
สารสนเทศภายในองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ  
 
ความสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการขอมูลล็อกระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ 
แอพพลิเคชัน หรือความตองการของทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่นําระบบคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศ
มาใชเพ่ิมมากขึ้น ตองคํานึงถึงขอมูลล็อกจากที่เกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศ การสงขอมูลล็อก การเก็บขอมูลล็อก 
การควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก การวิเคราะหขอมูลล็อก และการทําลายขอมูลล็อก 
 
ในเอกสารฉบับนี้คําวา “ล็อก” และ “ขอมูลล็อก” มีความหมายเชนเดียวกัน 
 
1. การบริหารจัดการขอมูลล็อก (Log management) 

 
การบริหารจัดการเก็บขอมูลล็อกที่ดี ควรพิจารณาทางเลือกการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
1 กําหนด

ความสําคญัของ
การจัดเก็บขอมลู
ล็อก 

กําหนดความตองการในการ
เก็บขอมูลล็อกและจดัใหมีการ
เก็บขอมูลล็อก ติดตามการเก็บ
ขอมูลล็อก กระบวนการนํา
ขอมูลล็อกมาใชวิเคราะหเพ่ือ
หาสาเหตุของปญหาทางดาน
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดข้ึน
หรือปรับปรุงประสทิธิภาพของ
การใหบริการ 

− ความสําคญัของการจัดเก็บขอมูลล็อก
ในประเทศไทยเนื่องมาจาก พ.ร.บ. วา
ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่กําหนดให
ผูบริการตองมีการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรตามมาตราที ่26 เปน
ตน 

− นโยบายการจัดเก็บขอมูลล็อกสําหรับ
องคกร (ดรูายละเอียดการจัดทํา
นโยบายไดที่ 

2 จัดทาํนโยบายและ
ข้ันตอนปฏิบัตใิน
การบริหารจดัการ
ขอมูลล็อก 
(Policies and 
Procedures for 
Log 
Management) 

เพ่ือระบุนโยบายจากฝาย
บริหารตามความตองการของ
การเก็บขอมูลล็อก และระบุ
ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือใหผูดูแล
ระบบ ผูดูแลระบบเครือขาย 
ผูพัฒนาระบบจดัทําและ
ดําเนินการเก็บล็อกตามขั้นตอน
ปฏิบัติใหครบถวน และ
สอดคลองตามนโยบายที่ได
กําหนดขึ้น นอกจากนี้ควรจัดให
มีการตรวจสอบหรือ Audit การ
บริหารจัดการขอมูลล็อกเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายและขัน้ตอนปฏิบัติของ
องคกร 

นโยบายการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร) 

− นโยบายการทาํลายขอมูลล็อก 
− ข้ันตอนปฏิบัตสิําหรับการจดัทําล็อก

เซิรฟเวอร 
− ข้ันตอนปฏิบัตสิําหรับการเก็บขอมูลล็

อกสําหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 

3 จัดทาํระบบจัดเก็บ
ขอมูล 
ล็อกอยางมั่นคง

โดยออกแบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศที่เอ้ือใหมีการ
จัดเก็บขอมูลลอ็กอยางมั่นคง

− ปรับปรุงความมัน่คงปลอดภัยของ
เซิรฟเวอร 

− ดําเนินการจดัทาํล็อกเซิรฟเวอรหรือ 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
ปลอดภยั ปลอดภยั Log Server 

 − ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีการ
แบงแยกเครือขายในการจัดเก็บล็อก 

− ปรับปรุงไฟรวอลลใหมคีวามมัน่คง
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

− การควบคุมการเขาถึงขอมูลลอ็ก 
− การปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ล็อก 
− การเขารหสัขอมูลล็อกที่จาํเปน 
− หนาทีค่วามรับผิดชอบของฝายบริหาร

ตอการเก็บขอมูลล็อก 
4 กําหนดหนาที่

ความรับผดิชอบใน
การบริหารจดัการ
ขอมูลล็อก 

โดยระบุผูที่มหีนาที่รับผดิชอบ
ในการดาํเนินการจัดเก็บขอมูล
ล็อก บุคลากรในการจัดทํา
นโยบายการเก็บขอมูลล็อก 
บุคลากรในการปรับปรุงระบบ
เครือขายใหมั่นคงปลอดภัยและ
เอ้ือตอการเก็บขอมูลล็อก การ
จัดอบรมสรางความตระหนักใน
การจัดทําระบบเก็บขอมูลล็อก 
หรือการอบรมการใชวิเคราะห
ขอมูลล็อก การสํารองขอมูล
ล็อก การกําหนดการเขาถึง
ขอมูลล็อกเปนตน 

− หนาทีค่วามรับผิดชอบของผูดแูล
ระบบ ผูดูแลเครือขาย และผูพัฒนา
ระบบ 

 
การออกแบบการบริหารจัดการขอมูลล็อก มีประเด็นที่ควรคํานึงถึงหลายประการ ทั้งจากขอมูลล็อกมีตนกําเนิด
จากแหลงขอมูลล็อกหลายแหลงเชนขอมูลล็อกจากระบบปฏิบัติการ ขอมูลล็อกจากแอพพลิเคชัน หรือจากการ
จัดการความแตกตางของขอมูลล็อก เชนรูปแบบของวันเวลาจากขอมูลล็อกบนระบบปฏิบัติการไมเหมือนกับ
รูปแบบวันเวลาของขอมูลล็อกจากแอพพลิเคชัน หรือเวลาบนขอมูลล็อกไมตรงกัน ซึ่งสามารถทําใหการ
วิเคราะหขอมูลล็อกไมถูกตองได ยังมีประเด็นเรื่องของความถูกตอง ความปลอดภัยในการจัดเก็บและสงขอมูล
ล็อก ซึ่งสงผลโดยตรงตอการนําขอมูลล็อกไปวิเคราะห ที่สําคัญคือผูวิเคราะหล็อกควรเปนผูเชี่ยวชาญที่ผาน
การอบรม ผานการประเมินหรือมีประสบการณในการวิเคราะหขอมูลล็อกโดยตรง เพ่ือปองกันความผิดพลาด
จากการวิเคราะหและแปลผลจากขอมูลล็อกอีกปญหาหนึ่งดวย  
 
1.1. การสรางและการจัดเก็บขอมูลล็อก 

 
ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยาง 
1 จํานวนของ

ขอมูลล็อกจากตน
กําเนิดขอมูลลอ็ก 

การพิจารณาการเก็บขอมูลล็อก
ควรพิจารณาจากจํานวน
ขอมูลล็อกที่เกิดจากระบบนั้น
วามีแหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่
แตกตางกันเปนจํานวนเทาใด 
มาจากแหลงกําเนิดใดบาง 

ตัวอยางที่ 1−  ขอมูลล็อกจากเว็บ
เซิรฟเวอร ประกอบไปดวยขอมูลล็อก
ของระบบปฏิบตัิการ และขอมลูล็อก
ของเว็บเซิรฟเวอรแอพพลิเคชนั รวม
เปนขอมูลล็อก 2 แหลงเปนตน 
ตัวอยางที่ 2−  ขอมูลล็อกของแอพ
พลิเคชันพัฒนาใหมีการจับเก็บ
ขอมูลล็อกแยกระหวางล็อกของการ
พิสูจนตวัตน (Authentication log) 
และล็อกของการทาํงานของแอพ
พลิเคชัน (Operation log)  

2 รูปแบบของขอมูล
ล็อก 

การวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของเหตุการณจากขอมูลล็อก
จําเปนตองมีการปรับรูปแบบ
ขอมูลล็อกใหอยูในรูปแบบ
เดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก
ในการจดัเก็บขอมูล ความ
ถูกตองแมนยําในการวิเคราะห
ขอมูล รวมถึงปองกันความ
สับสนขณะวิเคราะห 

รูปแบบของขอมูลล็อกที่มคีวามแตกตาง  
− กรณีที่หนึ่ง เปนการเก็บขอมูลที่ไม

เหมือนกัน ตัวอยางเชนขอมูลล็อกจาก
อุปกรณเครือขายจากอุปกรณ A 
บันทึกขอมูลทัง้ไอพีแอดเดรสและชื่อ
ผูใชทีล่็อกอินเขาสูระบบ แตอุปกรณ
เครือขายจากอปุกรณ B บันทกึเฉพาะ
ชื่อผูใชที่ล็อกอินเขาสูระบบเพยีงอยาง
เดียวเปนตน  

ขอมูลล็อกไดอีกทางหนึ่งดวย − กรณีที่สอง เปนจัดเก็บเหมือนกันแตมี
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยาง 
รูปแบบการบันทึกไมเหมือนกัน เชน
ระบบปฏิบตัิการระบบ X บันทกึวันเวลา
ในขอมูลล็อกเปน MM-DD-YYYY 
ในขณะทีร่ะบบปฏิบัติการ Y บันทึก
เวลาในขอมูลลอ็กเปน YYDDMM  

− กรณีที่สาม เปนรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
เชนการเก็บขอมูลล็อกของแอพพลิเค
ชัน M เก็บเปน File Transfer 
Protocol (FTP) ในขณะทีแ่อพพลิคัน 
N เก็บเปนหมายเลขของพอรตเชน 
21/TCP เปนตน  

3 รูปแบบเวลาบน
ขอมูลล็อก 

Timestamp บนขอมูลล็อกที่
ระบุวันเวลาของเหตุการณที่
เกิดข้ึน 

ตามพ.ร.บ. ไดกําหนดใหอุปกรณที่จาํตอง
มีการเก็บขอมูลล็อกตองดําเนินการ
ปรับปรุงเวลาบนระบบใหตรงกบัเวลา
มาตรฐานสากล สามารถดําเนินการผาน 
Network Time Protocol หรอื NTP ได 

