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เผยแพร: 23 สิงหาคม 2551
เลอศักดิ์ ลิ้มวิวฒ
ั นกุล และ ดร. บรรจง หะรังษี และ ดร. โกเมน พิบูลยโรจน
โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
วีรยา จุลมณีวงศ และ สุรางคณา วายุภาพ
ฝายศึกษาวิจย
ั ประเด็นดานจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ที่ผานมาการติดตามและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรในประเทศไทย หรือนําขอมูล
การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนระบบคอมพิ ว เตอร ไ ม ส ามารถทํ า ได โ ดยตรง หรื อ ไม ส ามารถกํ า หนดให ผู ที่
เกี่ยวของเก็บขอมูลการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่จําเปนได ยกตัวอยางเชนเมื่อพบวามีผูกระทําความผิดโดยใช
ระบบคอมพิ ว เตอร ผ า นร า นอิ น เทอร เ น็ ต คาเฟ ใ นการเข า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร เ ซิ ร ฟ เวอร ข องผู อื่ น โดยไม ไ ด รั บ
อนุ ญ าต ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารสอบสวนหรื อ ต อ งการพลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม กลั บ พบว า ไม ส ามารถติ ด ตามข อ มู ล การใช ง าน
อินเทอรเน็ตตั้งแตรานอินเทอรเน็ตคาเฟ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือ Internet Service Provider (ISP) เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหได ซึ่งเจาหนาที่พนักงานจําเปนตองหามาตรการอื่นที่ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในการสืบสวน
พยานหลักฐาน
นอกจากนี้ ยั งพบว าเมื่ อมี ค ดีค วามที่ เกี่ย วข องกั บ ระบบคอมพิวเตอร ทั้งที่ผูก ระทํ าความผิด ใชระบบคอมพิวเตอร
โดยตรงเพื่อกระทําความผิด หรือทางออมยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวาจะดําเนินคดี ในลักษณะใด ซึ่งพนักงาน
เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งจํ า เป น ต อ งอ า งอิ ง ด ว ยกฏหมายฉบั บ อื่ น เช น กฏหมายลั ก ษณะความอาญาเพื่ อ วิ เ คราะห
ประกอบพยานหลักฐาน เปนตน
ข อ มู ล จากศู น ย ป ร ะ สานงานการรั ก ษาความปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร ประเทศไทย (ThaiCERT)
ภายใต ศู น ย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ที่ผานมาเมื่อมีการรับมือเหตุการณละเมิดความ
มั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรภายในประเทศไทย การทําหนาที่ประสานงานระหวางผูที่แจงเหตุการณละเมิดความ
มั่นคงปลอดภัยและผูที่เกี่ยวของ จําเปนตองใชขอมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ ที่มาของ
ผูละเมิดความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม ซึ่งบอยครั้งพบวามีขอมูลที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อ
มีการติดตามขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแลระบบเครือขายภายในองคกร หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตภายในประเทศ
จากการประกาศใช พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เพื่อบัญญัติการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร กําหนดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสําหรับผูที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร และกําหนดใหตองมีการเก็บขอมูลที่บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นบนระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลดังกลาวนี้ไดนิยามวาเปน “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ” และเพื่อกําหนด
ความชั ดเจนเพิ่ มเติ ม ได ป ระกาศลงในราชกิจ จานุ เบกษาเรื่ องประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 เพื่อขยายความหลักเกณฑทางเทคนิคในการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพื่อใหผูใหบริการ
ในแตละประเภทไดเก็บขอมูลดังกลาวและสามารถนํามาใชตอไปได
ทั้งนี้คําวา “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ” เปนขอมูลการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร ศัพททางเทคนิคเรียกขอมูลลักษณะนี้วา ขอมูลล็อกหรือ Log ตามคํานิยามในเอกสารอางอิง [3] ซึ่ง
จะไดกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นคําวา “ขอมูลล็อก” มีความหมายเดียวกันกับคําวา “ขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูลผูใชบริการ”
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หนาที่ของผูใหบริการที่ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรคือ การปรับแตง
ระบบคอมพิวเตอรใหสามารถเก็บ “ขอมูลล็อก” ใหไดอยางนอยตามที่ “ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร” และ “ขอมูล
ผูใชบริการ” ไดกําหนดไวใหดําเนินการเก็บ และที่สําคัญคือ
−
−
−

มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลล็อก เพื่อใหขอมูลล็อกมีความถูกตองและเชื่อถือ
มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก กําหนดลําดับเวลาของการเก็บขอมูลล็อกใหถูกตอง เพื่อใหขอมูลล็อก
ที่เก็บไวนั้นใชวิเคราะหตามความตองการของพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของได
รวมทั้งใชเปน
พยานหลักฐานในชั้นศาลได
มีการกําหนดวิธีการรักษาระยะเวลาการเก็บขอมูลล็อก เพื่อใหมีขอมูลล็อกที่นํามาวิเคราะหสืบยอนหลัง
และติดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นมาแลวได

ซึ่ง ได กํา หนดรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ไ ว โดยละเอี ย ดใน ประกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษาเรื่ องประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. 2550 แลว
เอกสารฉบับนีจ
้ ด
ั ทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปประเด็นที่สาํ คัญ และนําเสนอแนวทางในทางปฏิบัติเพื่อผูใหบริการ
สามารถเก็บ “ขอมูลล็อก” ไดสอดคลองตามที่ พ.ร.บ ฯ ตองการ
ผูอานสามารถเลือกเนื้อหาในสวนที่ตองการอานทําความเขาใจ ไดตามเนือ
้ หาของเอกสารฉบับนีต
้ ามลําดับนี้
ขอกําหนดการจัดเก็บขอมูลล็อกตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ........7
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โดยสรุปแลว ผูใหบริการสามารถนําแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลล็อกตอไปนี้ไปปรับใชภายในองคกร ทั้งนี้ได
จัดแบงตามระดับการดําเนินการเปน
−

M – Mandatory หมายความวาเปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการ เพื่อใหเปนไปสอดคลองตาม พ.ร.บ. วา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550

−

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

−

B – Best Practice หมายความวาเปนคําแนะนําเพิ่มเติมที่สามารถนําไปพัฒนาและดําเนินใชภายใน
องคกรได หรือเปนทางเลือกที่ดีในระยะยาวตอองคกร

ตามตารางนี้
ประเด็น
เก็บรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร

เก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ
พิจารณาวาองคกรจัดอยูใน
ประเภทของผูใหบริการใด

พิจารณาหลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
จัดทํานโยบายการเก็บรักษาขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร และขอมูล
ผูใชบริการตาม พ.ร.บ.

ขอพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ/ตัวอยาง
ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
− ตั้งแตวน
ั ที่ขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร และ
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน
− พนักงานเจาหนาทีส
่ ามารถสั่งใหเก็บเพิ่มเติมจาก 90
วันแตไมเกิน 1 ปได เปนกรณีๆ ไป
ตองเก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ
− ตั้งแตวน
ั ทีผ
่ ูใชเริ่มใชบริการ และ
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วันตั้งแตการใชบริการสิน
้ สุดลง
เพื่อพิจารณาวาองคกรจัดอยูในประเภทของผูใหบริการ
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต
− 5 (2) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนของบุคคลตาม 5 (1)
พิจารณารายละเอียดการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรวาจะใชกับผูใหบริการประเภทใดตาม
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550
− นโยบายดังกลาวควรครอบคลุมหัวขอตอไปนี้
 นิยามที่เกี่ยวของเชน ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
ขอมูลผูใชบริการ ใครเปนผูใ ชบริการ เปนตน
 องคกรจัดอยูในประเภทของผูใหบริการใด
 กําหนดรายละเอียดวันเวลาที่ดาํ เนินการ
 บทบาทหนาทีค
่ วามรับผิดชอบ ของแตละ
หนวยงาน เชนการดําเนินการ การกํากับใหปฏิบัติ
ตาม การตรวจความสอดคลองกับ พ.ร.บ.
 แนวทางปฏิบัตท
ิ ี่จําเปนตองดําเนินการ โดยอาจทํา
เปนเอกสารกําหนดคุณสมบัตท
ิ างเทคนิคการเก็บ
ขอมูลล็อกแยกจากนโยบายฉบับนี้อีก 1 ฉบับเพื่อ
ระบุวาในองคกรมีเซิรฟ
 เวอรหรืออุปกรณใดทีต
่ อ
 ง
เก็บขอมูลล็อก และดําเนินการเก็บขอมูลล็อกให
สอดคลองตามเอกสารอางอิง [7] ไดอยางไร
 กําหนดหรือแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่ตองการขอมูล
 กําหนดหรือจัดทําบัญชีรายชื่อผูทม
ี่ ีสท
ิ ธิเขาถึง
ขอมูลล็อก
 ระบุมาตรการควบคุมที่นํามาใชเพื่อปองกันขอมูล
ล็อกใหมั่นคงปลอดภัยและเชือ
่ ถือได เชนการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต การพิสูจนตวั ตน การ
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จัดทําเอกสารและดําเนินการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดคุณสมบัติที่
ตองดําเนินการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใ ชบริการ
ตามขอกําหนดใน พ.ร.บ.

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลล็อกตาม
ประเภทของผูใหบริการ

เก็บขอมูลล็อกในสื่อ (Media) ที่
สามารถรักษาความครบถวน
ถูกตองแทจริง (Integrity)

ขอพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ/ตัวอยาง
เขารหัสหรือมาตรการอื่นที่นํามาใชเปนตน
 การทบทวนนโยบายเชนทุก 1 ปเปนตน หรือจัดให
มีการทบทวนเมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศ หรือโครงสรางธุรกิจขององคกร
เปนตน
− นโยบายควรลงนามโดยผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหาร
ระบบสารสนเทศเปนอยางนอย
− ดําเนินการ
 จัดทําเอกสารเพื่อระบุวาองคกรจัดเปนผูใหบริการ
ประเภทใด
 จัดทําเอกสารกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคที่
องคกรตองดําเนินการเพื่อใหสามารถเก็บขอมูล
ล็อกใหสอดคลองตามที่ พ.ร.บ. ไดกําหนดไว
 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเฉพาะในแงของเก็บ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ
เพื่อหาวาจําเปนจะตองดําเนินการเสริมสรางความ
มั่นคงปลอดภัยหรือลดความเสีย
่ งในดานใดบาง
 ดําเนินการประเมินผลกระทบ และขีดความสามารถ
ในการเก็บขอมูลใหไดตาม พ.ร.บ. และกําหนด
มาตรการเพิ่มเติม เชนจัดซื้อเซิรฟเวอรสําหรับเก็บ
ขอมูลล็อกโดยเฉพาะเปนตน
− กําหนดแผนการดําเนินงาน ผูรบ
ั ผิดชอบดําเนินการ
เอกสารการดําเนินงาน และแนวทางการบํารุงรักษา
ระบบการเก็บขอมูลล็อก
ตัวอยางการดําเนินการ
− ประชุมหารือรวมกันระหวางทีผ
่ ูที่เกี่ยวของ และ
ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตริ ายละเอียดทางเทคนิค
ของการเก็บขอมูลล็อกใหสอดคลองตามประเภทของผู
ใหบริการ
− จัดทําและดําเนินการตามนโยบายการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและ
ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่พนักงานของรัฐ รวมถึง
ใหการในชั้นศาล อยางนอยดังนี้
 เจาหนาทีท
่ ด
ี่ ูแลรักษาขอมูลล็อก
 ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT
Auditor)
 ผูบริหารองคกร
− จัดทําการเก็บขอมูลล็อกตามรายละเอียดคุณสมบัตท
ิ าง
เทคนิคของการเก็บขอมูลล็อกตามประเภทของผู
ใหบริการ
− ดําเนินการตรวจสอบวาการเก็บขอมูลล็อกนั้นสอดคลอง
ตามที่ พ.ร.บ. ไดกําหนดไวแลวหรือไม
ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดเก็บขอมูลล็อกบน Harddisk ที่ใชเทคโนโลยี RAID
− กําหนดวิธีการสํารองขอมูลล็อกเชน การสํารองบนดีวีดี
การสํารองบนเทปอัตโนมัติ
− ในกรณีที่มีการสํารองขอมูล ใหกําหนดวิธีการปองกันสื่อ
บันทึกขอมูลสํารองขอมูลล็อก เชนจัดเก็บในบริเวณที่
ปลอดภัย เชนตูเซฟเปนตน
เทคโนโลยีทส
ี่ ามารถนํามาใชได
− จัดทําล็อกเซิรฟ
 เวอรหรือ Log Server เพื่อเก็บขอมูล
แบบ Secondary Logging เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกที่
ล็อกเซิรฟเวอรจากศูนยกลางและทําใหมีความมั่นคง
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ระบุตัวบุคคล (Identification) ที่
เขาถึงสื่อ (Media) ที้เก็บขอมูล
ล็อก

มีระบบการเก็บรักษาความลับของ
ขอมูลที่จด
ั เก็บ และกําหนดชัน
้
ความลับในการเขาถึงดังกลาว
เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของ
ขอมูล และไมใหผด
ู ูแลระบบ
สามารถแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว

จัดใหมีผูมห
ี นาที่ประสานงานและ
ใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาทีซ
่ ึ่ง
ไดรับแตงตั้งตาม พ.ร.บ. ฯ เพื่อให
การสงมอบขอมูลนั้นเปนไปดวย
ความรวดเร็ว

ใชระบบของบุคคลทีส
่ ามเพื่อ
พิสูจนตวั ตน ตองดําเนินการใหมี
วิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล
(Identification and
Authentication)
ของผูใชบริการผานบริการของ
ตนเองดวย

ขอพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ/ตัวอยาง
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หัวขอ Secondary Logging
ตัวอยางการดําเนินการ
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลล็อก เพื่อแตงตั้ง
บุคลากรหรือทีมงานผูร ับผิดชอบการดูแลการเก็บรักษา
ขอมูลล็อก และติดตอกับเจาหนาที่พนักงานของรัฐใน
กรณีที่ตองการขอมูล
− บุคลากรดังกลาวไมควรเปนผูด
 ูแลระบบ ผูดูแลระบบ
เครือขาย ผูพฒ
ั นา หรือผูท
 ี่เกี่ยวของอื่น เพื่อแยก
บทบาทหนาที่ใหชัดเจนและเปนการปองกันการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกโดยไมไดรับอนุญาต
− กําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก โดยการ
พิสูจนตวั ตนตามรายชื่อของผูท
 ี่มส
ี ิทธิเขาถึงขอมูลล็อก
ที่กําหนดไว รวมถึงจัดใหมีการบันทึกการเขาถึงขอมูล
ล็อกทุกครั้ง
ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดทําเอกสารควบคุมชั้นความลับของขอมูล โดยควรมี
หัวขอตอไปนี้
 ชั้นความลับของขอมูล เชน ลับมาก ลับ ใชเปนการ
ภายใน เปดเผยได
 ขอบเขตหรือประเภทของขอมูลตามระดับชั้น
ความลับ
 วิธีการดําเนินการในแตละชั้นความลับ ตั้งแตการ
สราง การใชงาน การแจกจาย การเก็บ การสง การ
ทําลาย
− จัดระดับชั้นความลับของขอมูลล็อกบนระบบ
− จัดใหมีการดําเนินการตามเอกสารกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลล็อก
− จัดใหมีการการพิสูจนตวั ตนกอนเขาถึงขอมูลล็อก
เทคโนโลยีทส
ี่ ามารถนํามาใชได
− นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพื่อตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นบนขอมูลล็อก เชนการใช MD5
หรือ GPG เปนตน
− จัดเก็บขอมูลล็อกไวในสื่อบันทึกขอมูลชนิดเขียนได
อยางเดียวเชน CD-ROM เปนตน
ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดทํานโยบายการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร และ
ระบุบทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ฯ ในกรณีที่ตองการขอมูลล็อก
− จัดทําหนังสือแตงตั้งเจาหนาทีป
่ ระสานงานอยางเปน
ทางการ เจาหนาที่ดังกลาวไมควรเปนผูดแ
ู ลระบบ
ผูดแ
ู ลระบบเครือขาย ผูพฒ
ั นาหรือบุคลากรอืน
่ ที่
เกี่ยวของกับระบบที่เกี่ยวของกับขอมูลล็อก
ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดใหมีการพิสจ
ู นตัวตนโดยใชบัญชีผูใชเชน
Username หรือ Login ที่กําหนด เพื่อระบุ
Identification ของการใชงาน และกําหนดวิธก
ี ารพิสูจน
ตัวตนหรือ Authentication ทีเ่ หมาะสมเชน รหัสผาน
หรือหมายเลข PIN บัตร Smartcard หรือ ลายนิ้วมือ
เปนตน
− จัดทําระบบลงทะเบียนผูใชงานเพื่อใหกระบวนการ
Identification ดวย Username หรือ Login ของระบบ
สามารถยืนยันตัวบุคคลการใชงานระบบเปนรายบุคคล
ไดจริง โดยอาจเลือกเก็บขอมูลเพิ่มเติมเชน บัตร
ประจําตัวประชาชน หมายเลขพาสพอรต บัตรประจําตัว
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เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตอง
และนํามาใชประโยชนไดจริงผูใ ห
บริการตองตั้งนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรง
กับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0)
โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐
มิลลิวินาที

ขอพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ/ตัวอยาง
พนักงาน หรือหมายเลขประจําตัวพนักงาน สวนขอมูล
พนักงานสามารถใชขอมูลจากฝายบุคคลขององคกรได
เปนตน
− กระบวนการ I&A ที่ดแ
ี ละมีความมั่นคงปลอดภัยและ
สามารถยืนยันบุคคลที่ใชเปนรายบุคคลได ไมควร
อนุญาตใหสรางบัญชีผูใชหรือ Username ทีใ่ ชงาน
รวมกัน
เทคโนโลยีทส
ี่ ามารถนํามาใชได
− นําระบบพิสูจนตัวตนแบบศูนยกลางมาใชเชน
Microsoft Active Directory หรือการควบคุมการเขาถึง
เครือขายดวย Proxy แบบทีต
่ อ
 งมีการพิสูจนตัวตนเปน
ตน
− จัดใหมีการตั้งสัญญาณเวลาดวยโพรโตคอล Network
Time Protocol หรือ NTP ไปยังเซิรฟ
 เวอรทใี่ หบริการ
ขอมูลเวลาอยางนอยที่เปน Stratum 1 ตาม
เอกสารอางอิง [9] ระบุวา ในเมืองไทยมีผูใหบริการ
 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เครื่อง
time1.nimt.or.th หรือ 203.185.69.60
 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เครื่องเซิรฟ
 เวอร
time.navy.mi.th หรือ 118.175.67.83
 ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัย
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 ไปที่เซิรฟ
 เวอร
NTP Server ทีม
่ ีคา Stratum เปน 1 อยางนอย 2 หรือ
3 เซิรฟเวอรเปนอยางนอย
เทคโนโลยีทส
ี่ ามารถนํามาใชได
− การติดตั้ง NTP Server ภายในองคกร โดยกําหนดให
รับคาสัญญาณนาฬิกาจากเซิรฟ
 เวอร NTP ที่ระดับ
Stratum 1 ซึ่งทําให NTP Server ภายในองคกรเปน
Stratum 2 และตั้งคาใหเครื่องเซิรฟเวอร อุปกรณ
ภายในเครือขาย รวมถึงเครื่องลูกขายรับคาฐานเวลา
ดวยโพรโตคอล NTP ที่เซิรฟ
 เวอรนี้ เพื่อลดทราฟฟก
การใชงาน NTP ภายในองคกร และประสิทธิภาพของ
การตั้งคาฐานเวลาผานโพรโตคอล NTP
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ขอกําหนดการจัดเก็บขอมูลล็อกตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
ข อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร แ ละข อ มู ล ผู ใ ช บ ริ ก ารตามความหมายใน พ.ร.บ. ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้นมีความหมายสอดคลองกับคําวาขอมูลล็อกหรือ Log ซึ่งหมายถึงขอมูลของการบันทึก
เหตุการณที่เกิดขึ้นจากระบบหรือเครือขายตามเอกสารอางอิง [4] หรือที่เรียกวา Audit Trail ซึ่งไดอธิบายเพิ่มเติม
ในหัวขอ “ขอกําหนดการเก็บขอมูลล็อกตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001” และในหัวขอ “การ
บริหารจัดการการเก็บขอมูลล็อกสําหรับองคกร”
1. ขอกําหนดการเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ
จากประกาศ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุมาตราที่ 26 ไววา [1]
มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได
ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
โดยอิงจากความหมายของ “ผูใหบริการ” และ “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ในมาตรา 3 ไววา [1]
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย
ประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
เพื่อความกระจางและตีความถูกตองตรงกัน พิจารณาการตีความจากเอกสาร “คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 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 และเมื่อใดนั้นจะเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลผูใชบริการ
หมายถึง ขอมูลที่บันทึกถึงตัวตนของบุคคลในการเขาใชบริการทางเครือขายของผูใหบริการ ไม
วาจะเปนชื่อ สกุล รหัสเลขประจําตัว user name หรือ pin code ใดๆ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูล

หนา 7 จาก 51

ของผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใช
บริการสิ้นสุดลง
ผู ใ ห บ ริ ก ารผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๖ คื อ ไม เ ก็ บ รั ก ษาข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร หรื อ
ขอมูลผูใชบริการจะตองระวางโทษตามวรรคสี่ คือปรับไมเกินหาแสนบาท
ประเด็นที่ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สรุปไดตามตาราง
ที่
1

ประเด็น
เก็บรักษาขอมูล
จราจร
คอมพิวเตอร

ขอพิจารณา
ตองเก็บรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร
− ตั้งแตวน
ั ที่ขอมูลเขาสู
ระบบคอมพิวเตอร และ
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน
− พนักงานเจาหนาทีส
่ ามารถ
สั่งใหเก็บเพิ่มเติมจาก 90
วันแตไมเกิน 1 ปได เปน
กรณีๆ ไป

2

พิจารณา
หลักเกณฑการ
เก็บรักษาขอมูล
จราจร
คอมพิวเตอร

3

เก็บรักษาขอมูล
ผูใชบริการ

การเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรวาจะใชกับผูให
บริการประเภทใด อยางไร และ
เมื่อใดนั้นจะเปนไปตาม
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550
ตองเก็บรักษาขอมูลผูใชบริการ
− ตั้งแตวน
ั ทีผ
่ ูใชเริ่มใช
บริการ และ
− เก็บไวไมนอยกวา 90 วัน
ตั้งแตการใชบริการสิ้นสุด
ลง

ตัวอยางการดําเนินการ
− ตัวอยางขอมูลจราจรคอมพิวเตอร เชน
 ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดง
ถึงแหลงกําเนิด ตนทาง
ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่
ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ
หรืออื่น ๆ
 เวลา ไอพีแอดเดรสตนทาง ไอพี
แอดเดรสปลายทาง หมายเลข
พอรตตนทาง หมายเลขพอรต
ปลายทาง โพรโตคอลที่ใช ขนาด
ของขอมูล ระยะเวลาที่
ติดตอสื่อสาร
− พิจารณาตาม ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาหลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 หรือในเอกสารอางอิง
[7]
−

ตัวอยางขอมูลผูใชบริการเชน
 ชื่อ สกุล รหัสเลขประจําตัว user
name หรือ pin code
 ชื่อ นามสกุล อีเมล ทะเบียนบาน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หรือเบอรพาสปอรต รหัสยืนยันตัว
บุคคล ชื่อบัญชีผูใช วันเวลาที่
ลงทะเบียนใชงานกับระบบ วัน
เวลาที่เขาใชงานระบบ

2. แนวทางปฏิบต
ั ิการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการ
จากประเด็นขอ 2 นั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2550 ตามเอกสารอางอิง [7] ไดกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรไวโดยมี
ใจความวา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรีย กวา “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริ การ พ.ศ.
๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามประกาศนี้
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ขอ ๔ ในประกาศนี้ “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทของผูใหบริการซึ่งมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรแบงได ดังนี้
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 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) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม (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
ทั้งนี้ ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง ๆ ที่กลาวไปขางตนนั้น ใหผูใหบริการ
เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง
ปลอดภัย ดังตอไปนี้
(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง (Integrity) และระบุ
ตัวบุคคล (Identification) ที่เขาถึงสื่อดังกลาวได
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง
ขอมูลดังกลาว เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหผูดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่
เก็บรักษาไว เชน การเก็บไวใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา Data
Hashing เปนตน เวนแต ผูมีหนาที่เกี่ยวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย เปนตน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหการสงมอบ
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 เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองตั้งนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐ มิลลิวินาที
ขอ ๑๐ ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ ๗ เริ่มเก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ใหผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน ใหเริ่มเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการในแตละประเภทสามารถประยุกตจากแนวทางปฏิบัติดานลางนี้ได
ที่
1

ประเด็น
พิจารณาวาองคกร
จัดอยูในประเภท
ของผูใหบริการใด

2

จัดทํานโยบายการ
เก็บรักษาขอมูล
จราจร
คอมพิวเตอร และ
ขอมูลผูใชบริการ
ตาม พ.ร.บ.

ขอพิจารณา
เพื่อพิจารณาวาองคกรจัดอยูใน
ประเภทของผูใหบริการ
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต
− 5 (2) ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลตาม 5
(1)
กําหนดเปนนโยบายการเก็บ
รักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
และผูใชบริการ ตาม พ.ร.บ.
เพื่อกําหนดบทบาทหนาทีผ
่ ท
ู ี่
เกี่ยวของ วันทีบ
่ ังคับใช การ
ดําเนินการ บทลงโทษ ผูติดตอ
ประสานงานและประกาศใหเปน
ที่ทราบโดยทั่วกัน และนําไปใช
ทั่วทั้งองคกร
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ตัวอยางการดําเนินการ
− ประชุมหารือรวมกันหรือจัดทํา
Workshop ระหวางผูประสานงาน
ตัวแทนผูด
 ูแลระบบ ตัวแทนผูด
 ูแล
ระบบเครือขาย ตัวแทนผูพฒ
ั นาระบบ
ผูดแ
ู ลความมั่นคงปลอดภัย ผูบ
 ริหาร
ระบบสารสนเทศ เพื่อกําหนดวา
องคกรถูกจัดใหเปนผูใหบริการ
ประเภทใด
−

นโยบายดังกลาวควรครอบคลุมหัวขอ
ตอไปนี้
 นิยามที่เกี่ยวของเชน ขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร ขอมูล
ผูใชบริการ ใครเปนผูใชบริการ
เปนตน
 องคกรจัดอยูในประเภทของผู
ใหบริการใด
 กําหนดรายละเอียดวันเวลาที่
ดําเนินการ
 บทบาทหนาทีค
่ วามรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน เชนการ
ดําเนินการ การกํากับใหปฏิบต
ั ิ
ตาม การตรวจความสอดคลองกับ
พ.ร.บ.
 แนวทางปฏิบัตท
ิ ี่จําเปนตอง
ดําเนินการ โดยอาจทําเปน
เอกสารกําหนดคุณสมบัติทาง
เทคนิคการเก็บขอมูลล็อกแยก
จากนโยบายฉบับนี้อีก 1 ฉบับ
เพื่อระบุวาในองคกรมีเซิรฟ
 เวอร
หรืออุปกรณใดที่ตองเก็บขอมูล
ล็อก และดําเนินการเก็บขอมูลล็
อกใหสอดคลองตาม
เอกสารอางอิง [7] ไดอยางไร
 กําหนดหรือแตงตั้งเจาหนาที่
ประสานงานกับพนักงาน

ที่

ประเด็น

ขอพิจารณา

3

จัดทําเอกสารและ
ดําเนินการปฏิบต
ั ิ
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติทต
ี่ อง
ดําเนินการเก็บ
ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและ
ขอมูลผูใชบริการ
ตามขอกําหนดใน
พ.ร.บ.

เพื่อใชในการวางแผน
ดําเนินงาน ตรวจสอบความ
สอดคลองกับขอกําหนดตาม
พ.ร.บ. และสามารถกําหนด
มาตรการในการปองกันขอมูล
ล็อก มาตรการปองกันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลล็อก รวมถึง
มาตรการในการดําเนินการอื่นๆ
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ตัวอยางการดําเนินการ
เจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่
ตองการขอมูล
 กําหนดหรือจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่
มีสท
ิ ธิเขาถึงขอมูลล็อก
 ระบุมาตรการควบคุมที่นํามาใช
เพื่อปองกันขอมูลล็อกใหมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได เชนการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต การ
พิสูจนตวั ตน การเขารหัสหรือ
มาตรการอื่นทีน
่ ํามาใชเปนตน
 การทบทวนนโยบายเชนทุก 1 ป
เปนตน หรือจัดใหมีการทบทวน
เมื่อมีการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ หรือ
โครงสรางธุรกิจขององคกรเปน
ตน
− นโยบายควรลงนามโดยผูบริหาร
ระดับสูง หรือผูบ
 ริหารระบบสารสนเทศ
เปนอยางนอย
− ดําเนินการ
 จัดทําเอกสารเพื่อระบุวาองคกร
จัดเปนผูใ หบริการประเภทใด
 จัดทําเอกสารกําหนดคุณสมบัติ
ทางเทคนิคที่องคกรตอง
ดําเนินการเพื่อใหสามารถเก็บ
ขอมูลล็อกใหสอดคลองตามที่
พ.ร.บ. ไดกําหนดไว
 ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
เฉพาะในแงของเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใ ชบริการ
เพื่อหาวาจําเปนจะตองดําเนินการ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย
หรือลดความเสีย
่ งในดานใดบาง
 ดําเนินการประเมินผลกระทบ และ
ขีดความสามารถในการเก็บขอมูล
ใหไดตาม พ.ร.บ. และกําหนด
มาตรการเพิ่มเติม เชนจัดซื้อ
เซิรฟเวอรสําหรับเก็บขอมูลล็อก
โดยเฉพาะเปนตน
 กําหนดแผนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ เอกสาร
การดําเนินงาน และแนวทางการ
บํารุงรักษาระบบการเก็บขอมูล
ล็อก

3. ขอกําหนดการเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรหรือขอมูลล็อกใหมน
ั่ คงปลอดภัย
คํา วา “ความมั่ นคงปลอดภัยของขอมูลล็ อก” อิงตามความหมายของความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
โดยรวม หมายถึงวาขอมูลล็อกนั้นตองยังคงรักษา
−

ความลั บ หรื อ Confidentiality
ของข อมูล ล็อกให เข า ถึ งได เฉพาะผูที่กํา หนดหรือแตงตั้ งให เป น
เจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลล็อก และไมควรจะเปนผูดูแลระบบ ผูดูแลเครือขาย ผูพัฒนาแอพพลิเคชันภายใน
องคกร

−

ความถูกตองสมบูรณหรือ Integrity ของขอมูลล็อกหรือมีการกําหนดมาตรการปองกันและตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของขอมูลล็อก

−

ความพรอมใชหรือ Availability ของขอมูลล็อก ซึ่งมีการจัดเก็บรักษาขอมูลล็อกหรือ Data archival
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทห
ี่ ัวขอ “การจัดเก็บขอมูลล็อก” ในสวน “Log Archival”) ใหครบตามระยะเวลา
รักษาขอมูลล็อกซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดทางกฏหมาย ขอบังคับ หรือพ.ร.บ. หรือตามจุดประสงคของ
องคกร เชนขอมูลล็อกตามความหมายของขอมูลจราจรคอมพิวเตอรหรือขอมูลผูใชบริการตองเก็บไวไม
น อยกว า 90 วั นนั บ ตั้ งแต ขอมู ล เข า สู ร ะบบคอมพิ วเตอรเป นตน และที่สํ า คั ญ ควรกํ าหนดมาตรการการ
สํารองขอมูลล็อกเพื่อใหสามารถรักษาความพรอมใชของขอมูลล็อกเมื่อผูที่ไดรับอนุญาตตองการใชงาน
ขอมูลล็อกดวยเชนเดียวกัน

จากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ตามขอ 8 และขอ 9 หรือตามเอกสารอางอิง [7] นั้นตองการใหผู
ใหบริการตองดําเนินการเก็บขอมูลล็อกตามประเภทของผูใหบริการใหครบถวนและตองมีการรักษาขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร หรือขอมูลล็อกใหมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถนํามาใชสืบสวนตามกระบวนการตอไปได
ขอกําหนดดังกลาวสามารถสรุปแนวทางการดําเนินการ โดยจัดกลุมตามระดับความสําคัญได 2 ระดับ 1 คือ
−

จําเปนตองดําเนินการ หมายถึง เปนกระบวนการและวิธีการที่จําเปนตองนํามาใช เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 ตามขอ 8 และขอ 9 ไดเปนอยางนอย อยางไรก็ตามอาจเลือกใชวิธีการอื่นในสวนที่ระบุ
ภายใต ควรดําเนินการได

−

ควรดําเนินการ หมายถึง เปนกระบวนการและวิธีการที่แนะนําใหเลือกนํามาใช หรือเปน Best Practice ที่
สามารถนํามาใชและเกิดผลดีในระยะยาว หรือเปนตัวเลือกที่องคกรโดยสวนใหญแนะนําใหทํา

โดยแบงเปนประเด็นดังตอไปนี้
ที่
1

ประเด็น
ดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลล็อกตาม
ประเภทของผู
ใหบริการ

แนวทางการดําเนินการ
ตรวจสอบวาองคกรจัดอยูใน
ประเภทของผูใหบริการประเภท
ใด
− 5 (1) ผูใหบริการแกบุคคล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต
− 5 (2) ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลตาม 5
(1)

1

ตัวอยางการดําเนินการ
ควรดําเนินการ
− ประชุมหารือรวมกันระหวางทีผ
่ ูที่
เกี่ยวของ และดําเนินการกําหนด
คุณสมบัติรายละเอียดทางเทคนิคของ
การเก็บขอมูลล็อกใหสอดคลองตาม
ประเภทของผูใหบริการ
− จัดทําและดําเนินการตามนโยบายการ
เก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึงขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่พนักงานของรัฐ รวมถึงให

แนวทางการดําเนินการและตัวอยางการดําเนินการในตารางดังกลาว ซึ่งไดจัดระดับความสําคัญของการ
ดําเนินการเปน “จําเปนตองดําเนินการ” และ “ควรดําเนินการ” เปนคําแนะนําจากคณะผูเขียน ไมไดเปนขอบังคับ
ตามหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
ตามขอ 8 และขอ 9 แตอยางใด (ตามหลักเกณฑฯ นั้น สังเกตวาใชคําวา “เชน” เพื่อระบุแนวทางหรือตัวอยางการ
ดําเนินการทีเหมาะสมใหเชนเดียวกัน)
หนา 12 จาก 51

ที่

ประเด็น

แนวทางการดําเนินการ
และดําเนินการจัดเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร

2

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

กําหนดวิธีการในการจัดเก็บ
ขอมูลล็อกบนสือ
่ บันทึกขอมูล
หรือฮารดดิสก (Harddisk) บน
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่
รับประกันความคงอยูของขอมูล

3

ระบุตัวบุคคล
(Identification)
ที่เขาถึงสื่อ
(Media) ที้เก็บ
ขอมูลล็อก

มีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น
คือ
− แตงตั้งเจาหนาที่ผูเขาถึง
ขอมูลล็อก เพื่อแตงตั้ง
บุคลากรหรือทีมงาน
ผูรับผิดชอบการดูแลการ
เก็บรักษาขอมูลล็อก และ
ติดตอกับเจาหนาที่
พนักงานของรัฐในกรณีที่
ตองการขอมูล
− บุคลากรดังกลาวไมควร
เปนผูดูแลระบบ ผูดูแล
ระบบเครือขาย ผูพัฒนา
หรือผูท
 ี่เกี่ยวของอื่น เพื่อ
แยกบทบาทหนาที่ให
ชัดเจนและเปนการปองกัน
การแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ล็อกโดยไมไดรับอนุญาต
− กําหนดมาตรการควบคุม
การเขาถึงขอมูลล็อก โดย
การพิสูจนตัวตนตาม
รายชื่อของผูท
 ม
ี่ ีสท
ิ ธิ
เขาถึงขอมูลล็อกที่กําหนด
ไว รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถึงขอมูล
หนา 13 จาก 51

ตัวอยางการดําเนินการ
การในชั้นศาล อยางนอยดังนี้
 เจาหนาทีท
่ ด
ี่ ูแลรักษาขอมูลล็อก
 ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของ
องคกร (IT Auditor)
 ผูบริหารองคกร
− จัดทําการเก็บขอมูลล็อกตาม
รายละเอียดคุณสมบัตท
ิ างเทคนิคของ
การเก็บขอมูลล็อก
− ดําเนินการตรวจสอบเปนการภายในวา
การเก็บขอมูลล็อกนั้นสอดคลองตามที่
พ.ร.บ. ไดกําหนดไวแลวหรือไม
ควรดําเนินการ
− จัดเก็บขอมูลล็อกบน Harddisk ที่ใช
เทคโนโลยี RAID หรือ Redundancy
Array of Independent Disks เชน
RAID 1 หรือ RAID 3 หรือ RAID 5
เปนอยางนอยเพื่อปองกันความ
เสียหายที่เกิดขึ้นบน Harddisk แบบถ
วาร หรือที่เรียกวา Physical Error
หรือ Disk Error
− กําหนดวิธีการสํารองขอมูลล็อกอยาง
เปนรูปธรรมเชน การสํารองบนดีวีดี
การสํารองบนเทปอัตโนมัติ หรือการ
ทํา Disk mirror เปนตน
− ในกรณีที่มีการสํารองขอมูล ให
กําหนดวิธีการปองกันสื่อบันทึกขอมูล
สํารองขอมูลล็อกเชน เทป ซีดีรอม
หรือดีวด
ี ี หรือ Harddisk เชนจัดเก็บ
ในบริเวณที่ปลอดภัย เชนตูเซฟเปน
ตน
จําเปนตองดําเนินการ
− จัดทํามาตรการควบคุมทางเทคโนโลยี
เชน การกําหนดสิทธิบนอุปกรณที่เก็บ
ขอมูลล็อกใหเปนไปตามบัญชีรายชื่อ
ที่กําหนดขึ้นนี้ รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถึงขอมูลล็อก
ควรดําเนินการ
− จัดทํานโยบายการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร เพื่อระบุบทบาทและ
หนาที่ของผูที่เกี่ยวของ
− จัดทําบัญชีรายชื่อผูท
 ี่สามารถเขาถึง
ขอมูลล็อก และเพื่อใชตรวจสอบสิทธิ
การเขาถึงขอมูลล็อกโดยผูตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศในภายหลัง
− จัดทําล็อกเซิรฟ
 เวอรหรือ Log Server
เพื่อเก็บขอมูลแบบ Secondary
Logging เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกที่
ล็อกเซิรฟเวอรจากศูนยกลางและทํา
ใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หัวขอ
Secondary Logging

ที่

ประเด็น

แนวทางการดําเนินการ
ล็อกทุกครั้ง

ตัวอยางการดําเนินการ

4

มีระบบการเก็บ
รักษาความลับของ
ขอมูลที่จด
ั เก็บ
และกําหนดชั้น
ความลับในการ
เขาถึงดังกลาว
เพื่อรักษาความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูล และไมให
ผูดแ
ู ลระบบ
สามารถแกไข
ขอมูลที่เก็บรักษา
ไว

การกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลเชน ลับมาก ลับ เปดเผย
ได โดยเฉพาะกับขอมูลล็อก

จําเปนตองดําเนินการ
− จัดทําเอกสารควบคุมชั้นความลับของ
ขอมูล โดยควรมีหัวขอตอไปนี้
 ชั้นความลับของขอมูล เชน ลับ
มาก ลับ ใชเปนการภายใน
เปดเผยได
 ขอบเขตหรือประเภทของขอมูล
ตามระดับชั้นความลับ
 วิธีการดําเนินการในแตละชั้น
ความลับ ตั้งแตการสราง การใช
งาน การแจกจาย การเก็บ การสง
การทําลาย
− จัดระดับชั้นความลับของขอมูลล็อกบน
ระบบ
จําเปนตองดําเนินการ
− จัดใหมีการดําเนินการตามเอกสาร
กําหนดชั้นความลับของขอมูล
โดยเฉพาะขอมูลล็อก

กําหนดวิธีการรักษาความลับ
ตามชั้นความลับของขอมูลล็อก

ออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศที่เอื้อใหมีการ
จัดเก็บขอมูล
ล็อกอยางมั่นคงปลอดภัย

กําหนดมาตรการควบคุมการ
เขาถึงขอมูลล็อก โดยการ
พิสูจนตวั ตนตามรายชื่อของผูท
 ี่
มีสท
ิ ธิเขาถึงขอมูลล็อกที่
กําหนดไว รวมถึงจัดใหมีการ
บันทึกการเขาถึงขอมูล
ล็อกทุกครั้ง
กําหนดมาตรการในการระบุการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นบนขอมูล
ล็อก และตรวจสอบไดวาเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง

ควรดําเนินการ
− กําหนดใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินการตามชั้นความลับของ
ขอมูลล็อกเชน ตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT
Auditor) เปนตน
ควรดําเนินการ
− ปรับปรุงความมัน
่ คงปลอดภัยของ
เซิรฟเวอร
− ดําเนินการจัดทําล็อกเซิรฟเวอรหรือ
Log Server
− ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีการ
แบงแยกเครือขายในการจัดเก็บล็อก
− ปรับปรุงไฟรวอลลใหมค
ี วามมัน
่ คง
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
− การควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก
− การปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ล็อก
− การเขารหัสขอมูลล็อกที่จาํ เปน
จําเปนตองดําเนินการ
− จัดใหมีการการพิสูจนตวั ตนกอนเขาถึง
ขอมูลล็อก
ควรดําเนินการ
− กําหนดใหมีการจัดทําล็อกเซิรฟ
 เวอรที่
เก็บเฉพาะขอมูลล็อกซึ่งจะสามารถ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
จําเปนตองดําเนินการ
− จัดใหมีการบันทึกการเขาถึงขอมูล
ล็อกทุกครั้ง เชนผูใชที่เขาถึง ไอพี
แอดเดรสของผูใ ชที่เขาถึงขอมูลล็อก
การลบหรือแกไขขอมูลล็อก เปนตน
ควรดําเนินการ

หนา 14 จาก 51

ที่

ประเด็น

แนวทางการดําเนินการ

กําหนดมาตรการปองกันการ
เขาถึงหรือเปลีย
่ นแปลงขอมูล
ล็อกที่สงผานระบบเครือขาย
โดยไมไดรับอนุญาต

ขอมูลล็อกตองเขาถึงไดจากผู
ที่ไดรับอนุญาตหรือไดสิทธิ
และเมื่อตองการเขาถึงขอมูล
ล็อกควรจะเขาถึงไดตาม
ตองการโดยทันที

5

จัดใหมีผูมห
ี นาที่
ประสานงานและ
ใหขอมูลกับ
พนักงานเจาหนาที่
ซึ่งไดรับแตงตัง้
ตาม พ.ร.บ. ฯ
เพื่อใหการสงมอบ
ขอมูลนั้นเปนไป
ดวยความรวดเร็ว

เมื่อเกิดเหตุการณที่จาํ เปนตอง
ประสานงานขอขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรหรือขอมูล
ผูใชบริการ หรือขอมูลล็อกแลว
องคกรควรจะจัดใหมีเจาหนาที่
ที่เขาถึงขอมูลล็อกเพื่อสงมอบ
ใหพนักงานเจาหนาที่ฯ ได
อยางรวดเร็ว

หนา 15 จาก 51

ตัวอยางการดําเนินการ
− นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพื่อ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
บนขอมูลล็อก เชนการใช MD5 หรือ
GPG เปนตน
− จัดเก็บขอมูลล็อกไวในสื่อบันทึก
ขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียวเชน
CD-ROM เปนตน
ควรดําเนินการ
− ออกแบบระบบเครือขายใหรองรับการ
สงขอมูลล็อกผานระบบเครือขายให
ปลอดภัย เชนการแบงเครือขายของ
ล็อกเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ การควบคุม
ผานไฟรวอลลเปนตน
− เขารหัสขอมูลล็อกที่มีการสงผาน
ระบบเครือขาย เชนเขารหัสขอมูลกอน
แลวคอยสงไปที่ล็อกเซิรฟ
 เวอรเปนตน
จําเปนตองดําเนินการ
− จัดทําระบบสํารองขอมูลล็อก โดย
กําหนดตามแผนการสํารองขอมูลล็อก
เชนดําเนินการสํารองขอมูลแบบ Full
ทุก 1 เดือนเปนตน หรือการบีบขอมูล
ล็อก (Archive Log) และเขียนในสื่อ
บันทึกขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียว
ควรดําเนินการ
− ควรกําหนดปริมาณขอมูลล็อกที่
สามารถสืบคนไดทันที เชนกําหนดให
สืบคนไดยอนหลังไป 10 วัน ถา
ตองการสืบคนยอนหลังไปมากกวานั้น
ตองไปดึงขอมูลจากขอมูลในเทป
สํารองขอมูลเปนตน
− ควรมีการกําหนดระบบทดแทนระบบ
เก็บขอมูลล็อก เชนมี 2 เซิรฟเวอรทํา
หนาที่เก็บขอมูลล็อกเปนตน หรือ
พิจารณาทํา RAID บนฮารดดิสกทใ่ี ช
เก็บขอมูลล็อกเพื่อใหรองรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นบนฮารดดิสก
เพื่อเพิ่มระดับความพรอมใชของการ
ใหบริการขอมูลล็อก
− ควรมีการประเมินและติดตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพื่อใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอร
เก็บขอมูลล็อกได
ควรดําเนินการ
− จัดทํานโยบายการเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร และระบุบทบาทและ
หนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานเจาหนาที่ฯ ในกรณีที่ตองการ
ขอมูลล็อก
− จัดทําหนังสือแตงตั้งเจาหนาที่
ประสานงานอยางเปนทางการ
เจาหนาทีด
่ ังกลาวไมควรเปนผูดแ
ู ล
ระบบ ผูด
 ูแลระบบเครือขาย ผูพ
 ัฒนา
หรือบุคลากรอืน
่ ที่เกี่ยวของกับระบบที่
เกี่ยวของกับขอมูลล็อก

ที่

ประเด็น

แนวทางการดําเนินการ

ตัวอยางการดําเนินการ

6

ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรตอ
 ง
สามารถระบุ
รายละเอียดของ
ผูใชบริการเปน
รายบุคคลได
(Identification
an
Authentication
หรือ I&A)

ตองจัดใหมีการดําเนินการ
เพื่อใหระบบสามารถระบุและ
พิสูจนตวั ตนผูใชงานระบบเปน
รายบุคคลได 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
ในกรณีที่ Outsource
กระบวนการพิสจ
ู นตัวตนใหกับ
3rd Party หรือ Vendor ทาง
องคกรตองดําเนินการจัดใหมี
I&A ของระบบที่เชื่อมตอกับ
Outsource ควบคูไปดวย

ในกรณีที่มีการใชงานระบบตามที่กําหนดไว
ขางตน ควรจัดให

7

ใชระบบของบุคคล
ที่สามเพื่อพิสูจน
ตัวตน ตอง
ดําเนินการใหมี
วิธีการระบุและ
ยืนยันตัวบุคคล
(Identification
and
Authentication)
ของผูใชบริการ
ผานบริการของ
ตนเองดวย
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ควรดําเนินการ
− จัดใหมีการพิสจ
ู นตัวตนโดยใชบัญชี
ผูใชเชน Username หรือ Login ที่
กําหนด เพื่อระบุ Identification ของ
การใชงาน และกําหนดวิธีการพิสูจน
ตัวตนหรือ Authentication ที่
เหมาะสมเชน
 ใชรว มกับ What you know เชน
รหัสผาน หรือหมายเลข PIN
 ใชรว มกับ What you have เชน
บัตร Smartcard
 ใชรว มกับ What you are เชน
ลายนิ้วมือ มานตา หรือมือเปนตน
 ใชมาตราการพิสูจนตวั ตนหรือ
Authentication มากกวา 1
วิธีการเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยของกระบวนการ I&A นี้
− จัดทําระบบลงทะเบียนผูใชงานเพื่อให
กระบวนการ Identification ดวย
Username หรือ Login ของระบบ
สามารถยืนยันตัวบุคคลการใชงาน
ระบบเปนรายบุคคลไดจริง โดยอาจะ
เลือกเก็บขอมูลเพิ่มเติมเชน
 บัตรประจําตัวประชาชน
 หมายเลขพาสพอรต
 บัตรประจําตัวพนักงาน หรือ
หมายเลขประจําตัวพนักงาน
สวนขอมูลพนักงานสามารถใช
ขอมูลจากฝายบุคคลขององคกร
ได เปนตน
 การยืนยันผานหมายเลขบัตร
เครดิตจากทางธนาคารหรือผู
ใหบริการบัตรเครดิตเปนตน
− กระบวนการ I&A ที่ดแ
ี ละมีความมั่นคง
ปลอดภัยและสามารถยืนยันบุคคลที่
ใชเปนรายบุคคลได ไมควรอนุญาตให
สรางบัญชีผูใชหรือ Username ที่ใช
งานรวมกัน
− นําระบบพิสูจนตัวตนแบบศูนยกลางมา
ใชเชน Microsoft Active Directory
หรือการควบคุมการเขาถึงเครือขาย
ดวย Proxy แบบที่ตองมีการพิสูจน
ตัวตนเปนตน

ที่

ประเด็น

แนวทางการดําเนินการ

ตัวอยางการดําเนินการ

8

เพื่อใหขอมูล
จราจรมีความ
ถูกตองและ
นํามาใชประโยชน
ไดจริงผูใหบริการ
ตองตั้งนาฬิกา
ของอุปกรณบริการ
ทุกชนิดใหตรงกับ
เวลาอางอิงสากล
(Stratum 0) โดย
ผิดพลาดไมเกิน
๑๐ มิลลิวินาที

กําหนดใหปรับเวลาบนเครื่อง
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอรใหเดินตาม
เวลามาตรฐาน ผานโพรโตคอล
Network Time Protocol หรือ
NTP ไปที่ NTP Server ที่มค
ี า
เปน Stratum อยูในชวง 1-15
เพื่อใหเวลาผิดพลาดไมเกิน
10 มิลลิวินาที ควรเลือก NTP
Server ที่มีคา Stratum นอยๆ
ซึ่งหมายถึงเวลาจะตรงกับ
มาตรฐานสากลที่สด
ุ

จําเปนตองดําเนินการ
− จัดใหมีการตั้งสัญญาณเวลาดวย
โพรโตคอล Network Time Protocol
หรือ NTP ไปยังเซิรฟเวอรที่ใหบริการ
ขอมูลเวลาอยางนอยที่เปน Stratum
1 ตามเอกสารอางอิง [9] ระบุวาใน
เมืองไทยมีผใู หบริการ ดังตอไปนี้
 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
เครื่อง time1.nimt.or.th หรือ
203.185.69.60
 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
เครื่องเซิรฟเวอร
time.navy.mi.th หรือ
118.175.67.83
 ศูนยประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศ
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 ไปที่เซิรฟ
 เวอร NTP Server ที่มี
คา Stratum เปน 1 อยางนอย 2 หรือ
3 เซิรฟเวอรเปนอยางนอย

การวิเคราะหขอ
 มูลล็อกหรือ
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอรได
อยางถูกตอง คาเวลาที่ปรากฎ
บนขอมูลล็อกตองตรงกับเวลา
จริง ดังนั้นการนําขอมูลล็อก
จากหลายแหลงมาวิเคราะหจะ
สามารถลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง

การปรับคาเวลาโดยการใช NTP สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมไดตามเอกสารอางอิงตอไปนี้
−
−
−

ความหมายของคําวา Stratum หารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสารอางอิง [10] หรือ“การเทียบเวลา
ดวย Network Time Protocol ใหสอดคลองกับ พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
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
รายชื่อของเซิรฟ
 เวอร NTP ระดับ Stratum 1 สามารถสืบคนไดที่
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers
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4. ประเภทผูใหบริการในการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
ลํ า ดั บ ถั ด ไปคื อ การประชุ ม หรื อ หารื อ ร ว มกั น ในองค ก ร เพื่ อ จั ด ว า องค ก รเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารประเภทใด ตาม
เอกสารอางอิง [7] ซึ่งไดจําแนกประเภทของผูใหบริการไวดังนี้
ที่
5 (1)

ประเภทผู
ใหบริการ
ผูใหบริการแกบค
ุ คล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต หรือให
สามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่น ทั้งนี้
โดยผานทางระบบ
คอมพิวเตอร ไมวา
จะเปนการใหบริการ
ในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชน
ของบุคคลอื่น

ประเภท

ตัวอยางผูใหบริการ

ก. ผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการ
กระจายภาพและเสียง
(Telecommunication
and Broadcast Carrier)

1) ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (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 หรือสายสัญญาณหรือ
Cabling ซึ่งไมมีสัญญาณ Internet
หรือไมมี IP Traffic เชน
− ผูใหบริการ Dark Fiber
− ผูใหบริการสายใยแกวนําแสง
4) ผูใหบริการดาวเทียม (Satellite
Service Provider)
1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet
Service Provider – ISP) ทั้งมีสาย
และไรสาย
2) ผูใหบริการซึ่งใหบริการเขาถึงระบบ
เครือขาย
− หองพัก
− หองเชา
− โรงแรม
− รานอาหารเครือ
่ งดื่ม
3) ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร สําหรับองคกร เชน
− หนวยงานราชการ หรือบริษัท
− สถาบันการศึกษา
− ธนาคาร
1) ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร
(Web Hosting) การใหบริการเชา
Web Server
2) ผูใหบริการแลกเปลี่ยนแฟมขอมูล
(File Server หรือ File Sharing)
3) ผูใหบริการการเขาถึงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Mail Server Service
Provider)
4) ผูใหบริการศูนยรับฝากขอมูลทาง

ข. ผูใหบริการการเขาถึง
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access
Service Provider)

ค. ผูใหบริการเชาระบบ
คอมพิวเตอรเพือ
่ ใหบริการ
โปรแกรมประยุกตตางๆ
(Hosting Service
Provider)
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ที่

ประเภทผู
ใหบริการ

ประเภท

ง. ผูใหบริการราน
อินเทอรเน็ต
5 (2)

ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนของ
บุคคลตาม ขอ 5(1)

ผูใหบริการ
ขอมูลคอมพิวเตอรผา น
แอพพลิเคชันตางๆ
(Content and
Application Service
Provider)

ตัวอยางผูใหบริการ

1)
2)
1)
2)

3)
4)

อิเล็กทรอนิกส (Internet Data
Center – IDC)
ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet
Café’)
ผูใหบริการรานเกมออนไลน (Game
Online)
ผูใหบริการเว็บบอรด (Web board)
หรือผูใ หบริการบล็อก (Blog)
ผูใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงิน
ทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking)
และผูใหบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment
Service Provider)
ผูใหบริการเว็บเซอรวิส (Web
Services)
ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce) 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) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อ
ประโยชนของบุคคลตามขอ 5 (1)
เปน “ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับบริษัท” ดังนั้นจัดเปน 5 (1) ผูใหบริการแก
บุ ค คลทั่ ว ไปในการเข า สู อิ น เทอร เ น็ ต ประเภท ข. ผู ใ ห บ ริ ก ารการเข า ถึ ง ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
(Access Service Provider) หรือเรียกโดยยอวา 5 (1) ข.

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาบริษัท X จัดเปนผูใหบริการประเภท 5 (1) ข. และ 5 (2) ซึ่งตองดําเนินการ
เก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรใหสอดคลองตามเอกสารอางอิง [7] ตอไปหรือตามรายละเอียดที่จะกลาวถึงใน
ลําดับถัดไป
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5. การเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการประเภท 5 (1)
ผูใหบริการประเภท 5 (1) หมายถึงผูใหบริการ
− แกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือ
− ใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น
ทั้งนี้ โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคล
อื่น ทั้งนี้ตามเอกสารอางอิง [7] ไดจําแนกผูใหบริการประเภท 5 (1) เปน 4 ประเภทโดยมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้
5.1. ผูใหบริการประเภท 5 (1) ก. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง
(Telecommunication and Broadcast Carrier)
การเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการประเภท 5 (1) ก. หรือผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier) ซึ่งมีตัวอยางผู
ใหบริการดังนี้
−
−
−
−

ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (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
ที่
ก.

ข.

ค.

ประเภท/
รายละเอียดทางเทคนิค
ขอมูลทีส
่ ามารถระบุและ
ติดตามแหลงกําเนิด ตนทาง
ปลายทาง และทางสายที่
ผานของการติดตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร

ขอมูลทีส
่ ามารถระบุวน
ั ที่
เวลา และระยะเวลาของการ
ติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร
ขอมูลซึ่งสามารถระบุทต
ี่ ั้งใน
การใชโทรศัพทมือถือ หรือ
อุปกรณติดตอสื่อสารแบบไร
สาย (Mobile
Communication

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 งจัดเก็บ
ขอมูลระบบชุมสายโทรศัพทพน
ื้ ฐาน โทรศัพทวท
ิ ยุมือถือ และระบบ
ตูโทรศัพทสาขา (Fixed Network Telephony and Mobile
Telephony)
หมายเลขโทรศัพท หรือ เลขหมายวงจร รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ
เชน บริการโอนสาย และหมายเลขโทรศัพทที่ไดโอนสาย รวมทั้ง
หมายเลขโทรศัพทซึ่งถูกเรียกจากโทรศัพทที่มีการโอน
ชื่อ ที่อยูของผูใ ชบริการหรือผูใ ชงานที่ลงทะเบียน (Name and
Address of Subscriber or Registered User)
ขอมูลเกี่ยวกับวันที่ เวลา และที่ตั้งของ Cell ID ซึ่งมีการใชบริการ
(Date and Time of the Initial Activation of the Service and
the Location Label (Cell ID)
วันที่ รวมทั้งเวลาเริ่มตนและสิน
้ สุดของการใชงาน (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
2) ขอมูลซึ่งระบุที่ตั้งทางกายภาพของโทรศัพทมือถือ อันเชื่อมโยง
กับขอมูลที่ตั้งของ Cell ID ขณะที่มีการติดตอสื่อสาร
3) จัดใหมีระบบบริการตรวจสอบบุคคลผูใชบริการ
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ที่

ประเภท/
รายละเอียดทางเทคนิค
Equipment)

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 งจัดเก็บ

5.2. ผูใหบริการประเภท 5 (1) ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Access
Service Provider) และ ผูใ หบริการประเภท 5 (1) ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอรเพือ
่
ใหบริการโปรแกรมประยุกตตางๆ (Hosting Service Provider)
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ข. เปนผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Access Service
Provider) ซึ่งประกอบดวย
− ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider – ISP) ทั้งมีสายและไรสาย
− ผูใ หบริการซึ่งใหบริการเขาถึงระบบเครือขาย
 หองพัก
 หองเชา
 โรงแรม
 รานอาหารเครื่องดื่ม
− ผูใหบริการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับองคกร เชน
 หนวยงานราชการ
 บริษัท
 สถาบันการศึกษา
 ธนาคาร
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการโปรแกรมประยุกตตางๆ
(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)

ตองดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรที่เซิรฟเวอรหรืออุปกรณเครือขายที่ทาํ หนาที่ตอไปนี้
ที่
ก.

ประเภท
ขอมูลอินเทอรเน็ตที่
เกิดจากการเขาถึง
ระบบเครือขาย

รายละเอียดทางเทคนิค
Authentication Server
เปนขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตน
ของเซิรฟเวอรหรืออุปกรณ
พิสูจนตวั ตนและกําหนดสิทธิ
บนการใชงานบนระบบ
เครือขาย
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ตัวอยางระบบ
− เซิรฟเวอร RADIUS เชน
 FreeRadius
 OpenRadius
 Microsoft Internet
Authentication Service หรือ
Microsoft IAS
 Steel Belt Radius
 Cisco Access Control Server
(Cisco ACS)
 หรือเซิรฟ
 เวอร RADIUS ตาม
รายชื่อในเอกสารอางอิง [12]
− เซิรฟเวอร TACACS+ หรือเซิรฟ
 เวอร
DIAMETER
− เซิรฟเวอรที่ใชโพรโตคอล
Lightweight Directory Access
Protocol หรือ LDAP เชน
 ไมโครซอฟต Active Directory
 Red Hat Directory Service
 SUN iPlanet
 OpenLDAP
− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใชเปน
Network Access Control เพื่อ
ควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย

ที่

ประเภท

รายละเอียดทางเทคนิค

ข.

ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (email servers)

SMTP Server หรือ
POP/IMAP Server เปน
ขอมูลล็อกของอีเมลเซิรฟเวอร
ที่สื่อสารขอมูลดวยโพรโตคอล
ตอไปนี้
− Simple Mail Transfer
Protocol หรือ SMTP
− Post Office Protocol
version 3 หรือ POP3 ซึ่ง
รวมถึง POP3S ดวย
− Internet Message
Access Protocol version
4 หรือ IMAP4 ซึ่งรวมถึง
IMAP4S

ค.

ขอมูลอินเทอรเน็ต
จากการโอน
แฟมขอมูลบนเครื่อง
ใหบริการโอน
แฟมขอมูล

FTP Server เปนขอมูลล็อก
จากเซิรฟเวอรที่ถายโอน
ไฟลขอมูลดวยโพรโตคอล File
Transfer Protocol หรือ FTP

ง.

ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเว็บ

Web Server เปนขอมูลล็อก
บนเซิรฟเวอรทส
ี่ ื่อสารดวย
โพรโตคอล Hypertext
Transfer Protocol หรือ HTTP
ซึ่งรวมถึง HTTPS

จ.

ชนิดของขอมูลบน
เครือขาย
คอมพิวเตอรขนาด

News Server เปนขอมูล
ล็อกบนเซิรฟเวอรทส
ี่ ื่อสารดวย
โพรโตคอล Network News
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ตัวอยางระบบ
 Cisco NAC
 FreeNAC
 เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใช
โพรโตคอล IEEE 802.1X เพื่อ
พิสูจนตวั ตน
 หรือรายชื่อ NAC ตาม
เอกสารอางอิง [17]
− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณ Proxy Server
ซึ่งจัดใหมีการพิสูจนตวั ตน
 Squid ที่เปดใหมีการพิสูจนตวั ตน
กอนการใชงานระบบเครือขาย
 Bluecoat
 หรือเซิรฟ
 เวอร Proxy ตามรายชื่อ
ในเอกสารอางอิง [18]
− เซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใหบริการเปน
Wireless Hotspot เชนซอฟตแวร
Chillispot, NoCAT เปนตน
− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Exchange
ทั้ง Backend และ Frontend Server
ซึ่งรวมถึงการเปดใช POP3 หรือ
IMAP4
− เซิรฟเวอรที่ใช IBM Lotus Domino
− เซิรฟเวอรที่ใช MailEnable
− เซิรฟเวอร Merak Mail Server
− เซิรฟเวอร Novell Groupwise
− เซิรฟเวอร Sun Java System
Messaging Server
− เซิรฟเวอร Zimbra
− เซิรฟเวอร Sendmail เซิรฟเวอร
Postfix หรือ Qmail เปนตน
− เซิรฟเวอรที่ใหบริการ POP3 หรือ
IMAP4 ภายในองคกรเชนติดตั้ง
ซอฟตแวร Courier Mail Server หรือ
Cyrus IMAP Server หรือ Dovecot
หรือ Binc IMAP Server เปนตน
หรือเซิรฟ
 เวอรตามเอกสารอางอิง [13]
− เซิรฟเวอรที่ใชงานไมโครซอฟต
Internet Information Services หรือ
IIS เปดใชใหบริการ FTP
− เซิรฟเวอร WS_FTP Server
− เซิรฟเวอร FileZilla Server
− เซิรฟเวอรติดตัง้ ProFTPD หรือ
VsFTPD หรือ WU-FTPD
หรือเซิรฟ
 เวอรตามเอกสารอางอิง [14]
− เซิรฟเวอร Apache Web Server
− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Internet
Information Services หรือ IIS
− เซิรฟเวอร IBM HTTP Server
− เซิรฟเวอร WebLogic
− เซิรฟเวอร JBoss
− เซิรฟเวอร WebSphere Application
Server
หรือเซิรฟ
 เวอรตามเอกสารอางอิง [15]
− เซิรฟเวอรไมโครซอฟต Exchange
Server ที่เปดใชบริการ NNTP
− เซิรฟเวอร Java Apache Mail

ที่

ประเภท
ใหญ (Usenet)

ฉ.

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

รายละเอียดทางเทคนิค
Transfer Protocol หรือ NNTP

ตัวอยางระบบ
Enterprise Server หรือ Apache
James
− เซิรฟเวอร Diablo
หรือเซิรฟ
 เวอรตามเอกสารอางอิง [16]
แบงเปน 2 กรณีคือ
− ในกรณีที่เปนผูใ หบริการ IRC Server
และ IM Server ตองเก็บขอมูล
ล็อกบนเซิรฟเวอรทั้งหมด
− ในกรณีที่ไมไดเปนผูใหบริการสามารถ
เก็บขอมูลล็อกได 2 รูปแบบคือ
 เก็บขอมูลล็อกที่ Firewall หรือ
Router ที่ใชเปนการเชื่อม
ระหวางเครื่องผูใ ชงานและ
อินเทอรเน็ตโดยเฉพาะขอมูลการ
เชื่อมตอ ในกรณีที่มีการใชงาน
Network Address Translation
หรือ NAT ตองเก็บขอมูล NAT
เพื่อใหมีขอมูลการเปลี่ยนไอพี
แอดเดรสภายในเปนไอพี
แอดเดรสภายนอก หรือที่เรียกวา
NAT Log
 เก็บขอมูลที่ Authentication
Server เชน Proxy Server เปน
ตน ซึ่งจะทราบวาผูใชในเวลานั้น
กําลังเริ่มตนใชบริการ IRC หรือ
IM และสามารถเก็บบันทึกเปน
ขอมูลล็อกได

และเอกสารอางอิง [7] ไดระบุถึงขอมูลล็อกที่ตองมีการบันทึกโดยแยกประเภทชนิดของเซิรฟเวอรหรือ
อุปกรณเครือขายที่ทําหนาที่ขางตน ไวเปนลําดับกลาวคือ
ที่
ก.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค
ขอมูลอินเทอรเน็ตที่
เกิดจากการเขาถึง
ระบบเครือขาย

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 ง
จัดเก็บ

ตัวอยางขอมูลล็อก

1) ขอมูลล็อกที่มีการบันทึกไว
เมือมีการเขาถึงระบบเครือขาย
หรือ Access Logs

ตัวอยางของ Radius Log

Authentication
Server เปนขอมูล
ล็อกการพิสูจนตัวตน
ของเซิรฟเวอรหรือ
อุปกรณพิสูจนตัวตน

Sun Mar 18 04:35:24 2008
localhost@server radiusd[2305]:
Login OK: [8uJY5653/<CHAPPassword>] (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-77-0AF8-20 assigned IP 192.168.1.122
Aug 13 20:34:10 192.168.1.21

หนา 23 จาก 51

ที่

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 ง
จัดเก็บ

2) ขอมูลเกี่ยวกับวัน และเวลา
การติดตอของเครื่องที่เขามา
ใชบริการและเครื่องใหบริการ
(Date and Time of
Connection of Client to
Server)
3) ขอมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุ
ตัวตนผูใช (User ID)

ตัวอยางขอมูลล็อก

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

ตัวอยางของ Radius Accounting Log
User-Name = “uXas36yT”

ตัวอยาง Squid Log
192.168.99.7 - lersak
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700]

ข.

ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (email servers)
SMTP Server หรือ
POP/IMAP
Server เปนขอมูลล็
อกของอีเมล
เซิรฟเวอรทส
ี่ ื่อสาร
ขอมูลดวย SMTP
หรือ POP3 หรือ
IMAP4

4) ขอมูลหมายเลข
อินเทอรเน็ตทีถ
่ ก
ู กําหนดโดย
ระบบผูใหบริการ (Assigned IP
Address)

ตัวอยางของ Radius Accounting Log

5) ขอมูลที่บอกถึงหมายเลข
สายที่เรียกเขามา (Calling
Line Identification)

ตัวอยางของ Radius Accounting Log

1) ขอมูล Log ที่บันทึกไวเมื่อ
เขาถึงเครื่องใหบริการ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(SMTP) ซึ่งไดแก
- ขอมูลหมายเลขของขอความ
ที่ระบุในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Message ID)
- ขอมูลชื่อที่อยูอิเล็กทรอนิกส
ของผูสง (Sender E-mail
Address)
- ขอมูลชื่อที่อยูอิเล็กทรอนิกส
ของผูรับ (Receiver E-mail
Address)
- ขอมูลที่บอกถึงสถานะในการ
ตรวจสอบ (Status Indicator)
ซึ่งไดแก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่สงสําเร็จ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทส
ี่ งคืน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีมีการ
สงลาชา เปนตน
2) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูใชบริการที่
เชื่อมตออยูขณะเขามาใช
บริการ (IP Address of Client
Connected to Server)
หนา 24 จาก 51

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-77-0AF8-20 assigned IP
192.168.12.122
Calling-Station-Id = “00-14-2A4B-D8-71”
NAS-IP-Address = 192.168.1.1
Aug 24 05:18:14
admin@example.com
sendmail[10900]:
m7OMIE38010900:
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)
ctladdr=192.168.1.50

ที่

ค.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค

ขอมูลอินเทอรเน็ต
จากการโอน
แฟมขอมูลบนเครื่อง
ใหบริการโอน
แฟมขอมูล

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 ง
จัดเก็บ

ตัวอยางขอมูลล็อก

3) ขอมูลวันและเวลาการติดตอ
ของเครื่องที่เขามาใชบริการ
และเครื่องใหบริการ (Date
and time of connection of
Client Connected to server)
4) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่องบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทถ
ี่ ูก
เชื่อมตออยูในขณะนั้น (IP
Address of Sending
Computer)
5) ชื่อผูใ ชงาน (User ID) (ถา
มี)
6) ขอมูลที่บันทึกการเขาถึง
ขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานโปรแกรมจัดการจากเครื่อง
ของสมาชิก หรือเขาถึงเพื่อ
เรียกขอมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังเครื่อง
สมาชิก โดยยังคงจัดเก็บขอมูล
ที่บันทึกการเขาถึงขอมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกสทด
ี่ ึงไป
นั้น ไวที่เครื่องใหบริการ หรือ
POP3 log หรือ IMAP4 Log
1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครื่องใหบริการโอน
แฟมขอมูล

Aug 24 05:18:14

FTP Server เปน
ขอมูลล็อกจาก
เซิรฟเวอรที่ถา ยโอน
ไฟลขอมูลดวย
โพรโตคอล File
Transfer Protocol
หรือ FTP
2) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ
่ งใหบริการ
(Date and Time of
Connection of Client to
Server)
3) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูเขาใชที่เชื่อมตอ
อยูในขณะนั้น (IP Source
Address)
4) ขอมลชื่อผูใ ชงาน (User
ID)
(ถามี)
5) ขอมูลตําแหนง (Path) และ
หนา 25 จาก 51

relay=mail.example.com
[14.36.11.2]

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

#Software: Microsoft Internet
Information Services 5.0
#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
#Date: 2007-11-16
17:40:30

17:40:30 192.168.1.67 anonymous
21 [139]USER anonymous 331

17:40:41 192.168.1.67
Administrator 21 [140]USER
Administrator 331
Mon Feb 26 12:51:52 2008 6

ที่

ง.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค

ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเว็บ

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 ง
จัดเก็บ

ตัวอยางขอมูลล็อก

ชื่อไฟลที่อยูบนเครื่องใหบริการ
โอนถายขอมูลที่มีการ สงขึ้นมา
บันทึก หรือดึงใหขอมูลออกไป
(Path and Filename of Data
Object Uploaded or
Downloaded)
1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครื่องผูใหบริการเว็บ

3.example.com 62823 \
/var/ftp/pubinfo/jpeg/EtaCarD.j
pg b _ o a mozilla@ ftp 0 * c

Web Server เปน
ขอมูลล็อกบน
เซิรฟเวอรทส
ี่ ื่อสาร
ดวยโพรโตคอล
Hypertext Transfer
Protocol หรือ HTTP
ซึ่งรวมถึง HTTPS

จ.

ชนิดของขอมูลบน
เครือขาย
คอมพิวเตอรขนาด
ใหญ (Usenet)
News Server เปน
ขอมูลล็อกบน
เซิรฟเวอรทส
ี่ ื่อสาร
ดวยโพรโตคอล
Network News
Transfer Protocol
หรือ NNTP

2) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ
่ งใหบริการ
3) ขอมูลหมายเลขชุด
อินเทอรเน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอรผูเขาใชที่เชื่อมตอ
อยูในขณะนั้น
4) ขอมูลคําสั่งการใชงานระบบ
5) ขอมูลที่บงบอกถึงเสนทาง
ในการเรียกดูขอ
 มูล (URI:
Uniform Resource
Identifier) เชนตําแหนงของ
เว็บเพ็จ
1) ขอมูล Log ที่บันทึกเมื่อมี
การเขาถึงเครือขาย (NNTP
หรือ Network News Transfer
Protocol Log)

2) ขอมูลวัน และเวลาการ
ติดตอของเครื่องที่เขามาใช
บริการและเครือ
่ งใหบริการ
(Date and Time of
Connection of Client to
หนา 26 จาก 51

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"
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"
[18/Aug/2008:21:06:48 +0700]

192.168.99.7

"GET /images/bgON.gif HTTP/1.1"
"GET /images/bgON.gif 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
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,
187.58.96.87, user, 12/1/2007,
14:37:37,
207.46.248.16, <feed>,
4/29/2007, 11:49:10

ที่

ฉ.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค

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

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 ง
จัดเก็บ
Server)
3) ขอมูลหมายเลข Port ใน
การใชงาน (Protocol Process
ID)
4) ขอมูลชื่อเครื่องใหบริการ
(Host Name)
5) ขอมูลหมายเลขลําดับ
ขอความที่ไดถก
ู สงไปแลว
(Posted Message ID)
1) ขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลาการ
ติดตอของผูใชบริการ (Date
and Time of Connection of
Client to Server)
2) ขอมูลชื่อเครื่องบนเครือขาย
(Client Hostname and/or IP
Address)
3) หมายเลขเครื่องของผู
ใหบริการที่เครือ
่ งคอมพิวเตอร
เชื่อมตออยูในขณะนั้น
(Destination Hostname
and/or IP Address)

ตัวอยางขอมูลล็อก

-

NNTPSVC1, NEWS_Server
article, 6
arlQl#SH#GA.425@serve,
1205326745.661 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_CASEDefaultGroup
1205326745.661 1912
192.168.42.165 TCP_MISS/200
8460 CONNECT
login.live.com:443/ DIRECT/login.live.com
1205326745.661 1912
192.168.42.165 TCP_MISS/200
8460 CONNECT
login.live.com:443/ DIRECT/login.live.com

และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เอกสารอางอิง [19]
5.3. ผูใหบริการประเภท 5 (1) ง. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต
ผูใหบริการประเภท 5 (1) ง. เปนผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
− ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต (Internet Café)
− ผูใหบริการรานเกมออนไลน (Game Online)
ที่
ก.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค
ผูใหบริการราน
อินเทอรเน็ต

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 งจัดเก็บ

ตัวอยางการดําเนินการ

1) ขอมูลทีส
่ ามารถระบุตวั บุคคล

บัญชีผูใชที่ล็อกอินเขาใชงาน
ภายในราน ทั้งผานระบบปฏิบต
ั ิการ
หรือผาน Proxy Server และบัญชี
ผูใชนั้นควรจะมีผูกพันถึง
− บัตรประจําตัวประชาชนของผู
เขามาใชบริการ หรือ
− ทะเบียนบาน หรือ
− รูปถายจากเว็บแคมเปนตน
บางรานใชระบบสมาชิก ในการเก็บ
บันทึกเพียงครัง้ แรกครั้งเดียว
− วันและเวลาที่เริ่มตนใชงาน
− วันและเวลาทีห
่ ยุดใชงาน
− ระยะเวลาการใชงาน
− เครื่องคอมพิวเตอรทใี่ ชงาน
− หมายเลขไอพีที่ใชงาน
ขอมูลดังกลาวนี้สามารถบันทึกดวย
การนําระบบ Proxy Server หรือ
Authentication Gateway มาใช

2) เวลาของการเขาใช และเลิกใช
บริการ
3) หมายเลขเครื่องที่ใช IP Address
(Internet Protocol Address)

หนา 27 จาก 51

6. การเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการประเภท 5 (2)
หมายถึงผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม ขอ 5(1) ซึ่ ง หมายถึ ง ผู
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
ที่
ก.

ประเภท/
รายละเอียดทาง
เทคนิค
ขอมูลอินเทอรเน็ตบน
เครื่องผูใหบริการเก็บ
รักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
(Content Service
Provider)

รายการขอมูลล็อกที่ตอ
 งจัดเก็บ

ตัวอยางการดําเนินการ

1) ขอมูลรหัสประจําตัวผูใชหรือขอมูล
ที่สามารถระบุตวั ผูใชบริการได หรือ
เลขประจําตัว (User ID) ของผูขาย
สินคาหรือบริการ หรือเลขประจําตัว
ผูใชบริการ (User ID) และที่อยู
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใ ชบริการ

−

−

−

2) บันทึกขอมูลการเขาใชบริการ

−
−
−
−
−

3) กรณีผูใหบริการเว็บบอรด (Web
board) หรือผูใ หบริการบล็อค (Blog)
ใหเก็บขอมูลของผูประกาศ (Post)
ขอมูล

−
−
−
−
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จัดทําระบบสมาชิกหรือระบบ
ลงทะเบียนสมัครเพื่อบันทึก
ขอมูลประจําตัวผูใช กอนการ
ใชงานบริการ เชนขอมูลชื่อ
นามสกุล อีเมล หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนเปนตน
กําหนดวิธีการยืนยันผูใ ชงานที่
ระบุตัวตนผูใชไดจริง เชน
 อีเมลในกรณีทส
ี่ ามารถ
ผูกพันบัญชีอีเมลกับ
ตัวตนไดจริง เชนผูใ ช
ภายในองคกร
 หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหมายเลข
พาสพอรต ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการตรวจสอบ
ความถูกตอง
 หมายเลขบัตรเครดิต ซึ่ง
สามารถทดสอบตัดเงิน
จริงและวิธีการตรวจสอบ
วาตัดเงินเปนจํานวน
เทาใด เพื่อยืนยันตัว
เจาของบัตรเปนตน
ทุกครั้งทีผ
่ ูใชลอ
็ กอินเพื่อเขาสู
ระบบตองบันทึกชื่อบัญชีผูใช
หรือ Username ที่ใช วันเวลา
ที่เขามาและไอพีแอดเดรสที่
เขามาดวย
วันและเวลาที่เริ่มตนใชงาน
วันและเวลาทีห
่ ยุดใชงาน
ระยะเวลาการใชงาน
หมายเลขไอพีที่ใชงาน
ขอมูลที่เขาถึง เชนเว็บเพจ
เปนตน หรือไฟลขอมูลที่
เขาถึง
วันและเวลาที่ประกาศขอความ
ไอพีแอดเดรสที่ใช
ขอความที่ประกาศ
ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ

7. การเริ่มเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
จากเอกสารอางอิง [7] ไดกําหนดใหผูใหบริการแตละประเภทเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ขอ ๑๐ ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ ๗ เริ่มเก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ใหผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน ใหเริ่มเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และสามารถสรุป โดยแยกประเภทของผูใหบริการตาม 5 (1) และ 5 (2) ไดตามตาราง
ที่
5 (1)

5 (2)

ประเภทผู
ใหบริการ
ผูใหบริการแกบค
ุ คล
ทั่วไปในการเขาสู
อินเทอรเน็ต หรือให
สามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่น ทั้งนี้
โดยผานทางระบบ
คอมพิวเตอร ไมวา
จะเปนการใหบริการ
ในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชน
ของบุคคลอื่น

ผูใหบริการในการ
เก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนของ
บุคคลตาม ขอ 5(1)

ประเภท
ก. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายภาพและเสียง (Telecommunication
and Broadcast Carrier)
ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access Service Provider)
เฉพาะ
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service
Provider – ISP) ทั้งมีสายและไรสาย
ข. ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Access Service Provider)
ค. ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
ใหบริการโปรแกรมประยุกตตา งๆ (Hosting
Service Provider)
ง. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต
ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเค
ชันตางๆ (Content and Application Service
Provider)
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การเริ่มเก็บขอมูล
จราจรคอมพิวเตอร
23 กันยายน 2550
23 กุมภาพันธ 2551

23 สิงหาคม 2551

ขอกําหนดการเก็บขอมูลล็อกตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001
ขอมูลล็อกในความหมายตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 หมายถึงขอมูลที่เปนการบันทึก
เหตุการณที่เกิดขึ้นบนระบบ อุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเครือขาย และมีความหมายเดียวกันกับขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการตามที่ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
หรือกลาวไดวาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรและขอมูลผูใชบริการตามความหมายใน พ.ร.บ. นั้นเปนขอมูลที่ระบบหรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรทําการบันทึกไวหรือเรียกวาขอมูลล็อกหรือ Log ซึ่งควรจะมี วันเวลาของเหตุการณ ขอมูลที่
เกี่ ย วข อ งเช น ถ า เป น ทราฟฟ ก เครื อ ข า ยหรื อ ข อ มู ล การติ ด ต อ จะมี ข อ มู ล ไอพี แ อดเดรสต น ทาง ปลายทาง
โพรโตคอลที่ใชซึ่งสอดคลองตามความหมายของคําวาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ในกรณีที่เปนการทํางานของแอพ
พลิเคชัน ขอมูลล็อกดังกลาวควรมีการบันทึกวันเวลาการเชื่อมตอ ฟงกชันของแอพพลิเคชันที่เรียกใช ชื่อบัญชีผูใช
ที่ใชงาน ซึ่งสอดคลองกับความหมายของขอมูลผูใชบริการ
โดยสรุ ป คํ า ว า “ข อ มู ล ล็ อ ก” มี ค วามหมายรวมความว า เป น ได ทั้ ง “ข อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร ” หรื อเป น “ข อ มู ล
ผูใชบริการ” ก็ไดขึ้นอยูกับวาจะมองในมุมใด
ขอปฏิบัติที่ตองกระทําใหสอดคลองตามที่ พ.ร.บ.ฯ ไดกําหนดไวคือ
−
−
−

ในกรณีที่ขอมูลล็อกบนระบบทั้งเซิรฟเวอร และระบบเครือขาย หรือแอพพลิเคชัน ไมไดมีการจัดเก็บตามที่
พ.ร.บ.ฯ ไดกําหนดไวตองดําเนินการปรับแตงคาบนอุปกรณ เซิรฟเวอร แอพพลิเคชันใหดําเนินการเก็บ
ขอมูลล็อกใหไดตามประเภทของผูใหบริการ
จัดใหมีการกําหนดมาตรการปองกันขอมูลล็อกใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได
แตงตั้งเจาหนาที่ในองคกรหรือหนวยงานเพื่อติดตอประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งของ
รัฐ เพื่อสะดวกรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณที่ขัดตอ พ.ร.บ. หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตองการขอมูล

ตามหนังสือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เวอรชัน 2.5)
ประจําป 2550 ในเอกสารอางอิง [3] ไดกลาวถึงมาตราการการเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัยในหนา 41 ไว
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.10 การเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Monitoring)
จุดประสงค เพื่อตรวจจับกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาต
6.10.1 การบันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับการใชงานสารสนเทศ (Audit logging)
(หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหทําการบันทึกกิจกรรมการใชงานของผูใช การปฏิเสธการ
ใหบริการของระบบ และเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยอยางสม่ําเสมอตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว
6.10.2 การตรวจสอบการใชงานระบบ (Monitoring system use)
(หั ว หน า งานสารสนเทศ) ต อ งกํ า หนดให มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เพื่ อ ตรวจสอบการใช ง านทรั พ ย สิ น
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อาทิ เพื่อดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม
6.10.3 การปองกันขอมูลบันทึกเหตุการณ (Protection of log information)
(หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันขอมูลบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานสารสนเทศ เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขโดยไมไดรับอนุญาต
6.10.4 บันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบ (Administrator and operator
logs)
(หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีการบันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของผูดูแลระบบหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบอื่นๆ
6.10.5 การบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด (Fault logging)
(หัวหนางานสารสนเทศ) ตองกําหนดใหมีการบันทึกเหตุการณขอผิดพลาดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชงานสารสนเทศ วิเคราะหขอผิดพลาดเหลานั้น และดําเนินการแกไขตามสมควร
6.10.6 การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน (Clock synchronization)
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(ผูดูแลระบบ) ตองตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในสํานักงานใหตรงกันโดยอางอิง
จากแหลงเวลาที่ถูกตองเพื่อชวยในการตรวจสอบชวงเวลา หากเครื่องคอมพิวเตอรขององคกรถูกบุกรุก
อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 หรือตามเอกสารอางอิง [8] แลว สามารถกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการขอมูลล็อกภายในองคกร ไดดังตอไปนี้
ที่
1

ประเด็น
การบันทึก
เหตุการณที่
เกี่ยวของกับการ
ใชงานสารสนเทศ
(Audit logging)

ขอพิจารณา
กําหนดใหมีการเก็บขอมูลล็อกของ
เซิรฟเวอรและอุปกรณภายในระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถติดตาม
กิจกรรมการใชงานของผูใช การ
โจมตีระบบเครือขายเชน Denial of
Service หรือการโจมตีเพื่อให
ปฏิเสธการใหบริการ หรือเหตุการณ
ที่กระทบกับความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ

กําหนดใหดําเนินการเก็บขอมูล
ล็อกตามระยะเวลาที่กําหนด

กําหนดเหตุการณในการเฝาระวัง
โดยพิจารณาจากขอมูลล็อก ทั้งนี้
เพื่อใหมีการติดตามเหตุการณความ
ผิดปกติที่เกิดขึน
้ นําไปสูการแกไข
ปญหาเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่
แทจริง

2

การตรวจสอบการ
ใชงานระบบ
(Monitoring
system use)