 
โดยปกติวันเวลาบนขอมูลล็อก
หรือ Timestamp ไดมาจากวนั
เวลาบนระบบหรืออุปกรณ 
ดังนั้นถาวันเวลาบนระบบหรือ
อุปกรณเดินไมตรงเวลา จะทาํ
ใหวันเวลาของการประมวลผล
ขอมูลล็อกคลาดเคลื่อนและ
อาจสงผลโดยตรงตอการ
วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนบน
ระบบ  

4 รูปแบบการสราง
และสงขอมูลลอ็ก 

รูปแบบของการสรางขอมูลล็อก 
มีจุดประสงคแตกตางกันตาม
วิธีการเก็บขอมูลล็อกของระบบ
ที่เก่ียวของ ตัวอยางเชนการ
สรางขอมูลล็อกในรูปแบบไฟล
ฐานขอมูลมักมจีุดประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลล็อกลงระบบบริหาร
จัดการฐานขอมลูโดยตรง หรือ
การสงขอมูลลอ็กตามรูปแบบ
มาตรฐาน Syslog ซึ่งผูดูแล
ระบบสามารถเขาถึงและ
วิเคราะหไดงายกวา สามารถ
จัดเก็บในรูปแบบของไฟลบน
ระบบไดเปนตน ดังนั้นการ
ออกแบบระบบเก็บขอมูลล็อก 
อาจตองคํานึงถงึการสราง
ขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิด
ขอมูลล็อก เพ่ือใหสามารถ
รองรับการเก็บขอมูลได
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

การสรางและสงขอมูลล็อกจากแหลงตน
กําเนิดขอมูลลอ็กอาจแตกตางกันได เชน  
− จัดสงในรูปแบบของไฟล CSV หรือ

ไฟล Comma-Separated  
− รูปแบบของไฟลฐานขอมูลหรอื 

Database Management System 
หรือดวยโครงสรางภาษา SQL หรือ 
Structure Query Language 

− รูปแบบมาตรฐาน Syslog 
− รูปแบบของ Eventlog บน

ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟต  
− สงในรูปแบบของโพรโตคอล Simple 

Network Management Protocol 
หรือ SNMP  

− สงในรูปแบบของ XML หรือ XHTML 
− สงในรูปแบบไฟลไบนารี เปนตน 

 
โดยสรุป การสรางและการจัดเก็บขอมูลล็อกมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ 
 
1. การปรับเวลาของเครื่องเซิรฟเวอรและอุปกรณใหเปนเวลามาตรฐาน เพ่ือใหขอมูลล็อกบนล็อก

เซิรฟเวอรมีเวลาตอเน่ืองกันโดยตลอด สามารถดําเนินการไดผานโพรโตคอล Network Time 
Protocol หรือ NTP 

2. การปรับรูปแบบของการสรางขอมูลล็อก ใหอยูในรูปแบบที่สามารถสงและจัดเก็บไวที่ล็อกเซิรฟเวอร
และสามารถวิเคราะหตอไดโดยงาย 

3. การวิเคราะหจํานวนขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็อก วามีจํานวนล็อกอยางไร มีรูปแบบเปน
อยางไร และจะดําเนินการจัดเก็บในรูปแบบใด 

 



 

1.2. การปองกันขอมูลล็อก 
 
ผูที่เก่ียวของมีหนาที่ในการดําเนินการจัดทําความมั่นคงปลอดภัยใหกับขอมูลล็อก เพ่ือใหขอมูลล็อกมี
ความนาเชื่อถือและตรงตามความเปนจริงสําหรับการวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของปญหาทางดาน
ประสิทธิภาพหรือความมั่นคงปลอดภัยไดอยางถูกตอง และใชประกอบเปนหลักฐานในชั้นศาลได 
การสงขอมูลล็อกผานทางระบบเครือขาย มีประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้ 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
1 การควบคุมการ

เขาถึงขอมูลลอ็ก 
ตองมีการกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก 
โดยการพสิูจนตัวตนตาม
รายชื่อของผูทีม่ีสทิธิเขาถึง
ขอมูลล็อกที่กําหนดไว รวมถึง
จัดใหมีการบันทึกการเขาถึง
ขอมูลล็อกทุกครั้ง 

− จัดใหมีการการพิสูจนตวัตนกอนเขาถึง
ขอมูลล็อก 

− กําหนดใหมีการจัดทําล็อกเซิรฟเวอรที่
เก็บเฉพาะขอมูลล็อกซึ่งจะสามารถ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกไดอยางมี
ประสทิธภิาพยิง่ข้ึน 

2 การปองกันการ
เปลี่ยนแปลง
ขอมูลล็อกโดย
ไมไดรับอนุญาต 

ตองมีการกําหนดมาตรการใน
การระบุการเปลีย่นแปลงที่
เกิดข้ึนบนขอมูลล็อก และ
ตรวจสอบไดวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงทีถู่กตอง 

− จัดใหมีการบันทึกการเขาถึงขอมูล 
ล็อกทุกครั้ง เชนผูใชที่เขาถึง ไอพี
แอดเดรสของผูใชที่เขาถึงขอมูลล็อก 
การลบหรือแกไขขอมูลล็อก เปนตน 

− นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพ่ือ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน
บนขอมูลล็อก เชนการใช MD5 หรือ 
GPG เปนตน 

− จัดเก็บขอมูลลอ็กไวในสื่อบันทึก
ขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียวเชน 
CD-ROM เปนตน 

3 การจัดทําล็อก
เซิรฟเวอร หรือ 
Log Server 

เพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรหรืออุป
กรณกําเนิดขอมูลล็อก นํา
รูปแบบที่เรียกวา 

− โดยปกติขอมูลล็อกจะจัดเก็บบน
อุปกรณหรือเซริฟเวอรตนกําเนิดขอมูล
ล็อก 

Secondary  ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟต
วินโดวสเก็บบันทึกล็อกผาน 
Eventlog  

Logging หรือการจัดทําล็อก
เซิรฟเวอรและปรับแตงให
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณกําเนิด
ขอมูลล็อกจัดสงขอมูลล็อกไป
ที่ล็อกเซิรฟเวอรดวย 

 ระบบปฏิบตัิการลีนุกซปกตจิะ
เก็บล็อกที่ /var/log  

− การสงขอมูลลอ็กไปที่ล็อกเซิรฟเวอร
สามารถปองกันความเสีย่งที่ผูบุกรุก
สามารถเขาถึงระบบและแกไขขอมูลล็
อกเพ่ือลบรองรอยการบุกรุก ซึง่
ขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรจะถูก
เปลี่ยนแปลงไป แตขอมูลล็อกบนล็อก
เซิรฟเวอรจะไมไดถูกเปลี่ยนแปลง 
(ยกเวนผูบุกรุกจะสามารถบุกรกุล็อก
เซิรฟเวอรดวย) 

 
 

− กําหนดมาตรการปองกันการเขาถึง
ขอมูลล็อกบนล็อกเซิรฟเวอร ใหรัดกุม
และปลอดภยัเชนการใช Two-factor 
Authentication เปนตน 

− กําหนดมาตรการปองกันบนระบบ
เครือขายเพื่อปองกันการเขาถึงล็อก
เซิรฟเวอรโดยไมไดรับอนุญาต 

4 การปองกัน
ขอมูลล็อกที่มี
ขอมูลสวนบคุคล 

ตองมีการกําหนดมาตรการการ
ปองกันและควบคุมการเขาถึง
ขอมูลล็อกกรณีที่ขอมูลล็อกมี
การบันทึกขอมลูที่เก่ียวของกับ
ขอมูลสวนบคุคล 

− กําหนดใหมีการเขารหสัขอมูลสวน
บุคคล หรือเก็บเฉพาะบางสวนของ
ขอมูลเชนเก็บเฉพาะเลข 4 หลัก
สุดทายของบัตรประจําตัวประชาชน
เปนตัน 
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
 ขอมูลสวนบคุคลตัวอยางเชน ชื่อ 
นามสกุล ที่อยู หมายเลขบตัร
ประจําตัวประชนชน เงินเดือน 
ภาษี  

 ขอมูลสวนบคคลที่เก่ียวของการ
ใชงานระบบ เชนรหสัผาน เน้ือหา
อีเมลของผูใช หรือขอมูลอ่ืนๆ 

5 การปองกัน
ขอมูลล็อกที่
สงผานระบบ
เครือขาย 

ตองมีการกําหนดมาตรการ
ปองกันการเขาถึงหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกที่
สงผานระบบเครือขายโดย
ไมไดรับอนุญาต 

− ออกแบบระบบเครือขายใหรองรับการ
สงขอมูลล็อกผานระบบเครือขายให
ปลอดภยั เชนการแบงเครือขายของ 
ล็อกเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ การควบคุม
ผานไฟรวอลลเปนตน 

− เขารหัสขอมูลล็อกที่มีการสงผาน
ระบบเครือขาย เชนเขารหัสขอมูลกอน
แลวคอยสงไปทีล่็อกเซิรฟเวอรเปนตน 

6 การรักษาความ
พรอมใชของ
ขอมูลล็อก 

ขอมูลล็อกตองเขาถึงไดจากผู
ที่ไดรับอนญุาตหรือไดสิทธิ 
และเมื่อตองการเขาถึงขอมูล 
ล็อกควรจะเขาถึงไดตาม
ตองการโดยทนัท ี

− จัดทาํระบบสํารองขอมูลล็อก โดย
กําหนดตามแผนการสํารองขอมูลล็อก 
เชนดําเนินการสํารองขอมูลแบบ Full 
ทุก 1 เดือนเปนตน หรือการบีบขอมูล
ล็อก (Archive Log) และเขียนในสื่อ
บันทึกขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียว  

− ควรกําหนดปรมิาณขอมูลล็อกที่
สามารถสืบคนไดทันที เชนกําหนดให
สืบคนไดยอนหลังไป 10 วัน ถา
ตองการสืบคนยอนหลังไปมากกวานั้น 
ตองไปดึงขอมูลจากขอมูลในเทป
สํารองขอมูลเปนตน 