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการเฝา
ระวังและติดตามการตรวจสอบ
ขอมูลล็อก เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติในระบบสารสนเทศตามที่
กําหนดไว
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ตัวอยางการดําเนินการ
− ควรกําหนดใหมีการเก็บ
ขอมูลล็อกที่สาํ คัญตัวอยางเชน
 ชื่อผูใชงาน
 วันเวลา และเหตุการณที่เกิดขึน
้
เชนการล็อกอิน
 หมายเลขไอพีแอดเดรสที่
เชื่อมตอเขามา รวมถึง
โพรโตคอลการเชื่อมตอที่ใช
งาน
 สถานะของเหตุการณเชน ถา
เปนล็อกอินตองระบุวาสําเร็จ ใน
กรณีที่ไมสาํ เร็จควรระบุเหตุผลที่
ไมสําเร็จเชนรหัสผานผิดพลาด
 ขอมูลของเหตุการณ เชนถามี
การแกไขเปลี่ยนแปลงไฟลบน
ระบบ ควรมีการบันทึกวา
ผูใชงานทําการเปลี่ยนแปลง
ไฟลใดถูกเปลีย
่ นแปลง ขอมูลที่
ถูกเปลี่ยนแปลง
 ขอมูลอื่นที่สาํ คัญตอการติดตาม
กิจกรรมที่เกิดขึน
้ กับระบบ
เปนตน
− ตัวอยางเชนถาเปนผูใหบริการตาม
พ.ร.บ. ฯ ตองกําหนดใหมีการเก็บ
ขอมูลล็อกมีระยะเวลาไมนอยกวา 90
วันนับตั้งแตขอมูลเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรเปนตน
− ตัวอยางเหตุการณที่ควรกําหนดให
เฝาระวังจากขอมูลล็อกเชน
 ความพยายามในการล็อกอิน
ผิดพลาดจํานวน 3 ครั้ง (หรือ
เทากับที่กําหนดไว)
 การล็อกอินเขาใชงานระบบใน
ชวงเวลาหลังเลิกงานเชน
18.00 ถึง 8.00
 การเพิ่มสิทธิบนระบบ
 การเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูล
หรือไฟลบนระบบงานสําคัญ
 การเพิ่มขึ้นของทราฟฟกใน
ระบบเครือขายอยางผิดปกติ
 ปริมาณการใชงานพื้นที่ของ
ฮารดดิสกมากเกินกวา 70%
เปนตน
− ขั้นตอนปฏิบัตใิ นการเฝาระวังเชน
 ขั้นตอนปฏิบัตริ บ
ั มือกับ
เหตุการณแพรระบาดของไวรัส
ในองคกร
 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อระบบถูกบุกรุก
โดยไมไดรับอนุญาต
− กําหนดความถีและบุคลากรในการ
ติดตามเฝาระวังขอมูลล็อก เชนทุก 1

ที่

ประเด็น

ขอพิจารณา

3

การปองกัน
ขอมูลล็อกบันทึก
เหตุการณ
(Protection of
log information)

กําหนดมาตรการปองกันขอมูลล็อก
ที่บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศจากการเปลี่ยนแปลง
โดยไมไดรับอนุญาต

4

การบันทึก
เหตุการณ
ขอผิดพลาด
(Fault logging)

5

การตั้งเวลาของ
เครื่องคอมพิวเตอร
ใหตรงกัน (Clock
synchronization)

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับมือกับ
ขอมูลล็อกของขอผิดพลาดการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ เชน
รวมไปถึงจัดใหมีการทบทวน
ขอมูลล็อกเพื่อวิเคราะหความ
ผิดพลาดและมุง เนนวิธีการแกไข
ปญหาในระยะยาว
ตั้งเวลาของเครือ
่ งเซิรฟเวอรและ
อุปกรณบนเครือขายใหตรงกัน โดย
อางอิงเวลาจากแหลงเวลาทีถ
่ ูกตอง
เพื่อใหสามารถลําดับเวลาของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น และวิเคราะห
ขอมูลล็อกไดอยางถูกตอง

ตัวอยางการดําเนินการ
วันเปนตน
− ระบุบุคลากร ไอพีแอดเดรสของ
บุคลากรผูท
 ี่มีสท
ิ ธิเขาถึงขอมูลล็อก
บนล็อกเซิรฟเวอร
− กําหนดมาตราการควบคุมการเขาถึง
ใหสอดคลองกับรายชื่อของผูท
 ี่มี
สิทธิเขาถึงขอมูลล็อก
− ขอมูลล็อกบนล็อกเซิรฟเวอรควรจะ
เขาถึงไดเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับการ
ติดตั้งเปนการเฉพาะ และไมควรเปน
ผูดแ
ู ลระบบ เพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต
− จัดทํา Data Hashing เพื่อระบุการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับล็อกไฟล
− เมื่อมีการพัฒนาแอพพลิเคชันตองมี
การกําหนดใหมีการบันทึก
ขอผิดพลาดหรือ Error จากการ
ทํางานหรือเมื่อตองรับขอมูลจากผูใช

−

−
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จัดใหมีการตั้งสัญญาณเวลาดวย
โพรโตคอล Network Time
Protocol หรือ NTP ไปยังเซิรฟ
 เวอร
ที่ใหบริการขอมูลเวลาอยางนอยที่
เปน Stratum 1 ตามเอกสารอางอิ
[9] ระบุวา ในเมืองไทยมีผูใหบริการ
ดังตอไปนี้
 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
เครื่อง time1.nimt.or.th หรือ
203.185.69.60
 กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
เครื่องเซิรฟเวอร
time.navy.mi.th หรือ
118.175.67.83
 ศูนยประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศ
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 หมายถึงขอมูลของการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นจากระบบหรือเครือขาย [4] หรือเรียกวา
Audit Trail ขอมูลล็อกนํามาใชเปนขอมูลเพื่อ
−
−
−

วิ เ คราะห ปญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นกั บ ระบบหรือเครือขา ย เพื่ อนําไปสู ก ารแกไขป ญ หาทั้ ง ระยะสั้นหรือการแก ไ ข
ปญหาชั่วคราว และระยะยาวหรือการแกไขปญหาถาวร
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและเครือขายภายในองคกร
วิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัย เชนการโจมตีทางเว็บเซิรฟเวอร การเขาถึงระบบโดยไมได
รับอนุญาต การสงขอความบิดเบือนขอเท็จจริง หรือการสงสแปมเมลเปนตน

ดังนั้นจากที่ไดกลาวไปแลวคําวา ขอมูลล็อกหรือ Log หรือ Audit Trail หรือขอมูลจราจรคอมพิวเตอร หรือขอมูล
ผูใชบริการที่ไดนิยามไวใน พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่ไดกําหนด
จากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นั้นเปนคําเดียวกัน หรือเปนขอมูลที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นของระบบ
สารสนเทศภายในองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ
ความสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการขอมูลล็อกระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ
แอพพลิเคชัน หรือความตองการของทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่นําระบบคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศ
มาใชเพิ่มมากขึ้น ตองคํานึงถึงขอมูลล็อกจากที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ การสงขอมูลล็อก การเก็บขอมูลล็อก
การควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก การวิเคราะหขอมูลล็อก และการทําลายขอมูลล็อก
ในเอกสารฉบับนี้คําวา “ล็อก” และ “ขอมูลล็อก” มีความหมายเชนเดียวกัน
1. การบริหารจัดการขอมูลล็อก (Log management)
การบริหารจัดการเก็บขอมูลล็อกที่ดี ควรพิจารณาทางเลือกการดําเนินการดังตอไปนี้
ที่
1

ประเด็น
กําหนด
ความสําคัญของ
การจัดเก็บขอมูล
ล็อก

2

จัดทํานโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัตใิ น
การบริหารจัดการ
ขอมูลล็อก
(Policies and
Procedures for
Log
Management)

3

จัดทําระบบจัดเก็บ
ขอมูล
ล็อกอยางมั่นคง

ขอพิจารณา
กําหนดความตองการในการ
เก็บขอมูลล็อกและจัดใหมีการ
เก็บขอมูลล็อก ติดตามการเก็บ
ขอมูลล็อก กระบวนการนํา
ขอมูลล็อกมาใชวิเคราะหเพื่อ
หาสาเหตุของปญหาทางดาน
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การใหบริการ
เพื่อระบุนโยบายจากฝาย
บริหารตามความตองการของ
การเก็บขอมูลล็อก และระบุ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อใหผด
ู ูแล
ระบบ ผูด
 ูแลระบบเครือขาย
ผูพัฒนาระบบจัดทําและ
ดําเนินการเก็บล็อกตามขั้นตอน
ปฏิบัติใหครบถวน และ
สอดคลองตามนโยบายที่ได
กําหนดขึ้น นอกจากนี้ควรจัดให
มีการตรวจสอบหรือ Audit การ
บริหารจัดการขอมูลล็อกเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายและขัน
้ ตอนปฏิบัติของ
องคกร
โดยออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศที่เอื้อใหมีการ
จัดเก็บขอมูลล็อกอยางมั่นคง
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ตัวอยางการดําเนินการ
− ความสําคัญของการจัดเก็บขอมูลล็อก
ในประเทศไทยเนื่องมาจาก พ.ร.บ. วา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่กําหนดให
ผูบริการตองมีการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรตามมาตราที่ 26 เปน
ตน
−

−
−
−

−
−

นโยบายการจัดเก็บขอมูลล็อกสําหรับ
องคกร (ดูรายละเอียดการจัดทํา
นโยบายไดที่ นโยบายการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร)
นโยบายการทําลายขอมูลล็อก
ขั้นตอนปฏิบัตส
ิ ําหรับการจัดทําล็อก
เซิรฟเวอร
ขั้นตอนปฏิบัตส
ิ ําหรับการเก็บขอมูลล็
อกสําหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows

ปรับปรุงความมัน
่ คงปลอดภัยของ
เซิรฟเวอร
ดําเนินการจัดทําล็อกเซิรฟเวอรหรือ

ที่

ประเด็น
ปลอดภัย

ขอพิจารณา
ปลอดภัย

4

กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ
ขอมูลล็อก

โดยระบุผท
ู ี่มห
ี นาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ล็อก บุคลากรในการจัดทํา
นโยบายการเก็บขอมูลล็อก
บุคลากรในการปรับปรุงระบบ
เครือขายใหมั่นคงปลอดภัยและ
เอื้อตอการเก็บขอมูลล็อก การ
จัดอบรมสรางความตระหนักใน
การจัดทําระบบเก็บขอมูลล็อก
หรือการอบรมการใชวิเคราะห
ขอมูลล็อก การสํารองขอมูล
ล็อก การกําหนดการเขาถึง
ขอมูลล็อกเปนตน

ตัวอยางการดําเนินการ
Log Server
− ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีการ
แบงแยกเครือขายในการจัดเก็บล็อก
− ปรับปรุงไฟรวอลลใหมค
ี วามมัน
่ คง
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
− การควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก
− การปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ล็อก
− การเขารหัสขอมูลล็อกที่จาํ เปน
− หนาทีค
่ วามรับผิดชอบของฝายบริหาร
ตอการเก็บขอมูลล็อก
− หนาทีค
่ วามรับผิดชอบของผูดแ
ู ล
ระบบ ผูด
 ูแลเครือขาย และผูพฒ
ั นา
ระบบ

การออกแบบการบริหารจัดการขอมูลล็อก มีประเด็นที่ควรคํานึงถึงหลายประการ ทั้งจากขอมูลล็อกมีตนกําเนิด
จากแหลงขอมูลล็อกหลายแหลงเชนขอมูลล็อกจากระบบปฏิบัติการ ขอมูลล็อกจากแอพพลิเคชัน หรือจากการ
จัดการความแตกตางของขอมูลล็อก เชนรูปแบบของวันเวลาจากขอมูลล็อกบนระบบปฏิบัติการไมเหมือนกับ
รู ป แบบวั น เวลาของข อ มู ล ล็ อ กจากแอพพลิ เ คชั น หรื อ เวลาบนข อ มู ล ล็ อ กไม ต รงกั น ซึ่ ง สามารถทํ า ให ก าร
วิเคราะหขอมูลล็อกไมถูกตองได ยังมีประเด็นเรื่องของความถูกตอง ความปลอดภัยในการจัดเก็บและสงขอมูล
ล็อก ซึ่งสงผลโดยตรงตอการนําขอมูลล็อกไปวิเคราะห ที่สําคัญคือผูวิเคราะหล็อกควรเปนผูเชี่ยวชาญที่ผาน
การอบรม ผานการประเมินหรือมีประสบการณในการวิเคราะหขอมูลล็อกโดยตรง เพื่อปองกันความผิดพลาด
จากการวิเคราะหและแปลผลจากขอมูลล็อกอีกปญหาหนึ่งดวย
1.1. การสรางและการจัดเก็บขอมูลล็อก
ที่
1

ประเด็น
จํานวนของ
ขอมูลล็อกจากตน
กําเนิดขอมูลล็อก

ขอพิจารณา
การพิจารณาการเก็บขอมูลล็อก
ควรพิจารณาจากจํานวน
ขอมูลล็อกที่เกิดจากระบบนั้น
วามีแหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่
แตกตางกันเปนจํานวนเทาใด
มาจากแหลงกําเนิดใดบาง

2

รูปแบบของขอมูล
ล็อก

การวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของเหตุการณจากขอมูลล็อก
จําเปนตองมีการปรับรูปแบบ
ขอมูลล็อกใหอยูในรูปแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บขอมูล ความ
ถูกตองแมนยําในการวิเคราะห
ขอมูล รวมถึงปองกันความ
สับสนขณะวิเคราะห
ขอมูลล็อกไดอีกทางหนึ่งดวย
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ตัวอยาง
− ตัวอยางที่ 1 ขอมูลล็อกจากเว็บ
เซิรฟเวอร ประกอบไปดวยขอมูลล็อก
ของระบบปฏิบต
ั ิการ และขอมูลล็อก
ของเว็บเซิรฟเวอรแอพพลิเคชัน รวม
เปนขอมูลล็อก 2 แหลงเปนตน
− ตัวอยางที่ 2 ขอมูลล็อกของแอพ
พลิเคชันพัฒนาใหมีการจับเก็บ
ขอมูลล็อกแยกระหวางล็อกของการ
พิสูจนตวั ตน (Authentication log)
และล็อกของการทํางานของแอพ
พลิเคชัน (Operation log)
รูปแบบของขอมูลล็อกที่มค
ี วามแตกตาง
− กรณีที่หนึ่ง เปนการเก็บขอมูลที่ไม
เหมือนกัน ตัวอยางเชนขอมูลล็อกจาก
อุปกรณเครือขายจากอุปกรณ A
บันทึกขอมูลทัง้ ไอพีแอดเดรสและชื่อ
ผูใชทล
ี่ ็อกอินเขาสูระบบ แตอป
ุ กรณ
เครือขายจากอุปกรณ B บันทึกเฉพาะ
ชื่อผูใชที่ล็อกอินเขาสูระบบเพียงอยาง
เดียวเปนตน
− กรณีที่สอง เปนจัดเก็บเหมือนกันแตมี

ที่

ประเด็น
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3

รูปแบบเวลาบน
ขอมูลล็อก

Timestamp บนขอมูลล็อกที่
ระบุวันเวลาของเหตุการณที่
เกิดขึ้น

4

รูปแบบการสราง
และสงขอมูลล็อก

โดยปกติวันเวลาบนขอมูลล็อก
หรือ Timestamp ไดมาจากวัน
เวลาบนระบบหรืออุปกรณ
ดังนั้นถาวันเวลาบนระบบหรือ
อุปกรณเดินไมตรงเวลา จะทํา
ใหวันเวลาของการประมวลผล
ขอมูลล็อกคลาดเคลื่อนและ
อาจสงผลโดยตรงตอการ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นบน
ระบบ
รูปแบบของการสรางขอมูลล็อก
มีจุดประสงคแตกตางกันตาม
วิธีการเก็บขอมูลล็อกของระบบ
ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชนการ
สรางขอมูลล็อกในรูปแบบไฟล
ฐานขอมูลมักมีจุดประสงคเพื่อ
เก็บขอมูลล็อกลงระบบบริหาร
จัดการฐานขอมูลโดยตรง หรือ
การสงขอมูลล็อกตามรูปแบบ
มาตรฐาน Syslog ซึ่งผูด
 ูแล
ระบบสามารถเขาถึงและ
วิเคราะหไดงายกวา สามารถ
จัดเก็บในรูปแบบของไฟลบน
ระบบไดเปนตน ดังนั้นการ
ออกแบบระบบเก็บขอมูลล็อก
อาจตองคํานึงถึงการสราง
ขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิด
ขอมูลล็อก เพื่อใหสามารถ
รองรับการเก็บขอมูลได
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ตัวอยาง
รูปแบบการบันทึกไมเหมือนกัน เชน
ระบบปฏิบต
ั ิการระบบ X บันทึกวันเวลา
ในขอมูลล็อกเปน MM-DD-YYYY
ในขณะทีร่ ะบบปฏิบัติการ Y บันทึก
เวลาในขอมูลล็อกเปน YYDDMM
− กรณีที่สาม เปนรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
เชนการเก็บขอมูลล็อกของแอพพลิเค
ชัน M เก็บเปน File Transfer
Protocol (FTP) ในขณะทีแ
่ อพพลิคัน
N เก็บเปนหมายเลขของพอรตเชน
21/TCP เปนตน
ตามพ.ร.บ. ไดกําหนดใหอุปกรณที่จาํ ตอง
มีการเก็บขอมูลล็อกตองดําเนินการ
ปรับปรุงเวลาบนระบบใหตรงกับเวลา
มาตรฐานสากล สามารถดําเนินการผาน
Network Time Protocol หรือ NTP ได

การสรางและสงขอมูลล็อกจากแหลงตน
กําเนิดขอมูลล็อกอาจแตกตางกันได เชน
− จัดสงในรูปแบบของไฟล CSV หรือ
ไฟล Comma-Separated
− รูปแบบของไฟลฐานขอมูลหรือ
Database Management System
หรือดวยโครงสรางภาษา SQL หรือ
Structure Query Language
− รูปแบบมาตรฐาน Syslog
− รูปแบบของ Eventlog บน
ระบบปฏิบต
ั ิการไมโครซอฟต
− สงในรูปแบบของโพรโตคอล Simple
Network Management Protocol
หรือ SNMP
− สงในรูปแบบของ XML หรือ XHTML
− สงในรูปแบบไฟลไบนารี เปนตน

โดยสรุป การสรางและการจัดเก็บขอมูลล็อกมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ
1. การปรั บ เวลาของเครื่ อ งเซิ ร ฟ เวอร แ ละอุ ป กรณ ใ ห เ ป น เวลามาตรฐาน เพื่ อ ให ข อ มู ล ล็ อ กบนล็ อ ก
เซิรฟเวอรมีเวลาต อเนื่องกันโดยตลอด สามารถดําเนินการไดผานโพรโตคอล Network
Time
Protocol หรือ NTP
2. การปรับรูปแบบของการสรางขอมูลล็อก ใหอยูในรูปแบบที่สามารถสงและจัดเก็บไวที่ล็อกเซิรฟเวอร
และสามารถวิเคราะหตอไดโดยงาย
3. การวิเคราะหจํานวนขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็อก วามีจํานวนล็อกอยางไร มีรูปแบบเปน
อยางไร และจะดําเนินการจัดเก็บในรูปแบบใด

หนา 35 จาก 51

1.2. การปองกันขอมูลล็อก
ผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการดําเนินการจัดทําความมั่นคงปลอดภัยใหกับขอมูลล็อก เพื่อใหขอมูลล็อกมี
ความน า เชื่ อ ถื อ และตรงตามความเป น จริ ง สํ า หรั บ การวิ เ คราะห เ พื่ อ หาสาเหตุ ข องป ญ หาทางด า น
ประสิทธิภาพหรือความมั่นคงปลอดภัยไดอยางถูกตอง และใชประกอบเปนหลักฐานในชั้นศาลได
การสงขอมูลล็อกผานทางระบบเครือขาย มีประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้
ที่
1

ประเด็น
การควบคุมการ
เขาถึงขอมูลล็อก

2

การปองกันการ
เปลี่ยนแปลง
ขอมูลล็อกโดย
ไมไดรับอนุญาต
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ตองมีการกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อก
โดยการพิสูจนตัวตนตาม
รายชื่อของผูท
 ม
ี่ ีสท
ิ ธิเขาถึง
ขอมูลล็อกที่กําหนดไว รวมถึง
จัดใหมีการบันทึกการเขาถึง
ขอมูลล็อกทุกครั้ง
ตองมีการกําหนดมาตรการใน
การระบุการเปลีย
่ นแปลงที่
เกิดขึ้นบนขอมูลล็อก และ
ตรวจสอบไดวา เปนการ
เปลี่ยนแปลงทีถ
่ ูกตอง

ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดใหมีการการพิสูจนตวั ตนกอนเขาถึง
ขอมูลล็อก
 เวอรที่
− กําหนดใหมีการจัดทําล็อกเซิรฟ
เก็บเฉพาะขอมูลล็อกซึ่งจะสามารถ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลล็อกไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
−

−

−
3

การจัดทําล็อก
เซิรฟเวอร หรือ
Log Server

เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรหรืออุป
กรณกําเนิดขอมูลล็อก นํา
รูปแบบที่เรียกวา Secondary
Logging หรือการจัดทําล็อก
เซิรฟเวอรและปรับแตงให
เซิรฟเวอรหรืออุปกรณกําเนิด
ขอมูลล็อกจัดสงขอมูลล็อกไป
ที่ล็อกเซิรฟ
 เวอรดวย

−

−

−

−
4

การปองกัน
ขอมูลล็อกที่มี
ขอมูลสวนบุคคล

ตองมีการกําหนดมาตรการการ
ปองกันและควบคุมการเขาถึง
ขอมูลล็อกกรณีที่ขอมูลล็อกมี
การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลสวนบุคคล
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−

จัดใหมีการบันทึกการเขาถึงขอมูล
ล็อกทุกครั้ง เชนผูใชที่เขาถึง ไอพี
แอดเดรสของผูใ ชที่เขาถึงขอมูลล็อก
การลบหรือแกไขขอมูลล็อก เปนตน
นําวิธีการ Digital Hashing มาใชเพื่อ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
บนขอมูลล็อก เชนการใช MD5 หรือ
GPG เปนตน
จัดเก็บขอมูลล็อกไวในสื่อบันทึก
ขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียวเชน
CD-ROM เปนตน
โดยปกติขอมูลล็อกจะจัดเก็บบน
อุปกรณหรือเซิรฟเวอรตนกําเนิดขอมูล
ล็อก
 ระบบปฏิบต
ั ิการไมโครซอฟต
วินโดวสเก็บบันทึกล็อกผาน
Eventlog
 ระบบปฏิบต
ั ิการลีนุกซปกติจะ
เก็บล็อกที่ /var/log
การสงขอมูลล็อกไปที่ล็อกเซิรฟเวอร
สามารถปองกันความเสีย
่ งที่ผบ
ู ุกรุก
สามารถเขาถึงระบบและแกไขขอมูลล็
อกเพื่อลบรองรอยการบุกรุก ซึง่
ขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรจะถูก
เปลี่ยนแปลงไป แตขอมูลล็อกบนล็อก
เซิรฟเวอรจะไมไดถูกเปลี่ยนแปลง
(ยกเวนผูบุกรุกจะสามารถบุกรุกล็อก
เซิรฟเวอรดวย)
กําหนดมาตรการปองกันการเขาถึง
ขอมูลล็อกบนล็อกเซิรฟเวอร ใหรัดกุม
และปลอดภัยเชนการใช Two-factor
Authentication เปนตน
กําหนดมาตรการปองกันบนระบบ
เครือขายเพื่อปองกันการเขาถึงล็อก
เซิรฟเวอรโดยไมไดรับอนุญาต
กําหนดใหมีการเขารหัสขอมูลสวน
บุคคล หรือเก็บเฉพาะบางสวนของ
ขอมูลเชนเก็บเฉพาะเลข 4 หลัก
สุดทายของบัตรประจําตัวประชาชน
เปนตัน

ที่

ประเด็น
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5

การปองกัน
ขอมูลล็อกที่
สงผานระบบ
เครือขาย

ตองมีการกําหนดมาตรการ
ปองกันการเขาถึงหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกที่
สงผานระบบเครือขายโดย
ไมไดรับอนุญาต

6

การรักษาความ
พรอมใชของ
ขอมูลล็อก

ขอมูลล็อกตองเขาถึงไดจากผู
ที่ไดรับอนุญาตหรือไดสิทธิ
และเมื่อตองการเขาถึงขอมูล
ล็อกควรจะเขาถึงไดตาม
ตองการโดยทันที

7

การรักษา
ระยะเวลาของการ
เก็บขอมูลล็อก
หรือ Log Archival

การนําขอมูลล็อกมาวิเคราะห
เพื่อหาสาเหตุของปญหาหรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพดานความ
ปลอดภัย ตองการขอมูลล็อกที่
นาเชื่อถือ และตองใชขอมูลล็
อกในวันที่มีเหตุการณที่
ตองการนํามาใชวิเคราะห และ
โดยปกติมักจะตองใชขอมูลล็
อกยอนหลังรวมดวย การรักษา
ระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลล็อก
จึงมีความเปนจําเปน และควร
กําหนดมาตรการปองกันให
ขอมูลล็อกมีการจัดเก็บตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา
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ตัวอยางการดําเนินการ
 ขอมูลสวนบุคคลตัวอยางเชน ชื่อ
นามสกุล ที่อยู หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชนชน เงินเดือน
ภาษี
 ขอมูลสวนบคคลที่เกี่ยวของการ
ใชงานระบบ เชนรหัสผาน เนื้อหา
อีเมลของผูใช หรือขอมูลอื่นๆ
− ออกแบบระบบเครือขายใหรองรับการ
สงขอมูลล็อกผานระบบเครือขายให
ปลอดภัย เชนการแบงเครือขายของ
ล็อกเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ การควบคุม
ผานไฟรวอลลเปนตน
− เขารหัสขอมูลล็อกที่มีการสงผาน
ระบบเครือขาย เชนเขารหัสขอมูลกอน
แลวคอยสงไปทีล
่ ็อกเซิรฟเวอรเปนตน
− จัดทําระบบสํารองขอมูลล็อก โดย
กําหนดตามแผนการสํารองขอมูลล็อก
เชนดําเนินการสํารองขอมูลแบบ Full
ทุก 1 เดือนเปนตน หรือการบีบขอมูล
ล็อก (Archive Log) และเขียนในสื่อ
บันทึกขอมูลชนิดเขียนไดอยางเดียว
− ควรกําหนดปริมาณขอมูลล็อกที่
สามารถสืบคนไดทันที เชนกําหนดให
สืบคนไดยอนหลังไป 10 วัน ถา
ตองการสืบคนยอนหลังไปมากกวานั้น
ตองไปดึงขอมูลจากขอมูลในเทป
สํารองขอมูลเปนตน
− ควรมีการกําหนดระบบทดแทนระบบ
เก็บขอมูลล็อก เชนมี 2 เซิรฟเวอรทํา
หนาที่เก็บขอมูลล็อกเปนตน หรือ
พิจารณาทํา RAID บนฮารดดิสกทใี่ ช
เก็บขอมูลล็อกเพื่อใหรองรับความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นบนฮารดดิสก
เพื่อเพิ่มระดับความพรอมใชของการ
ใหบริการขอมูลล็อก
− ควรมีการประเมินและติดตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพื่อใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอร
เก็บขอมูลล็อกได
− กําหนดวิธีการรักษาระยะเวลาการ
จัดเก็บขอมูลล็อกใหไดตามทีก
่ ําหนด
เชนการทํา Archive Log ของขอมูล
ล็อกที่เกากวา 30 วันเก็บลงบนสื่อ
บันทึกขอมูลแยกตางหาก เพือ
่ ลดการ
เก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอรหลัก เปน
ตน
− กําหนดมาตรการสํารองขอมูลล็อก
เพื่อใหสามารถนําขอมูลล็อกยอนหลัง
ไดตามที่ตองการ
− ควรมีการประเมินและติดตามปริมาณ
ขอมูลล็อกตอวัน เพื่อใหสามารถ
วางแผนและกําหนดขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลล็อกบน
ล็อกเซิรฟเวอร

ที่

ประเด็น

ขอพิจารณา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีการ
จัดเก็บขอมูล 90 วันหรือ
ตองการใหรักษาระยะเวลาการ
เก็บขอมูลล็อกยอนหลังไป 90
วัน (ในกรณีพิเศษอาจสั่งใหมี
การเก็บเพิ่มเติมได แตไมเกิน
1 ป)

ตัวอยางการดําเนินการ

1.3. การวิเคราะหขอมูลล็อก
โดยปกติผูดูแลระบบ (System Administrator) ผูดูแลระบบเครือขาย (Network Administrator) และ
ผูพัฒนา (Developer) มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการวิเคราะหขอมูลล็อก อาจมีนักวิเคราะห
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ (Security Analyst) เพื่อวิเคราะหขอมูลล็อกจากอุปกรณทางดานความ
ปลอดภัยเชนไฟรวอลลหรือระบบปองกันการบุกรุกโดยตรง และมีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นคือ
ที่
1

ประเด็น
การอบรมความรู
ในการวิเคราะห
ขอมูลล็อก

2

เครื่องมือสําหรับ
การวิเคราะหขอ
 มูล
ล็อก

ขอพิจารณา
การวิเคราะหขอ
 มูลล็อก
จําเปนตองใชความเชี่ยวชาญ
และทักษะระดับสูงของผูท
 ี่มี
หนาทีร่ ับผิดชอบโดยตรง เพื่อ
วิเคราะหลําดับของเหตุการณ
สาเหตุของเหตุการณ และ
แนวทางการแกไขที่ถูกตองให
ได ดังนั้นการอบรมความรู
ใหกับผูท
 ี่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อปองกันปญหาการ
ขาดความรูและทักษะความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะห
ขอมูลล็อก
เพื่อใหสามารถวิเคราะห
ขอมูลล็อกจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง การใช
เครื่องมือเชนการเรียงเวลา
ลําดับการเกิดเหตุการณ การ
แปลงขอมูลล็อกจาก
แหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่
แตกตางกัน ซึ่งจะชวยใหผท
ู ี่มี
หนาทีร่ ับผิดชอบสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหไดตอไป
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ตัวอยางการดําเนินการ
− จัดใหการอบรมการวิเคราะหขอ
 มูล
ล็อก โดยบริษท
ั ผูต
 ิดตั้งล็อกเซิรฟเวอร

−

ตรวจสอบความสามารถในการ
วิเคราะหล็อกของซอฟตแวรในการ
จัดเก็บขอมูลล็อกบนเซิรฟเวอร หรือ
ความสามารถของล็อกเซิรฟเวอรใน
การวิเคราะหเหตุการณตามทีต
่ อ
 งการ

2. โครงสรางระบบเก็บขอมูลล็อกสําหรับองคกร
โครงสรางพื้นฐานระบบเก็บขอมูลล็อกเกี่ยวของทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และสื่อบันทึกขอมูลที่
เลือกมาใชเพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลล็อกไดตามความตองการ 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 เพื่อจัดเก็บตามรูปแบบที่กําหนดไว รวมทั้งการแปลงขอมูลล็อกใหอยูในรูปแบบที่
สามารถจัดเก็บได ซึ่งอาจรวมถึงการแปลงขอมูลล็อกใหมีรูปแบบที่พรอมจะนําไปวิเคราะหตอได ไมวาจะ
มีรูปแบบของขอมูลล็อกแตกตางกัน ในกรณีที่เซิรฟเวอรดังกลาวรับขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็
อกจํานวนมากจะเรียกวา Collectors หรือ Aggregators
Log Analysis and Monitoring เปนหนาตางสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะหขอมูลล็อก และติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูลล็อก ระบบจัดเก็บขอมูลล็อกบางระบบ
สนั บสนุ น การสร า งรายงานการวิ เ คราะห ข อมู ล ล็ อก ทั้ งนี้ เพื่ อ ให ขอ มูล เร็ ว และตรงกับ ความเป นจริ ง ใน
ปจจุบันที่สุด
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2.2. การจัดเก็บขอมูลล็อกแบบ Primary Logging และ Secondary Logging
โดยปกติแลวเครื่องเซิรฟเวอรหรืออุปกรณสามารถบันทึกขอมูลล็อกได และ/หรือสามารถสงขอมูลล็อก
ไปยังเซิรฟเวอรอื่นได ทั้งนี้ไดแยกรูปแบบเปน 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 ของล็อกเซิรฟเวอรเพื่อสงขอมูลล็อก
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
เพื่ อ ส ง ข อ มู ล ล็ อ กไปเก็ บ ที่ ร ะบบบริ ห ารจั ด การฐานข อ มู ล หรื อ 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
อื่นๆ เปนตน มีชื่อเรียกในการใชงานหลายชื่อ เชน
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−
−
−
−

Centralized Log Server หรือเซิรฟเวอรจัดเก็บขอมูลล็อกแบบศูนยกลาง
Centralized Log Management Server หรือเซิรฟเวอรบริหารจัดเก็บขอมูลล็อกแบบศูนยกลาง
Security Event Manager System หรือ SEM หรือระบบบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคง
ปลอดภัย ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในระบบ
สารสนเทศ
Security Information Management System หรือ SIM หรือระบบบริหารจัดการขอมูล
เหตุก ารณ ด านความมั่ น คงปลอดภัย ทําหนา ที่ เก็ บบั นทึ กข อมู ลเหตุก ารณ ตอบสนองผานการ
วิเคราะหและสรุป เพื่อใหผูเชี่ยวชาญระบบความมั่นคงปลอดภัยนําไปวิเคราะหตอไดอยางแมนยํา
มักมีการนําไปใชในระบบวิเคราะหขอมูลล็อกระดับสูง เพื่อติดตามปญหา วิเคราะหปญหา และหา
สาเหตุของปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยอยางเปนระบบ

จากเหตุผลของการรักษาความถูกตองและเชื่ อถือไดของขอมู ลล็อก ทําใหประเด็นการพิจารณาเลือก
วิธีการติดตั้งล็อกเซิรฟเวอรและบันทึกขอมูลแบบ Secondary Logging รวมดวยนั้นเปนทางเลือกที่ดี
เพราะ
− สามารถควบคุมและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลล็อก ผานการควบคุมการเขาถึง
การป อ งกั น การเปลี่ ย นแปลงโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต การสํ า รองข อ มู ล ล็ อ ก ดํ า เนิ น การผ า น
ศูนยกลางหรือล็อกเซิรฟเวอรเพียงจุดเดียว
− เพิ่ ม ระดั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ให กั บ ข อ มู ล ล็ อ ก ในกรณี ที่ ผู บุ ก รุ ก เข า ถึ ง ระบบโดยไม ไ ด รั บ
อนุญาตนั้น ขอมูลล็อกที่ Primary Logging มักจะถูกแกไขหรือถูกลบขอมูลการเขามาในระบบ
หรื อ โดยมากมั ก จะพิ จ ารณาได โ ดยทั น ที ว า ในกรณี ที่ ร ะบบถู ก บุ ก รุ ก โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตนั้ น
ขอมูลล็อกที่ Primary Logging จะมีความนาเชื่อถือและความถูกตองนอยมากจนไมสามารถ
นํามาพิจารณาไดทั้งหมด
− สามารถประเมินระดับความตองการและขีดความสามารถในการรองรับการเก็บขอมูลล็อกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เชนการติดตามปริมาณของการเก็บขอมูลล็อกบนสื่อบันทึกขอมูลหรือฮารดดิสก
เฉพาะที่ล็อกเซิรฟเวอร เพื่อประเมินแนวโนมอัตราการเติบโตของขอมูลล็อกเปนตน
− สามารถนําขอมูลล็อกที่ศูนยกลางไปใชวิเคราะหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัง้
แจงเตือนเปน Real-time หรือการวิเคราะหขอมูลล็อกแบบ Off-line ก็ยอมได
2.3. ฟงกชันการทํางานล็อกเซิรฟ
 เวอร
ถาพิจารณาตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แลวเจตนารมณการ
จัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร และขอมูลผูใชตองการใหขอมูลล็อกนั้นตองการให
−
−
−
−