− ควรมีการกําหนดระบบทดแทนระบบ
เก็บขอมูลล็อก เชนมี 2 เซิรฟเวอรทํา
หนาที่เก็บขอมลูล็อกเปนตน หรือ
พิจารณาทํา RAID บนฮารดดสิกทีใ่ช
เก็บขอมูลล็อกเพ่ือใหรองรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนบนฮารดดสิก 
เพ่ือเพ่ิมระดับความพรอมใชของการ
ใหบริการขอมูลล็อก 

− ควรมีการประเมินและตดิตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพ่ือใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจดัเก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอร
เก็บขอมูลล็อกได 

− กําหนดวิธีการรกัษาระยะเวลาการ
จัดเก็บขอมูลลอ็กใหไดตามทีกํ่าหนด 
เชนการทาํ Archive Log ของขอมูล 
ล็อกที่เกากวา 30 วันเก็บลงบนสื่อ
บันทึกขอมูลแยกตางหาก เพ่ือลดการ
เก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรหลัก เปน
ตน 

7 การรักษา
ระยะเวลาของการ
เก็บขอมูลล็อก
หรือ 

การนําขอมูลลอ็กมาวิเคราะห
เพ่ือหาสาเหตุของปญหาหรือ
ปรับปรุงประสทิธิภาพดานความ
ปลอดภยั ตองการขอมูลล็อกที่
นาเชื่อถือ และตองใชขอมูลล็
อกในวันที่มีเหตุการณที่
ตองการนํามาใชวิเคราะห และ
โดยปกติมักจะตองใชขอมูลล็
อกยอนหลังรวมดวย การรักษา
ระยะเวลาการจดัเก็บขอมูลล็อก
จึงมีความเปนจาํเปน และควร
กําหนดมาตรการปองกันให
ขอมูลล็อกมีการจัดเก็บตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

Log Archival

− กําหนดมาตรการสาํรองขอมูลล็อก 
เพ่ือใหสามารถนําขอมูลล็อกยอนหลัง
ไดตามที่ตองการ 

− ควรมีการประเมินและตดิตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพ่ือใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจดัเก็บขอมูลล็อกบน 

 ล็อกเซิรฟเวอร  
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา
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ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการ
จัดเก็บขอมูล 90 วันหรือ
ตองการใหรักษาระยะเวลาการ
เก็บขอมูลล็อกยอนหลังไป 90 
วัน (ในกรณีพิเศษอาจสั่งใหมี
การเก็บเพ่ิมเติมได แตไมเกิน 
1 ป)  

 
1.3. การวิเคราะหขอมูลล็อก 

 
โดยปกติผูดูแลระบบ (System Administrator) ผูดูแลระบบเครือขาย (Network Administrator) และ
ผูพัฒนา (Developer) มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการวิเคราะหขอมูลล็อก อาจมีนักวิเคราะห
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ (Security Analyst) เพ่ือวิเคราะหขอมูลล็อกจากอุปกรณทางดานความ
ปลอดภัยเชนไฟรวอลลหรือระบบปองกันการบุกรกุโดยตรง และมีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นคือ 
 
ที่ ประเด็น ขอพิจารณา ตัวอยางการดําเนินการ 
1 การอบรมความรู

ในการวิเคราะห
ขอมูลล็อก  

การวิเคราะหขอมูลล็อก
จําเปนตองใชความเชี่ยวชาญ
และทักษะระดบัสูงของผูที่มี
หนาทีร่ับผดิชอบโดยตรง เพ่ือ
วิเคราะหลําดับของเหตุการณ 
สาเหตุของเหตกุารณ และ
แนวทางการแกไขที่ถูกตองให
ได  ดังนั้นการอบรมความรู
ใหกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อปองกันปญหาการ
ขาดความรูและทักษะความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะห
ขอมูลล็อก  

− จัดใหการอบรมการวิเคราะหขอมูล
ล็อก โดยบริษัทผูติดตั้งล็อกเซิรฟเวอร 
 

 

2 เครื่องมือสําหรบั
การวิเคราะหขอมูล
ล็อก 

เพ่ือใหสามารถวิเคราะห
ขอมูลล็อกจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง การใช
เครื่องมือเชนการเรียงเวลา
ลําดับการเกิดเหตุการณ การ
แปลงขอมูลล็อกจาก
แหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่
แตกตางกัน ซึ่งจะชวยใหผูที่มี
หนาทีร่ับผดิชอบสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหไดตอไป 

− ตรวจสอบความสามารถในการ
วิเคราะหล็อกของซอฟตแวรในการ
จัดเก็บขอมูลลอ็กบนเซิรฟเวอร หรือ
ความสามารถของล็อกเซิรฟเวอรใน
การวิเคราะหเหตุการณตามทีต่องการ 

 



 

2. โครงสรางระบบเกบ็ขอมูลล็อกสําหรับองคกร 
 
โครงสรางพ้ืนฐานระบบเก็บขอมูลล็อกเก่ียวของทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และสื่อบันทึกขอมูลที่
เลือกมาใชเพ่ือใหเกิดการจัดเก็บขอมูลล็อกไดตามความตองการ ทั้งการสรางขอมูลล็อก การสงขอมูลล็อก 
การเก็บขอมูลล็อก การวิเคราะหขอมูลล็อก และการลบขอมูลล็อกเมื่อไมมีความจําเปนตองเก็บในระบบแลว 
 
โดยทั่วไปรูปแบบระบบเก็บขอมูลล็อกสําหรับองคกร ตามเอกสารอางอิง [4] ไดแบงสวนประกอบหลักเปน 3 
สวนดังรูป 
 

 
 
2.1. สวนประกอบของระบบเก็บขอมูลล็อก 
 

Log Generation หรือ Log Source เปนแหลงกําเนิดขอมูลล็อกหรือสรางขอมูลล็อก เปนเซิรฟเวอร
หรืออุปกรณบนระบบเครือขายที่มีขอมูลล็อกจากระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน การจัดเก็บขอมูลล็อก
บนเครื่องเซิรฟเวอรหรืออุปกรณในตัวเองเรียกวา Primary Logging ในกรณีที่มีการจัดสงขอมูลล็อกไป
ยังล็อกเซิรฟเวอรหรือ Log server จะเรียกลักษณะการสงขอมูลล็อกนี้วา Secondary Logging  
 
Log Storage and Correlation เปนล็อกเซิรฟเวอรสําหรับรับขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็อก
หรือ Log Generation เพ่ือจัดเก็บตามรูปแบบที่กําหนดไว รวมทั้งการแปลงขอมูลล็อกใหอยูในรูปแบบที่
สามารถจัดเก็บได ซึ่งอาจรวมถึงการแปลงขอมูลล็อกใหมีรูปแบบที่พรอมจะนําไปวิเคราะหตอได ไมวาจะ
มีรูปแบบของขอมูลล็อกแตกตางกัน ในกรณีที่เซิรฟเวอรดังกลาวรับขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็
อกจํานวนมากจะเรียกวา Collectors หรือ Aggregators  
 
Log Analysis and Monitoring เปนหนาตางสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะหขอมูลล็อก และติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูลล็อก ระบบจัดเก็บขอมูลล็อกบางระบบ
สนับสนุนการสรางรายงานการวิเคราะหขอมูลล็อก ทั้งนี้เพ่ือใหขอมูลเร็วและตรงกับความเปนจริงใน
ปจจุบันที่สุด 
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2.2. การจัดเก็บขอมูลล็อกแบบ Primary Logging และ Secondary Logging 
 

โดยปกติแลวเครื่องเซิรฟเวอรหรืออุปกรณสามารถบันทึกขอมูลล็อกได และ/หรือสามารถสงขอมูลล็อก
ไปยังเซิรฟเวอรอ่ืนได ทั้งน้ีไดแยกรูปแบบเปน 2 แบบคือ 
 

− การบันทึกขอมูลล็อกบนตัวระบบเองเรียกวา Primary Logging หรือการบันทึกขอมูลล็อกแบบ
ปฐมภูมิ  

− การสงขอมูลล็อกไปบันทึกหรือจัดเก็บที่ล็อกเซิรฟเวอรเรียกวา Secondary Logging หรือการ
บันทึกขอมูลล็อกแบบทุติยภูมิ ซึ่งชื่อวิธีการสงขอมูลแบบนี้ใชตามเอกสารอางอิง [5]  
 

ตามรูป  
 

 
 
การจัดเก็บขอมูลล็อกแบบ Primary Logging เปนการจัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกหรือสื่อบันทึกขอมูลบน
ตัวอุปกรณหรือระบบที่กําเนิดขอมูลล็อกเอง จากในรูปเปนตัวอยางการเก็บขอมูลล็อกแยกตามขอมูลล็อก
ของระบบปฏิบัติการ เปนระบบปฏิบัติการลีนุกซ ขอมูลล็อกของเว็บเซิรฟเวอรและขอมูลล็อกของระบบ
แอพพลิเคชัน ในตัวอยางเปนระบบ E-ticket ระบบปฏิบัติการลีนุกซจะบันทึกขอมูลล็อกไวในไดเรกทอรี 
/var/log เปนตน 
 
การสงขอมูลล็อกไปที่ล็อกเซิรฟเวอรนั้น สามารถสงผานระบบเครือขายไดหลายวิธีการ ตัวอยางเชน 
 

− สงขอมูลตามรูปแบบของไฟลไบนารีหรือการเรียกใช Application Programming Interface 
หรือ API ของล็อกเซิรฟเวอรเพ่ือสงขอมูลล็อก 

− สงขอมูลในรูปแบบของไฟลเชนสงไฟลเปน TEXT หรือรูปแบบไฟล CSV (Comma-Separated) 
ผานการสงไฟลขามเครื่องดวย File Transfer Protocol หรือ FTP 

− สงขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน SYSLOG เปนโพรโตคอล UDP ใชหมายเลขพอรตเปน 514 นิยม
ใชกับระบบปฏิบัติตระกูลยูนิกซและลีนุกซ ซึ่งเปนตัวอยางที่ใชในรูป 

− สงขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน EVENTLOG ซึ่งเปนรูปแบบของไฟลหรือผานสคริปตการสงขอมูล 
EVENTLOG นิยมใชบนระบบปฏิบัติการตระกูลไมโครซอฟตวินโดวส  

− สงขอมูลในรูปแบบของระบบฐานขอมูลดวยโครงสรางภาษา SQL หรือ Structure Query 
Language เพ่ือสงขอมูลล็อกไปเก็บที่ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลหรือ Database 
Management System บนล็อกเซิรฟเวอรโดยตรง 

− ใชการสงขอมูลผานโพรโตคอล Simple Network Management Protocol หรือ SNMP 
− สงขอมูลในรูปแบบ XML หรือ XHTML ผานโพรโตคอล SOAP 

 
ล็อกเซิรฟเวอรหรือ Log Server สําหรับการบันทึกขอมูลตามแบบ Secondary Logging ซึ่งทําหนาที่
หลักในการจัดเก็บขอมูลล็อก สํารองขอมูลล็อก มีระบบปองกันการเขาถึงหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลง
โดยไมไดรับอนุญาต อาจมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลล็อก รวมถึงบริหารจัดการขอมูลล็อกชั้นสูง
อ่ืนๆ เปนตน มีชื่อเรียกในการใชงานหลายชื่อ เชน 
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− Centralized Log Server หรือเซิรฟเวอรจัดเก็บขอมูลล็อกแบบศูนยกลาง 
− Centralized Log Management Server หรือเซิรฟเวอรบริหารจัดเก็บขอมูลล็อกแบบศูนยกลาง 
− Security Event Manager System หรือ SEM หรือระบบบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคง

ปลอดภัย ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดข้ึนภายในระบบ
สารสนเทศ 

− Security Information Management System หรือ SIM หรือระบบบริหารจัดการขอมูล
เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเหตุการณ ตอบสนองผานการ
วิเคราะหและสรุป เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญระบบความมั่นคงปลอดภัยนําไปวิเคราะหตอไดอยางแมนยํา 
มักมีการนําไปใชในระบบวิเคราะหขอมูลล็อกระดับสูง เพ่ือติดตามปญหา วิเคราะหปญหา และหา
สาเหตุของปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยอยางเปนระบบ 

  
จากเหตุผลของการรักษาความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลล็อก ทําใหประเด็นการพิจารณาเลือก
วิธีการติดตั้งล็อกเซิรฟเวอรและบันทึกขอมูลแบบ Secondary Logging รวมดวยนั้นเปนทางเลือกที่ดี 
เพราะ 
 

− สามารถควบคุมและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลล็อก ผานการควบคุมการเขาถึง 
การปองกันการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต การสํารองขอมูลล็อก ดําเนินการผาน
ศูนยกลางหรือล็อกเซิรฟเวอรเพียงจุดเดียว 

− เพ่ิมระดับความมั่นคงปลอดภัยใหกับขอมูลล็อก ในกรณีที่ผูบุกรุกเขาถึงระบบโดยไมไดรับ
อนุญาตนั้น ขอมูลล็อกที่ Primary Logging มักจะถูกแกไขหรือถูกลบขอมูลการเขามาในระบบ 
หรือโดยมากมักจะพิจารณาไดโดยทันทีวาในกรณีที่ระบบถูกบุกรุกโดยไมไดรับอนุญาตนั้น 
ขอมูลล็อกที่ Primary Logging จะมีความนาเชื่อถือและความถูกตองนอยมากจนไมสามารถ
นํามาพิจารณาไดทั้งหมด 

− สามารถประเมินระดับความตองการและขีดความสามารถในการรองรับการเก็บขอมูลล็อกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เชนการติดตามปริมาณของการเก็บขอมูลล็อกบนสื่อบันทึกขอมูลหรือฮารดดิสก
เฉพาะที่ล็อกเซิรฟเวอร เพ่ือประเมินแนวโนมอัตราการเติบโตของขอมูลล็อกเปนตน 

− สามารถนําขอมูลล็อกที่ศูนยกลางไปใชวิเคราะหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถงึการตัง้
แจงเตือนเปน Real-time หรือการวิเคราะหขอมูลล็อกแบบ Off-line ก็ยอมได 

 
2.3. ฟงกชันการทาํงานลอ็กเซิรฟเวอร  

 
ถาพิจารณาตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แลวเจตนารมณการ
จัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร และขอมูลผูใชตองการใหขอมูลล็อกนั้นตองการให 
 

− ขอมูลล็อกควรมีความถูกตองและเชื่อถือได 
− มีการกําหนดมาตราการปองกันขอมูลล็อก 
− มีการกําหนดใหรักษาระยะเวลาเก็บขอมูลล็อกใหเหมาะสมเชน 90 วันเปนอยางนอย  
− สามารถวิเคราะหขอมูลหาผูที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ และรูปแบบของเหตุการณที่เกิดข้ึน

จากขอมูลล็อกได 
 
นอกจากการเก็บขอมูลล็อกแลว ตามตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550 ในมาตรา 28 ไดกําหนดใหมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหหลักฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือ Computer Forensic ซึ่งตองดําเนินการเก็บหลักฐานและวิเคราะห
ขอมูลคอมพิวเตอร และมีวิธีการในการเก็บและจัดการกับหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถ
นําไปพิจารณาไดในชั้นศาลอยางถูกตองหรือที่เรียกวามีความรูความเขาใจและดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการรักษา Chain of Custody ไดซึ้งไดกลาวเนนไวในเอกสารอางอิง [6] 
 
ถาพิจารณาเฉพาะความสามารถของล็อกเซิรฟเวอรที่สามารถทําได จะครอบคลุมฟงกชันการทํางาน
ทั้งหมดดังตอไปนี้ อางอิงขอมูลจาก [4]  
 
ความสามารถทั่วไป 
 

− Log parsing ทําหนาที่ในการดึงขอมูลล็อกเพ่ือใหสามารถเก็บบนระบบฐานขอมูล หรือสงตอ
ใหกับระบบเก็บฐานขอมูลล็อกอ่ืนได ยังรวมถึงการแปลงขอมูลล็อกหรือ Log Conversation ให
อยูในรูปแบบที่ตองการหรือพรอมสําหรับนําไปใชงานตอไป 

 

 
หนา 41 จาก 51 

 



− Event filtering ทําหนาที่กรองขอมูลล็อกเพ่ือใชสําหรับการวิเคราะห การรายงานหรือการ
ประเมินแนวโนมของเหตุการณตามคุณลักษณะของเหตุการณหรือความผิดปกติที่เกิดข้ึน 
รวมถึงคัดกรองเหตุการณหรือขอมูลล็อกที่ไมเก่ียวของ ฟงกชันของ Event filtering ควรมีการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกดวย 

 
− Event aggregation ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลหรือปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูที่เดียวกัน

เพ่ือใหสะดวกตอการรองขอหรือการสรางรายงาน 
  
การจัดเก็บขอมูลล็อก 
 

− Log rotation เปนการจัดเก็บล็อกไฟลโดยการหมุนขอมูลล็อก หมายถึงการบันทึกไฟลขอมูลล็
อกไวเปนชื่ออ่ืน และสรางไฟลล็อกใหมเพ่ือรองรับการบันทึกขอมูลตอไป ตัวอยางเชนการ
บันทึกไฟลล็อกเปน /var/log/message เม่ือมีการหมุนขอมูลล็อกจะบันทึกขอมูลล็อกเปน 
/var/log/message.1 และสรางไฟลล็อกใหมเปนชื่อ /var/log/message เปนตน เพ่ือปองกัน
ไมใหมีไฟลขอมูลล็อกขนาดใหญเกินจนไมสามารถใชงานได โดยปกติการหมุนขอมูลล็อกจะ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่ เหมาะสมเชน ทุกวัน หรือทุกสัปดาห หรือเมื่อมีขนาดของ
ไฟลขอมูลล็อกมีขนาดถึงที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังนําขอมูลล็อกเดิมเมื่อมีการหมุนขอมูลล็อก
ไปบีบอัดขอมูลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บขอมูล หรือทํา Log archive ได การหมุนขอมูลล็อกที่
เหมาะสมคือการบันทึกขอมูลล็อกแยกเปนรายวัน และแยกตามเซิรฟเวอรหรืออุปกรณในระบบ
เครือขาย 

 
− Log archival คือการสํารองขอมูลล็อกเพ่ือใหสามารถรักษาระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลล็อก

ตามความตองการ โดยการบันทึกขอมูลล็อกบนสื่อบันทึกขอมูลภายนอก หรือการบันทึกขอมูล
บน Storage area network หรือ SAN หรือการบันทึกบนเซิรฟเวอรหรือขอมูลที่ทําหนาที่
เฉพาะในการบันทึกขอมูลล็อกเปนตน ยังรวมถึงการสํารองขอมูลลอกบนสื่อบันทึกขอมูลอ่ืนเชน
เทปสํารองขอมูล ซีดีรอมหรือดีวีดีเปนตน การจัดทํา Log archival แบงเปนสองแบบคือ 
 

 Log retention เปนการบันทึกขอมูลล็อกของเหตุการณจากระบบอยางสม่ําเสมอ 
 Log preservation เปนกระบวนการรักษาขอมูลล็อกเพ่ือใหสามารถนําไปใชรวมกับการ
รับมือเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย หรือเหตุการณผิดปกติที่เกิดข้ึนกับระบบ
สารสนเทศ และสามารถรักษาขอมูลล็อกไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือตามความ
ตองการจากภายนอก เชนความตองการของ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน 

 
− Log compression คือการบีบอัดขอมูลล็อกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลล็อก และงายใน

การสํารองขอมูลล็อกหรือการยายขอมูลล็อกไปเก็บไวบนสื่อบันทึกขอมูลอ่ืน มักดําเนินการ
ตอเนื่องจาก Log rotation หรือ Log archival 

 
− Log reduction เปนการตัด ลบ หรือลดขอมูลล็อกบางสวนที่ไมเก่ียวของ เชนการลบตัวอักษร

หรืออักขระที่ไมจําเปนตอเก็บบันทึกขอมูลล็อก มักจะดําเนินการควบคูกับกระบวนการ Log 
archival เพ่ือลดขอมูลล็อกที่ไมเก่ียวของกอนจะบันทึกขอมูลล็อกในสื่อบันทึกขอมูล 

 
− Log conversion เปนการแปลงรูปแบบการจัดเก็บขอมูลล็อกเชน แปลงขอมูลล็อกจากรูปแบบ

ของไฟล TEXT เปนรูปแบบขอมูลล็อกแบบ XML เปนตน เปนวิธีการแปลงรูปแบบการเก็บ
ขอมูลล็อกจากรูปแบบหนึ่งไปเปนอีกรูปแบบหนึ่ง สวนหนึ่งแลวการทํา Log conversion มักทํา
กระบวนการ Event filtering และ Event aggregation จนถึง Log normalization 
 

− Log normalization เปนการปรับรูปแบบของขอมูลล็อกใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เชนการปรับ
รูปแบบของวันที่ที่แตกตางกัน เชน หรือความแตกตางของชื่อตําแหนงของขอมูลล็อก เชน 
 

 ขอมูลล็อกวันที่จากเว็บเซิรฟเวอรเปนรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือเขียนเปน 2:34:56 P.M. 
IDT ในขณะที่ขอมูลล็อกวันที่ของเว็บเซิรฟเวอรอีกเซิรฟเวอรจัดเก็บในรูปแบบ 24 
ชั่วโมง เชน 14:34 GMT+7 เปนตน 

 ในระบบหนึ่งเรียกขอมูลล็อกวันที่วา Timestamp ในขณะที่อีกระบบหนึ่งเรียกวา Event 
Time เปนตน 
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 บางระบบเก็บขอมูลล็อกของ Timezone เปน GMT+7 ในขณะที่อีกระบบหนึ่งเก็บ
ขอมูลล็อกเปน Zone-21 เปนตน ดังนั้นกระบวนการ Log normalization ตองทราบวา
ความหมายของ Zone-21 หมายถึง GMT+7 เปนตน 
 

กระบวนการ Log normalization มีความสําคัญมากยิ่งเฉพาะกับการใชล็อกเซิรฟเวอรแบบ
ศูนยกลางเพื่อเก็บขอมูลล็อก และสามารถวิเคราะหขอมูลล็อก ซึ่งตองมีความสามารถในการรับ
ขอมูลล็อกหลายรูปแบบและตองทํา Log normalization ในการแปลงขอมูลล็อกใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถจัดเก็บ สืบคน และวิเคราะหไดโดยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญตอไป 

 
− Log file integrity checking เปนกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของล็อกไฟล โดยการ

ทํา Data Hashing กับล็อกไฟลที่ไมมีการเขียนขอมูลแลว ตัวอยางดําเนินการทํา Log 
rotation เปนวันดังนั้นสามารถนําขอมูลล็อกไฟลของเดือนกอนหนามาเขากระบวนการนี้ได หรือ
การทํา Log compression กับล็อกไฟลที่ผานกระบวนการ Log archival แลวเชนขอมูลล็อก
ของสัปดาหที่แลวนํามาบีบอัดและคํานวณดวยวิธีการน้ีเปนตน ซึ่งจะไดเปนขอมูลเปน Message 
Digest เชนการคํานวณดวยอัลกอริทึม MD5 ขนาด 128 บิต หรือใชอัลกอริทึม SHA-1 ขนาด 
128 บิตเปนตน ผลลัพธที่ไดหรือที่เรียกวา Message Digest จะมีความยาวขนาด 128 บิตเพ่ือ
ใชเปนตัวแทนของล็อกไฟล ขอมูล Message Digest ควรจะตองเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลที่
ปลอดภัยเชน สื่อบันทึกขอมูลแบบเขียนไดอยางเดียวเปนตน ตัวอยางในรูปเปนการใชงาน 
Data Hashing 

 

 
 

ล็อกไฟล /var/log/message และ C:\WINDOWS\System32\config\SecEvent.Evt ตามรูป
บนระบบปฏิบัติการยูนิกซและขอมูลล็อกไฟลของ Security Log บนระบบปฏิบัติการวินโดวส
ตามลําดับที่จัดเก็บบนล็อกเซิรฟเวอร นํามาคํานวณผานกระบวนการ Data Hashing และขอมูล 
Message Digest ที่ไดนําไปเก็บไวบนสื่อบันทึกขอมูลประเภท CD-ROM ซึ่งเขียนไดอยางเดียว
เปนตน 
 
เม่ือตองการเทียบวาล็อกไฟลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ใหคํานวณเทียบดวยวิธีการ
เชนเดิม และนําผลลัพธของ Message Digest ไปเทียบกับคาของ Message Digest ที่คํานวณ
ไวตอนตน ถาคาที่ไดไมเทากัน แสดงวาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมไดรับอนุญาตแลว 
 
ขอสําคัญคือขอมูล Message Digest ที่ไดจากการคํานวณตอนแรกตองมีการกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเก็บอยางมั่นคงปลอดภัยและปองกันการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาตดวย 

 
การวิเคราะหขอมูลล็อก 
 

− Event correlation เปนกระบวนการสรางความสัมพันธของขอมูลล็อกตัวอยางเชนการสราง
กฏความสัมพันธหรือ Rule-based correlation ระหวางขอมูลล็อก เชนการสรางความสัมพันธ
ของขอมูลล็อกจาก วันเวลา จากไอพีแอดเดรส จากชนิดของเหตุการณจากขอมูลล็อกเปนตน 
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กระบวนการ Event correlation สามารถนําระเบียบวิธีการประมวลผลขอมูลระดับสงูมาใชรวมได 
เชนการใชวิธีการทางสถิติมาหาแนวโนมของเหตุการณที่เก่ียวของกัน หรือการใชความนาจะ
เปนมาคํานวณเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธของเหตุการณเปนตน จนถึงการนําเทคนิคของ 
Data Mining มาใชเพ่ิมเติมเพ่ือจัดแบงกลุมขอมูลและความสัมพันธของขอมูลล็อกหรือ
เหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางแมนยํามากขึ้น 

 
− Log viewing เปนระบบการแสดงขอมูลล็อก มีความสามารถของ Event filtering เชนสามารถ

การจัดเรียงขอมูลล็อกตามวันที่ การแยกขอมูลล็อกตามเซิรฟเวอรหรืออุปกรณ 
  

− Log reporting เปนการแสดงผลลัพทจากการวิเคราะหขอมูลล็อก ระบุความสัมพันธที่
เก่ียวของ หรือขอมูลสรุปการวิเคราะหขอมูลล็อกหรือเหตุการณที่เก่ียวของ แสดงความตอเนื่อง
ของเหตุการณที่เกิดข้ึนและคัดกรองรวมถึงแสดงเปนกราฟหรือแผนภูมิเพ่ือใหงายตอการ
แสดงผลเปนตน 

 
การทําลายหรือยกเลิกใชงานขอมูลล็อก 
 

− Log clearing คือการลบขอมูลจากล็อกไฟลตามวันเวลาที่กําหนดไว ซึ่งเปนการลบขอมูลที่
ไมไดใชงานแลวหรือไมมีความสําคัญตอการใชงานแลว การลบขอมูลล็อกตองคํานึงถึง Log 
archival  

 
3. ประเภทของของขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็อก (Log source หรอื Log generation) 

 
แหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่นํามาใชเพ่ือวิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัย ประกอบดวย 
 

− ขอมูลล็อกที่เกิดจากระบบปฏิบัติการของอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครือขาย 

− ขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนระบบ 
− ขอมูลล็อกที่เกิดจากอุปกรณหรือซอฟตแวรที่เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

 
การบันทึกขอมูลล็อกและการสงขอมูลล็อก สามารถบันทึกขอมูลล็อกไดสองรูปแบบ  
 

− การบันทึกขอมูลล็อกอยางตอเน่ืองหรือ Continuous คือเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนจะบันทึกขอมูลล็อก
ทันที  

− การบันทึกขอมูลล็อกตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเม่ือถึงจํานวนของขอมูลที่กําหนดไวแลวแตกรณี 
เรียกวา Batches กลาวคือเม่ือเกิดเหตุการณบนระบบ ระบบจะรวบรวมบันทึกไวในที่พักชั่วคราวจน
ชวงเวลาที่กําหนดหรือจํานวนขอมูลที่กําหนดไว จะนําขอมูลบันทึกในสื่อบันทึกขอมูลที่กําหนดไว 
หรือสงขอมูลล็อกไปที่ล็อกเซิรฟเวอรเปนตน ในกรณีที่บันทึกแบบ Batches ควรคํานึงถึงความ
ตองการขอมูลล็อกภายในระยะเวลาที่กําหนดวาจะมีขอมูลล็อกเพ่ือใหนํามาใชวิเคราะหไดทันเวลา
หรือไม 

 
3.1. ขอมูลล็อกที่เกิดจากระบบปฏิบัตกิาร (Operating system log) 

 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเซิรฟเวอร (Servers) เครื่องผูใชงาน (Workstations) รวมถึงอุปกรณเครือขาย
เชน Routers หรือ Switches สามารถบันทึกขอมูลล็อกของกิจกรรมที้เกิดข้ึนที่เก่ียวเนื่องกับระบบ โดย
สามารถแบงไดเปนสองประเภทคือ 
 
System Events หรือขอมูลล็อกบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนและเก่ียวของกับระบบปฏิบัติการหรือ
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการเอง ตัวอยางเชนการปดระบบปฏิบัติการหรือการเปดใชงาน
ระบบปฏิบัติการ (Boot and Shutting down Operating System) หรือการเริ่มตนทํางานของซอฟตแวร
ที่ใหบริการบนเครื่องเซิรฟเวอรเปนตน ขอมูลล็อกดังกลาวนีสําคัญตอการวิเคราะหและแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนตอระบบโดยตรง และมักจะเก่ียวของกับการวิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการดวย ตัวอยางเชน 
 
Aug 16 06:01:50 localhost@server kernel: kjournald starting.  Commit 
interval 5 seconds 
Aug 16 06:01:50 localhost@server kjournald starting.  Commit interval 5 
seconds 
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Aug 17 06:01:51 localhost@server Allocating PCI resources starting at 
40000000 (gap: 3c000000:c2c00000) 
Aug 17 06:01:51 localhost@server kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 
started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 
… 
Aug 25 06:00:42 localhost@server syslog-ng[2005]: Termination requested via 
signal, terminating; 
Aug 25 06:00:42 localhost@server syslog-ng[2005]: syslog-ng shutting down; 
version='2.0.9' 
Aug 25 06:01:51 localhost@server syslog-ng[2004]: syslog-ng starting up; 
version='2.0.9' 
… 
Aug 25 04:02:04 localhost@server logrotate: ALERT exited abnormally with [1] 
Aug 25 06:00:01 localhost@server shutdown[11127]: shutting down for system 
reboot 
Aug 25 06:01:51 localhost@server kernel: SI 27 (level, low) -> IRQ 169 

 
Audit Records หรือขอมูลล็อกทางดานความมั่นคงปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการเชน ขอมูลล็อกการ
พิสูจนตัวตน การเขาถึงไฟลในระบบ การเปลี่ยนแปลงไฟลคอนฟกกูเรชันของระบบ การเปลี่ยนแปลง
บัญชีผูใช การเปลี่ยนแปลงสิทธิของผูใชบนระบบ เปนตน โดยทั่วไปผูดูแลระบบจําเปนจะตองดําเนินการ
ปรับแตงระบบปฏิบัติการเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถเก็บบันทึกขอมูลล็อกที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย
นี้ดวยตัวเอง 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
 
Aug 1 22:25:41 localhost@server sshd[7876]: pam_unix(sshd:auth): 
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= 
rhost=192.168.96.6  user=teerapap 
Aug 1 22:25:43 localhost@server sshd[7876]: Failed password for teerapap 
from 192.168.1.6 port 1068 ssh2 
Aug 1 22:25:46 localhost@server sshd[7876]: Accepted password for teerapap 
from 192.168.1.6 port 1068 ssh2 
Aug 1 22:25:46 localhost@server sshd[7876]: pam_unix(sshd:session): session 
opened for user suwit by (uid=0) 
Aug 1 22:25:55 localhost@server sshd[7909]: Connection closed by 
192.168.1.96 
Aug 1 22:26:52 localhost@server su: pam_unix(su-l:auth): authentication 
failure; logname=suwit uid=502 euid=0 tty=pts/0 ruser=suwit rhost=  
user=root 
Aug 1 22:27:00 localhost@server su: pam_unix(su-l:auth): authentication 
failure; logname=suwit uid=502 euid=0 tty=pts/0 ruser=suwit rhost=  
user=root 
Aug 1 22:27:05 localhost@server sshd[7919]: Connection closed by 
192.168.1.96 
Aug 1 22:27:10 localhost@server su: pam_unix(su-l:auth): authentication 
failure; logname=suwit uid=502 euid=0 tty=pts/0 ruser=suwit rhost=  
user=root 
Aug 1 22:27:38 src@serverwifi su: pam_unix(su-l:session): session opened for 
user root by suwit(uid=502) 

 
การวิเคราะหปญหาของการใชงานและปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเกี่ยวของกับการนํา
ขอมูลล็อกทีเก่ียวของกับระบบปฏิบัติการทั้ง 2 ประเภทนี้มาวิเคราะหโดยตรง เน่ืองจากวาเปนขอมูลล็อก
โดยตรงที้เกิดข้ึนบนเครื่องที่เซิรฟเวอรที่ใหบริการ หรือเครื่องใชงานของผูใชงานโดยตรง ตัวอยางเชน
ขอมูลล็อกบนอุปกรณไฟรวอลลระบุวามีการเชื่อมตอเกิดข้ึนบนเซิรฟเวอรจากภายนอก แตไมไดระบุ
รายละเอียดของการเขาถึง ซึ่งตองใชขอมูลล็อกที่เกิดข้ึนจากระบบปฏิบัติการของเซิรฟเวอรที่เกียวของ 
ซึ่งควรจะมีขอมูลล็อกของการพิสูจนตัวตน การเขาถึงไฟลบนระบบ หรือเหตุการณผิดปกติอ่ืนเชนการปด
เครื่องเซิรฟเวอรเปนตน ขอมูลล็อกบนระบบปฏิบัติการที่นํามาวิเคราะหเพ่ิมเติมสามารถบอกรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน บางครั้งจําเปนจะตองใชขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนเซิรฟเวอร
นํามาวิเคราะหรวมดวยเปนตน  
 

3.2. ขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนระบบ (Application log) 
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แอพพลิเคชันบนระบบหรือ Application สามารถจําแนกไดเปนสองประเภท ประเภทแรกเปนแอพพลิเค
ชันใหบริการทั่วไปเชนแอพพลิเคชันระบบอีเมล แอพพลิเคชันระบบเว็บเซิรฟเวอร แอพพลิเคชันระบบ
อินทราเน็ต แอพพลิเคชันสําหรับการโอนยายไฟลระยะไกล (FTP Application Server) ประเภทที่สอง
เปนแอพพลิเคชันที่สัมพันธกับระบบธุรกิจโดยตรงหรือเปนแอพพลิเคชันเฉพาะทาง เชนแอพพลิเคชัน
ทางดานการเงิน (Financial Application) แอพพลิเคชันระบบงานสารบรรณเพื่อบริหารจัดการเอกสาร
ภายในหนวยงาน แอพพลิเคชันระบบการวางแผนทรัพยากรภายในองคกรหรือ Enterprise Resource 
Planning (ERP) แอพพลิเคชันของงานจัดซื้อภายในองคกร แอพพลิเคชันทางดาน Logistic เปนตน 
 
ขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนระบบมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลล็อกเปน 2 แบบคือแบบแรกคือ
แอพพลิเคชันที่เก็บบันทึกขอมูลล็อกโดยตรง หรือแบบที่สองคือแอพพลิเคชันสงขอมูลล็อกให
ระบบปฏิบัติการเก็บให ประเภทของขอมูลล็อกที่เปนประโยชนตอการนํามาวิเคราะหปญหาทางดานความ
มั่นคงปลอดภัยที่นาสนใจ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอมูลล็อกการรองขอและการตอบกลับของแอพพลิเคชันหรือ Application requests and 
responses: เปนการบันทึกลําดับการเชื่อมตอที่เกิดข้ึนจากการรองขอของผูใชงานมาที่แอพพลิเคชัน 
ตัวอยางเชนขอมูลล็อกบนแอพพลิเคชันอี-เมล (E-mail application server) สามารถบันทึกลําดับการ
เชื่อมตอเพ่ือสงอี-เมลไดโดยละเอียดตั้งแตผูสง ผูรับ วันเวลาที่ทําการสง หัวขอจดหมายอี-เมล ไฟลแนบ
ได หรือกรณีของขอมูลล็อกของแอพพลิเคชันเว็บเซิรฟเวอร (Web server application) เก็บบันทึก
ขอมูลการเชื่อมตอจากไอพีแอดเดรสตนทาง หนาเว็บที่เขาถึง ขอมูลตอบกลับผูใช หรือแอพพลิเคชัน
ทางดานการเงิน ซึ่งจะมีการบันทึกขอมูลล็อกของ Transaction ที่เกิดข้ึนกับธุรกรรมทางการเงินของผูใช
โดยละเอียดเปนตน 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกของ Sendmail และ Net-SNMP ซึ่งแสดงการรองขอและตอบกลับของแอพพลิเคชัน
บนเซิรฟเวอรตระกูลยูนิกซ 
 
Nov 21 12:21:29 server sendmail[28855]: jALHLTNW028855: 
to=Dr_xxx@hotmail.com, ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:00, 
xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=31029, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], 
dsn=2.0.0, stat=Sent (jALHLTs3028856 Message accepted for delivery) 
… 
Aug 25 22:30:31 localhost@server snmpd[2271]: Received SNMP packet(s) from 
UDP: [127.0.0.1]:10503 
Aug 25 22:30:33 localhost@server snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[192.168.1.1]:10503 
Aug 25 22:30:33 localhost@server snmpd[2271]: Received SNMP packet(s) from 
UDP: [192.168.1.1]:10503 
Aug 25 22:31:41 localhost@server snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[127.0.0.1]:10503 

 
ขอมูลล็อกการเขาใชงานระบบหรือ Account Information: เปนการบันทึกขอมูลล็อกการพิสูจน
ตัวตนทั้งในกรณีที่สําเร็จและไมสําเร็จที่เกิดข้ึนกับแอพพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงบัญชีผูใชงานบนระบบ
แอพพลิเคชันเชนการเปลี่ยนสิทธิหรือหนาที่บนแอพพลิเคชัน ระบบแอพพลิเคชันบางระบบสามารถ
บันทึกขอมูลล็อกเงื่อนไขพิเศษไดเชน เม่ือพบวามีการพยายามจะเดาสุมรหัสผานในหนาล็อกอินกอนเขา
ใชงานแอพพลิเคชันระบบจะบันทึกเหตุการณนี้ไวเปนขอมูลล็อกและยกเลิกใชงานบัญชีผูใชนี้ชั่วคราวได
เปนตน  
 
ตัวอยางขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตนผาน SSH บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ และขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตน
เขามาผาน OpenVPN 
 
Aug 15 22:25:41 localhost@server sshd[7876]: pam_unix(sshd:auth): 
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= 
rhost=192.168.96.6  user=tawatchai 
Aug 15 22:26:04 localhost@server  su: pam_unix(su-l:auth): authentication 
failure; logname=seewat uid=502 euid=0 tty=pts/0 ruser=seewat rhost=  
user=root 
… 
Aug 20 13:29:39 localhost@server openvpn[2235]: 203.48.33.231:2686 Data 
Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication 
Aug 20 14:29:56 localhost@server openvpn[2235]: client/203.48.33.231:2686 
Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC 
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Aug 20 14:29:56 localhost@server openvpn[2235]: client/203.48.33.231:2686 
Data Channel  

 
ขอมูลการใชงานแอพพลิเคชันหรือ Usage information: เปนขอมูลล็อกบันทึกการใชงานแอพพลิเค
ชัน โดยมากจะนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน หรือนํามาใช
รายงานสถานะการทํางานของแอพพลิเคชัน เชนขอมูลล็อกบันทึกจํานวนของขอมูลที่ระบบแอพพลิเคชัน
ประมวลผลตอวัน หรือความเร็วในการตอบสนองการรองขอขอมูล ขนาดของไฟลที่มีการแนบกับ
ระบบงาน ขอมูลล็อกเหลานี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือวิเคราะหเหตุการณทางดานความมั่นคง
ปลอดภัยไดเชนเดียวกัน เชนการใชงานแอพพลิเคชันโดยปกติจะมีการประมวลผลงานจํานวนหนึ่งตอวัน 
เม่ือพบจํานวนการประมวลผลมากผิดปกติอาจเปนการแจงเตือนหรือสัญญาณความผิดปกติของเหตุการณ
ได ตัวอยางเชน 
 
Aug  1 00:50:01 localhost@server  snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[127.0.0.1]:10525 
Aug  1 00:50:01 localhost@server snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[127.0.0.1]:10525 
Aug  1 00:50:01 localhost@server snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[127.0.0.1]:10525 
Aug  1 00:50:01 localhost@server snmpd[2271]: Connection from UDP: 
[127.0.0.1]:10525 
… 
Aug  1 16:39:57 localhost@server named[2042]: unexpected RCODE (SERVFAIL) 
resolving 'webindex.siamzab.com/AAAA/IN': 192.168.99.1#53 
… 
Aug  1 06:01:25 localhost@server kernel: TCP bind hash table entries: 65536 
(order: 7, 524288 bytes) 
Aug  1 06:01:25 localhost@server kernel: TCP: Hash tables configured 
(established 131072 bind 65536) 
Aug  2 06:01:18 localhost@server kernel: TCP bind hash table entries: 65536 
(order: 7, 524288 bytes) 

 
ขอมูลล็อกการทํางานของแอพพลิเคชันหรือ Operational actions: เชนการเริ่มหรือหยุดทํางานของ
แอพพลิเคชัน การทํางานผิดพลาดที่เกิดข้ึนบนแอพพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงคาบนแอพพลิเคชัน เปน
ตน ตัวอยางเชน 
 
Aug 11 06:05:51 192.168.1.21/192.168.1.21 syslog: chilli : chilli daemon 
successfully started 
Aug 11 06:05:51 192.168.1.21/192.168.1.21 syslog: ttraff : traffic counter 
daemon successfully started 
Aug 11 06:05:51 192.168.1.21/192.168.1.21 syslog: ttraff: data collection 
started 
Aug 11 06:05:53 192.168.1.21/192.168.1.21 syslog: chilli : chilli daemon 
successfully started 
Aug 11 06:05:53 192.168.1.21/192.168.1.21 syslog: klogd : klog daemon 
successfully stopped 
… 
Aug 12 06:01:58 localhost@server monit[2481]: Monit started 
Aug 12 06:01:48 localhost@server named[2040]: starting BIND 9.3.3rc2 -u 
named -t /var/named/chroot 
Aug 12 06:02:02 localhost@server monit[2481]: monit HTTP server started 
Aug 12 06:02:02 localhost@server monit[2481]: Monit started 
… 
Aug 13 17:40:09 localhost@server monit[2481]: 'ADMIN-sshd' trying to restart 
Aug 13 17:40:10 localhost@server monit[2481]: 'ADMIN-sshd' start: 
/etc/init.d/sshd 
Aug 13 17:43:57 localhost@server monit[2481]: 'WWW-httpd' trying to restart 

 
นักออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบสามารถใชขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนระบบเพื่อวิเคราะห
ปญหาการทํางานรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน รวมถึงนําไปใชวิเคราะห
ปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะหความสอดคลองตามขอกําหนดการออกแบบของระบบ
แอพพลิเคชัน รูปแบบล็อกของแอพพลิเคชันที่แตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับการออกแบบระบบหรือการพัฒนา
ระบบ
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3.3. ขอมูลล็อกที่เกิดจากอุปกรณหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวกบัการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
(Security-related device/software log) 
 
อุปกรณหรือซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเปนไดทั้งอยูในรูปแบบของ
อุปกรณเครือขายหรือ Network-based หรืออยูบนระบบเซิรฟเวอร เครื่องลูกขายหรือเครื่องผูใช หรือ 
Host-based เพ่ือใชบันทึกเหตุการณทางดานความมั่นคงปลอดภัย มีจุดประสงคเพ่ือปองกัน ตรวจจับ 
รวมถึงมีความสามารถในการแกไขหรือกูคืนความเสียหายไดตามความจําเปน ตัวอยางเชน 
 
Routers หรืออุปกรณเลือกเสนทางระบบเครือขาย: ควบคุมการใชงานระบบเครือขายและสามารถ
ควบคุมการเชื่อมตอระบบเครือขายได บอยครั้งมีการทํา Network Address Translation (NAT) เพ่ือ
แปลงไอพีแอดเดรสภายในใหสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ขอมูลล็อกการทํา NAT เปนขอมูลล็อกที่
สําคัญเพราะบอกถึงการเชิ่อมตอระหวางเครื่องลูกขายภายในและอินเทอรเน็ตภายนอก นอกจากนี้เปน
ขอมูลล็อกการเชื่อมตอเครือขายที่เกิดข้ึนเปนตน 
 
ไฟรวอลล หรือ Firewall: อุปกรณหรือซอฟตแวรใชสําหรับควบคุมการเขาถึงเครือขายดวยกฏไฟรวอลล 
สามารถกําหนดไอพีแอดเดรสของการเชื่อมตอ พอรตสําหรับการเชื่อมตอ สามารถกรองเนื้อความของ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรหรือทราฟฟกเครือขายได มีความสามารถในการปองกันการโจมตีทางระบบ
เครือขายเชนการปองกัน Denial of Service หรือการปองกัน IP Spoofing เปนตน ขอมูลล็อกบนไฟร
วอลลถือเปนแหลงขอมูลลอ็กสําคัญอีกสวนหนึ่ง เน่ืองจากบันทึกขอมูลการเชื่อมตอ การอนุญาตและการ
ไมอนุญาตใหเชื่อมตอ รวมถึงขอมูลล็อกการโจมตีที่เกิดข้ึนบนเครือขายเปนตน 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกไฟรวอลลของ IPTables บนระบบปฏิบัติลีนุกซ 
 
Aug 25 22:20:17 192.168.1.21/192.168.1.21 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= 
MAC=01:00:5e:00:00:01:00:02:cf:b4:b7:84:08:00:46:00:00:24 SRC=192.168.1.1 
DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=64587 OPT (94040000) 
PROTO=2 
Aug 25 22:25:02 192.168.1.21/192.168.1.21 kernel: ACCEPT IN=vlan1 OUT= 
MAC=00:1d:7e:dc:1b:37:00:1d:60:8f:44:b6:08:00:45:00:00:41 SRC=192.168.1.99 
DST=192.168.1.21 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP 
SPT=10499 DPT=161 LEN=45 
Aug 25 22:26:31 192.168.1.21/192.168.1.21 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= 
MAC=01:00:5e:00:00:01:00:02:cf:b4:b7:84:08:00:46:00:00:24 SRC=192.168.1.1 
DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=64982 OPT (94040000) 
PROTO=2 
Aug 25 22:28:36 192.168.1.21/192.168.1.21 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= 
MAC=01:00:5e:00:00:01:00:02:cf:b4:b7:84:08:00:46:00:00:24 SRC=192.168.1.1 
DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=65212 OPT (94040000) 
PROTO=2 

 
พร็อกซีเซิรฟเวอร (Proxy Server) หรือ เว็บพร็อกซี (Web Proxies): ทําหนาที่เหมือนไฟรวอลลใน
ระดับแอพพลิเคชัน ควบคุมการเขาใชงานเว็บแอพพลิเคชันที่เขาถึงดวยโปรโตคอล HTTP หรือ FTP 
เปนตน และยังชวยเพิ่มความเร็วการใชงานอินเทอรเน็ต สนับสนุนการควบคุมการไมอนุญาตใหเขาถึงเว็บ
ไมพึงประสงคได ขอมูลล็อกในเว็บพร็อกซีประกอบไปดวย วันเวลาที่ผูใชเขาถึงขอมูลเว็บ เว็บที่เขาถึง 
ขนาดของขอมูล ไอพีแอดเดรสของผูใชเปนตน ตัวอยางซอฟตแวรเชน Squid หรือ Microsoft ISA 
Server หรืออุปกรณโดยเฉพาะ (Appliance) เชนผลิตภณัฑของ Bluecoat เปนตน 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกที่ผูใชงานการเขาถึงเว็บของ Squid  
 
1219678885.680    245 192.168.56.80 TCP_MISS/200 19875 GET 
http://directory.narak.com/vote.php? - DIRECT/203.121.145.220 text/html 
1219678885.776    748 192.168.56.78 TCP_MISS/200 337 GET 
http://widget.alot.com/geocode - DIRECT/208.76.11.230 text/html 
1219678885.791    839 192.168.56.73 TCP_MISS/200 424 GET 
http://www.thaiebayuser.com/forum/index.php? - DIRECT/74.86.247.98 text/html 
1219678885.832     25 192.168.56.78 TCP_IMS_HIT/304 325 GET 
http://www.sanook.com/temp/hdmbg2.jpg - NONE/- image/jpeg 
1219678885.980    144 192.168.56.80 TCP_MISS/200 426 GET 
http://lvs.truehits.in.th/goggen.php? - DIRECT/164.115.2.135 image/jpeg 
1219678886.547   1044 192.168.56.54 TCP_MISS/200 360 GET 
http://tracker.prq.to/scrape.php? - DIRECT/77.247.176.136 text/plain 
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1219678886.643    610 192.168.56.80 TCP_MISS/200 82392 GET 
http://images2.narak.com/banner/jobs_468x60.gif - DIRECT/203.151.233.144 
image/gif 

 
ซอฟตแวรปองกันมัลแวรหรือโปรแกรมปองกันไวรัส: ซอฟตแวรเพ่ือปองกันมัลแวรหรือ (Malware 
หรือ Malicious Software หรือโปรแกรมไมประสงคดี ซึ่งรวมถึงสปายแวร หนอนอินเตอรเน็ต โทรจัน 
รูทคิท (Rootkit) เชนซอฟตแวร Antivirus ทําการบันทึกวันเวลาที่สามารถตรวจจับมัลแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือผลลัพธจากการสแกนฮารดดิสกเพ่ือหาไวรัสบนเครื่อง ตัวอยางเชน Kaspersky, ESET 
NOD, Symantec Antivirus, Trend Micro, McAfee เปนตน 
 
อุปกรณหรือซอฟตแวรเพื่อเขาถึงระบบจากระยะไกลผานทางเครือขายหรือ Remote Access 
Software: การเขาถึงระยะไกลผานทางเครือขายเปนการเชื่อมตอผานชองทางที่เรียกวา Virtual Private 
Network หรือ VPN เพ่ือเปนการสรางชองทางการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสและพิสูจนตัวตนกอนเชื่อมตอ
เขาสูระบบเครือขายขององคกร และเขาถึงระบบภายในองคกรผานทาง VPN ได อุปกรณหรือซอฟตแวร 
Remote Access จะบันทึกขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตนและการเชื่อมตอที่เกิดข้ึน บางระบบสามารถบันทึก
ระยะเวลาการเขาใชงาน ขนาดขอมูลที่เครื่องลูกขายใชทั้งการดาวนโหลดและการอัพโหลด และอาจ
รวมถึงปริมาณการใชงานทรัพยากรบนระบบเครือขายดวย เชน SSL VPN อยางอุปกรณ Juniper SSL 
VPN หรือใช Microsoft ISA Server เพ่ืออนุญาตใหเขาถึงดวยโพรโตคอล PPTP หรือ L2TP เปนตน 
หรือการใชซอฟตแวร POPTOP บนระบบปฏิบัติการยูนิกซเปนตน 
 
ระบบตรวจจับผูบุกรุกหรือ Intrusion Detection Systems (IDS) และระบบปองกันผูบุกรุกหรือ 
Intrusion Prevention Systems (IPS): ทําการบันทึกขอมูลล็อกจากการตรวจจับเหตุการณการบุกรุก 
การโจมตีระบบ หรือเหตุการณนาสงสัยอ่ืน รวมถึงขอมูลล็อกการปองกันการบุกรุกที่เกิดข้ึน ระบบตรวจจับ
ผูบุกรุกเชน Snort  
 
ซอฟตแวรบริหารจัดการชองโหวระบบคอมพิวเตอรหรือ Vulnerability Management Software: 
เปนซอฟตแวรเพ่ือบริการจัดการชองโหวบนระบบปฏิบัติการหรือระบบเครือขายที่สนับสนุน ซอฟตแวร
บริหารจัดการแพตซหรือ Patch Management Software ใชสําหรับปรับปรุงชองโหวและเก็บบันทึก
ขอมูลการปรับปรุงชองโหวของระบบ และสถานะขอมูลชองโหวของแตละอุปกรณ รวมถึงซอฟตแวรตรวจ
ประเมินชองโหวหรือ Vulnerability Assessment Software เพ่ือคนหาชองโหวบนระบบคอมพิวเตอร
และหาแนวทางปรับปรุงในลําดับถัดไป ในแตละครั้งของการตรวจประเมินชองโหว ขอมูลล็อกที่บันทึก
ประกอบไปดวย วันเวลาที่ดําเนินการตรวจสอบ เครื่องหรืออุปกรณที่ดําเนินการตรวจสอบ ชองโหวที่พบ 
คําแนะนําเปนตน ตัวอยางซอฟตแวรเชน Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Nessus 
หรือผลิตภัณฑจาก GFI Network Security เปนตน  
 
เซิรฟเวอรสําหรับการพิสูจนตัวตนหรือ Authentication Servers: เซิรฟเวอรใหบริการการพิสูจน
ตัวตนและการเขาถึงขอมูลผูใชดวยโปรโตคอล Lightweight Directory Access Protocol หรือ LDAP 
เชน Microsoft Active Directory หรือ Novell E-Directory เปนตน หรือความสามารถทางดาน Single 
Sign-on เพ่ิมเติม รวมถึงการพิสูจนตัวตนดวยโปรโตคอล RADIUS หรือ TACAC+ เชน FreeRadius หรอื 
Funk ดวย ขอมูลล็อกที่พบไดเชนล็อกของการพิสูจนตัวตนซึ่งบันทึกขอมูลบัญชีผูใช รหัสผาน 
สถานะการพิสูจนตัวตน วันเวลาเปนตน 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตนของ FreeRadius หรือ Authentication Log 
 
Aug 12 19:49:46 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [6HN3fe5/<CHAP-
Password>] (from client APF2 port 3 cli 00-17-C4-23-A3-2D) 
Aug 12 20:17:26 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [8uJY5653/<CHAP-
Password>] (from client APF2 port 7 cli 00-1B-77-F3-18-C3) 
Aug 12 20:25:07 localhost@server radiusd[2305]: Invalid user 
(rlm_sqlcounter: Maximum never usage time reached): [AU33WHq/<CHAP-
Password>] (from client APF5 port 8 cli 00-18-DE-46-8A-12) 
Aug 12 21:31:57 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [VU6agCw/<CHAP-
Password>] (from client APF5 port 10 cli 00-0E-35-58-BA-8D) 
Aug 12 21:34:53 localhost@server radiusd[2305]: Multiple logins (max 1) : 
[RU4XgCw/<CHAP-Password>] (from client APF2 port 0 cli 00-0E-35-58-BA-8D) 

 
ตัวอยางขอมูลล็อกการบันทึกการใชงานของผูใชงานที่พิสูจนตัวตนแลวของ FreeRadius หรือ 
Accounting Log 
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Sun Mar 18 04:35:24 2008 
 Acct-Status-Type = Start 
 User-Name = “uXas36yT” 
 Calling-Station-Id = “00-14-2A-4B-D8-71” 
 Called-Station-Id = “00-14-22-17-0A-11” 
 NAS-Port-Type = Wireless-802.11 
 NAS-Port = 103 
 NAS-Port-Id = “00000103” 
  NAS-IP-Address = 192.168.1.1 
 NAS-Identifier = “AP221” 
 Framed-IP-Address = 192.168.1.5 
 Acct-Session-Id = “4921040504040422” 
 Acct-Unique-Session-Id = “d6e75vbd643333a754” 
 Timestamp = 5040232301 

 
เกตเวยที่ตองมีการพิสูจนตัวตนกอนการใชงานหรือ Authentication Gateway ถานําไปใชงานใน
ระบบเครือขายไรสายจะเรียกวา Captive Portal เพ่ือเขาถึงเครือขายไรสายแบบ HotSpot หรือถา
อุปกรณหรือเซิรฟเวอรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องลูกขายกอนเชื่อมตอเขาระบบเครือขายเชน 
ตรวจสอบวาเครื่องลูกขายไดรับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการเชื่อมตอเครือขายแลว
หรือไมไดเปนตน และคัดแยกโดยจัดใหเครื่องลูกขายที่ผานการตรวจสอบสามารถเขาเชื่อมตอเครือขาย
ไดตามปกติ ในกรณีที่ไมผานจะตองดําเนินการปรับปรุงเครื่องลูกขายกอน อุปกรณลักษณะนี้เรียกวา 
Network Quarantine Server ขอมูลล็อกโดยมากจะประกอบไปดวย วันเวลาของเครื่องผูใช 
หมายเลขไอพีแอดเดรสกอนการเชื่อมตอและหลังการเชื่อมตอ (อาจจะเปนหมายเลขไอพีแอดเดรส
หมายเลขเดียวกันได) สถานะการพิสูจนตัวตน ชื่อผูใชสําหรับพิสูจนตัวตนเปนตน 
 
ตัวอยางขอมูลล็อกของระบบ Authentication Gateway ที่ใช ChilliSpot ใหบริการเครือขายไรสาย 
 
Aug 13 20:34:03 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1099]: chilli.c: 3230: 
New DHCP request from MAC=00-1B-77-0A-F8-20 
Aug 13 20:34:05 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1099]: chilli.c: 3200: 
Client MAC=00-1B-77-0A-F8-20 assigned IP 192.168.12.122 
Aug 13 20:34:10 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1102]: chilli.c: 3502: 
Successful UAM login from username=56F7hesa IP=192.168.12.122 
Aug 19 23:31:25 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1102]: chilli.c: 3502: 
Successful UAM login from username=6A7eRkc IP=192.168.12.73 
Aug 20 06:59:34 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1099]: chilli.c: 3502: 
Successful UAM login from username=Yb4agCw IP=192.168.12.97 
Aug 25 20:58:31 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1099]: chilli.c: 3280: 
DHCP addr released by MAC=00-1B-77-0A-F8-20 IP=192.168.12.56 
Aug 25 21:05:53 192.168.1.21/192.168.1.21 chillispot[1099]: chilli.c: 968: 
Rereading configuration file and doing DNS lookup 
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