ขอมูลล็อกควรมีความถูกตองและเชื่อถือได
มีการกําหนดมาตราการปองกันขอมูลล็อก
มีการกําหนดใหรักษาระยะเวลาเก็บขอมูลล็อกใหเหมาะสมเชน 90 วันเปนอยางนอย
สามารถวิเคราะหขอมูลหาผูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ และรูปแบบของเหตุการณที่เกิดขึ้น
จากขอมูลล็อกได

นอกจากการเก็บขอมูลล็อกแลว ตามตาม พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ในมาตรา 28 ไดกําหนดใหมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหหลักฐาน
ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ Computer
Forensic
ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การเก็ บ หลั ก ฐานและวิ เ คราะห
ขอมู ลคอมพิ วเตอร และมี วิ ธีการในการเก็บ และจั ด การกั บหลักฐานทางอิ เล็กทรอนิ กสเพื่ อใหส ามารถ
นําไปพิจารณาไดในชั้นศาลอยางถูกตองหรือที่เรียกวามีความรูความเขาใจและดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการรักษา Chain of Custody ไดซึ้งไดกลาวเนนไวในเอกสารอางอิง [6]
ถา พิ จ ารณาเฉพาะความสามารถของล็อกเซิรฟเวอรที่ส ามารถทําได จะครอบคลุมฟงกชั นการทํ างาน
ทั้งหมดดังตอไปนี้ อางอิงขอมูลจาก [4]
ความสามารถทั่วไป
− Log parsing ทําหนาที่ในการดึงขอมูลล็อกเพื่อใหสามารถเก็บบนระบบฐานขอมูล หรือสงตอ
ใหกับระบบเก็บฐานขอมูลล็อกอื่นได ยังรวมถึงการแปลงขอมูลล็อกหรือ Log Conversation ให
อยูในรูปแบบที่ตองการหรือพรอมสําหรับนําไปใชงานตอไป
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− Event filtering ทําหนาที่กรองขอมูลล็อกเพื่อใชสําหรับการวิเคราะห การรายงานหรือการ
ประเมิ น แนวโน ม ของเหตุ ก ารณ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะของเหตุ ก ารณ ห รื อ ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
รวมถึงคัดกรองเหตุการณหรือขอมูลล็อกที่ไมเกี่ยวของ ฟงกชันของ Event filtering ควรมีการ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงขอมูลล็อกดวย
− Event aggregation ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลหรือปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูที่เดียวกัน
เพื่อใหสะดวกตอการรองขอหรือการสรางรายงาน
การจัดเก็บขอมูลล็อก
− Log rotation เปนการจัดเก็บล็อกไฟลโดยการหมุนขอมูลล็อก หมายถึงการบันทึกไฟลขอมูลล็
อกไว เ ป น ชื่ อ อื่ น และสร า งไฟล ล็ อ กใหม เ พื่ อ รองรั บ การบั น ทึ ก ข อ มู ล ต อ ไป ตั ว อย า งเช น การ
บันทึกไฟลล็อกเปน /var/log/message
เมื่อมีการหมุนขอมูลล็อกจะบันทึกขอมูลล็อกเปน
/var/log/message.1 และสรางไฟลล็อกใหมเปนชื่อ /var/log/message เปนตน เพื่อปองกัน
ไมใหมีไฟลขอมูลล็อกขนาดใหญเกินจนไมสามารถใชงานได โดยปกติการหมุนขอมูลล็อกจะ
ดํ า เนิ น การตามระยะเวลาที่ เ หมาะสมเช น ทุ ก วั น หรื อ ทุ ก สั ป ดาห หรื อ เมื่ อ มี ข นาดของ
ไฟลขอมูลล็อกมีขนาดถึงที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังนําขอมูลล็อกเดิมเมื่อมีการหมุนขอมูลล็อก
ไปบีบอัดขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บขอมูล หรือทํา Log
archive
ได การหมุนขอมูลล็อกที่
เหมาะสมคือการบันทึกขอมูลล็อกแยกเปนรายวัน และแยกตามเซิรฟเวอรหรืออุปกรณในระบบ
เครือขาย
− Log archival คือการสํารองขอมูลล็อกเพื่อใหสามารถรักษาระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลล็อก
ตามความตองการ โดยการบันทึกขอมูลล็อกบนสื่อบันทึกขอมูลภายนอก หรือการบันทึกขอมูล
บน Storage area network หรือ SAN หรือการบันทึกบนเซิรฟเวอรหรือขอมูลที่ทําหนาที่
เฉพาะในการบันทึกขอมูลล็อกเปนตน ยังรวมถึงการสํารองขอมูลลอกบนสื่อบันทึกขอมูลอื่นเชน
เทปสํารองขอมูล ซีดีรอมหรือดีวีดีเปนตน การจัดทํา Log archival แบงเปนสองแบบคือ
 Log retention เปนการบันทึกขอมูลล็อกของเหตุการณจากระบบอยางสม่ําเสมอ
 Log preservation เปนกระบวนการรักษาขอมูลล็อกเพื่อใหสามารถนําไปใชรวมกับการ
รั บ มื อเหตุ การณ ด า นความมั่ นคงปลอดภั ย หรื อเหตุ การณ ผิ ด ปกติที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บระบบ
สารสนเทศ และสามารถรักษาขอมูลล็อกไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือตามความ
ตองการจากภายนอก เช นความต องการของ พ.ร.บ.
ว าดวยการกระทําความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน
− Log compression คือการบีบอัดขอมูลล็อกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลล็อก และงายใน
การสํ า รองข อ มู ล ล็ อกหรื อการย า ยขอ มู ล ล็ อ กไปเก็บ ไว บ นสื่ อบั น ทึ ก ข อ มู ล อื่ น มั ก ดํ า เนิ น การ
ตอเนื่องจาก Log rotation หรือ Log archival
− Log reduction เปนการตัด ลบ หรือลดขอมูลล็อกบางสวนที่ไมเกี่ยวของ เชนการลบตัวอักษร
หรืออักขระที่ไมจําเปนตอเก็บบันทึกขอมูลล็อก มักจะดําเนินการควบคูกับกระบวนการ Log
archival เพื่อลดขอมูลล็อกที่ไมเกี่ยวของกอนจะบันทึกขอมูลล็อกในสื่อบันทึกขอมูล
− 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
ของสัปดาหที่แลวนํามาบีบอัดและคํานวณดวยวิธีการนี้เปนตน ซึ่งจะไดเปนขอมูลเปน Message
Digest เชนการคํานวณดวยอัลกอริทึม MD5 ขนาด 128 บิต หรือใชอัลกอริทึม SHA-1 ขนาด
128 บิตเปนตน ผลลัพธที่ไดหรือที่เรียกวา Message Digest จะมีความยาวขนาด 128 บิตเพื่อ
ใชเปนตัวแทนของล็อกไฟล ขอมูล Message Digest ควรจะตองเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลที่
ปลอดภั ย เช น สื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล แบบเขี ย นได อ ย า งเดี ย วเป น ต น ตั ว อย า งในรู ป เป น การใช ง าน
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
เมื่อตองการเทีย บวาล็อกไฟลดังกลา วมีการเปลี่ ยนแปลงหรือไม ใหคํานวณเทีย บดวยวิธีการ
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 สามารถนําระเบียบวิธีการประมวลผลขอมูลระดับสูงมาใชรว มได
เชนการใชวิธีการทางสถิติมาหาแนวโนมของเหตุการณที่เกี่ยวของกัน หรือการใชความนาจะ
เป นมาคํ า นวณเพื่ อวิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ข องเหตุ ก ารณ เ ป น ตน จนถึ ง การนํ า เทคนิ ค ของ
Data Mining มาใชเพิ่มเติมเพื่อจัดแบงกลุมขอมูลและความสัมพันธของขอมูลล็อกหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางแมนยํามากขึ้น
− Log viewing เปนระบบการแสดงขอมูลล็อก มีความสามารถของ Event filtering เชนสามารถ
การจัดเรียงขอมูลล็อกตามวันที่ การแยกขอมูลล็อกตามเซิรฟเวอรหรืออุปกรณ
− Log reporting เปนการแสดงผลลัพทจากการวิเคราะหขอมูลล็อก ระบุความสัมพันธที่
เกี่ยวของ หรือขอมูลสรุปการวิเคราะหขอมูลล็อกหรือเหตุการณที่เกี่ยวของ แสดงความตอเนื่อง
ของเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และคั ด กรองรวมถึ ง แสดงเป น กราฟหรื อ แผนภู มิ เ พื่ อ ให ง า ยต อ การ
แสดงผลเปนตน
การทําลายหรือยกเลิกใชงานขอมูลล็อก
− Log clearing คือการลบขอมูลจากล็อกไฟลตามวันเวลาที่กําหนดไว ซึ่งเปนการลบขอมูลที่
ไมไดใชงานแลวหรือไมมีความสํา คัญตอการใชงานแลว การลบขอมูลล็อกตองคํานึงถึง Log
archival
3. ประเภทของของขอมูลล็อกจากแหลงกําเนิดขอมูลล็อก (Log source หรือ Log generation)
แหลงกําเนิดขอมูลล็อกที่นํามาใชเพื่อวิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัย ประกอบดวย
−
−
−

ข อ มู ล ล็ อ กที่ เกิ ด จากระบบปฏิ บั ติ ก ารของอุ ป กรณค อมพิ ว เตอร ทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ
เครือขาย
ขอมูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนระบบ
ขอมูลล็อกที่เกิดจากอุปกรณหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

การบันทึกขอมูลล็อกและการสงขอมูลล็อก สามารถบันทึกขอมูลล็อกไดสองรูปแบบ
−
−

การบันทึกขอมูลล็อกอยางตอเนื่องหรือ Continuous คือเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นจะบันทึกขอมูลล็อก
ทันที
การบันทึกขอมูลล็อกตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเมื่อถึงจํานวนของขอมูลที่กําหนดไวแลวแตกรณี
เรียกวา Batches กลาวคือเมื่อเกิดเหตุการณบนระบบ ระบบจะรวบรวมบันทึกไวในที่พักชั่วคราวจน
ชวงเวลาที่กําหนดหรือจํานวนขอมูลที่กําหนดไว จะนําขอมูลบันทึกในสื่อบันทึกขอมูลที่กําหนดไว
หรือสงขอมูลล็อกไปที่ ล็อกเซิ รฟเวอรเปนตน ในกรณีที่บันทึกแบบ Batches
ควรคํานึงถึงความ
ตองการขอมูลล็อกภายในระยะเวลาที่กําหนดวาจะมีขอมูลล็อกเพื่อใหนํามาใชวิเคราะหไดทันเวลา
หรือไม

3.1. ขอมูลล็อกที่เกิดจากระบบปฏิบัตก
ิ าร (Operating system log)
ระบบปฏิบัติการสําหรับเซิรฟเวอร (Servers) เครื่องผูใชงาน (Workstations) รวมถึงอุปกรณเครือขาย
เชน Routers หรือ Switches สามารถบันทึกขอมูลล็อกของกิจกรรมที้เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ โดย
สามารถแบงไดเปนสองประเภทคือ
System Events หรือขอมูลล็อกบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการหรือ
ส ว นประกอบของระบบปฏิ บั ติ ก ารเอง ตั ว อย า งเช น การป ด ระบบปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การเป ด ใช ง าน
ระบบปฏิบัติการ (Boot and Shutting down Operating System) หรือการเริ่มตนทํางานของซอฟตแวร
ที่ใหบริการบนเครื่ องเซิรฟเวอรเปนตน ขอมูลล็อกดังกลาวนีสํา คัญตอการวิเคราะหและแก ไขปญหาที่
เกิด ขึ้นตอระบบโดยตรง และมักจะเกี่ย วของกับการวิเคราะหปญหาทางดานความมั่นคงปลอดภัยของ
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 การเปลี่ยนแปลงไฟลคอนฟกกู เรชันของระบบ การเปลี่ยนแปลง
บัญชีผูใช การเปลี่ยนแปลงสิทธิของผูใชบนระบบ เปนตน โดยทั่วไปผูดูแลระบบจําเปนจะตองดําเนินการ
ปรับแตงระบบปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถเก็บบันทึกขอมูลล็อกที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
นี้ดวยตัวเอง
ตัวอยางขอมูลล็อกที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
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
ขอมูลล็อกทีเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการทั้ง 2 ประเภทนี้มาวิเคราะหโดยตรง เนื่องจากวาเปนขอมูลล็อก
โดยตรงที้เกิดขึ้นบนเครื่องที่เซิรฟเวอรที่ใหบริการ หรือเครื่องใชงานของผูใชงานโดยตรง ตัวอยางเชน
ข อมู ล ล็ อกบนอุ ป กรณ ไ ฟร ว อลล ร ะบุว า มี ก ารเชื่ อมต อ เกิ ด ขึ้ นบนเซิร ฟ เวอร จากภายนอก แต ไม ได ร ะบุ
รายละเอียดของการเขาถึง ซึ่งตองใชขอมูลล็อกที่เกิดขึ้นจากระบบปฏิบัติการของเซิรฟเวอรที่เกียวของ
ซึ่งควรจะมีขอมูลล็อกของการพิสูจนตัวตน การเขาถึงไฟลบนระบบ หรือเหตุการณผิดปกติอื่นเชนการปด
เครื่องเซิรฟเวอรเปนตน ขอมูลล็อกบนระบบปฏิบัติการที่นํามาวิเคราะหเพิ่มเติมสามารถบอกรายละเอียด
เพิ่มเติมไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บางครั้งจําเปนจะตองใชขอ
 มูลล็อกที่เกิดจากแอพพลิเคชันบนเซิรฟเวอร
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
แอพพลิ เ คชั น ที่ เ ก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ล็ อ กโดยตรง หรื อ แบบที่ ส องคื อ แอพพลิ เ คชั น ส ง ข อ มู ล ล็ อ กให
ระบบปฏิบัติการเก็บให ประเภทของขอมูลล็อกที่เปนประโยชนตอการนํามาวิเคราะหปญหาทางดานความ
มั่นคงปลอดภัยที่นาสนใจ มีรายละเอียดดังนี้
ข อมู ล ล็ อกการรองขอและการตอบกลับของแอพพลิ เคชั นหรือ Application
requests
and
responses: เปนการบันทึกลําดับการเชื่อมตอที่เกิดขึ้นจากการรองขอของผูใชงานมาที่แอพพลิเคชัน
ตัวอยางเชนขอมูลล็อกบนแอพพลิเคชันอี-เมล (E-mail application server) สามารถบันทึกลําดับการ
เชื่อมตอเพื่อสงอี-เมลไดโดยละเอียดตั้งแตผูสง ผูรับ วันเวลาที่ทําการสง หัวขอจดหมายอี-เมล ไฟลแนบ
ได หรือกรณีของขอมูลล็อกของแอพพลิเคชันเว็บเซิรฟเวอร (Web server application) เก็บบันทึก
ขอมูลการเชื่อมตอจากไอพีแอดเดรสตนทาง หนาเว็บที่เขาถึง ขอมูลตอบกลับผูใช หรือแอพพลิเคชัน
ทางดานการเงิน ซึ่งจะมีการบันทึกขอมูลล็อกของ Transaction ที่เกิดขึ้นกับธุรกรรมทางการเงินของผูใช
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
ตัวตนทั้งในกรณีที่สําเร็จและไมสําเร็จที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงบัญชีผูใชงานบนระบบ
แอพพลิ เ คชั น เช น การเปลี่ ย นสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ บ นแอพพลิ เ คชั น ระบบแอพพลิ เ คชั น บางระบบสามารถ
บันทึกขอมูลล็อกเงื่อนไขพิเศษไดเชน เมื่อพบวามีการพยายามจะเดาสุมรหัสผานในหนาล็อกอินกอนเขา
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
authentication
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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 โดยมากจะนํามาใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคชัน หรือนํามาใช
รายงานสถานะการทํางานของแอพพลิเคชัน เชนขอมูลล็อกบันทึกจํานวนของขอมูลที่ระบบแอพพลิเคชัน
ประมวลผลต อ วั น หรื อ ความเร็ ว ในการตอบสนองการร อ งขอข อ มู ล ขนาดของไฟล ที่ มี ก ารแนบกั บ
ระบบงาน ข อ มู ล ล็ อ กเหล า นี้ ส ามารถนํ า มาใช เ ป น ข อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ท างด า นความมั่ น คง
ปลอดภัยไดเชนเดียวกัน เชนการใชงานแอพพลิเคชันโดยปกติจะมีการประมวลผลงานจํานวนหนึ่งตอวัน
เมื่อพบจํานวนการประมวลผลมากผิดปกติอาจเปนการแจงเตือนหรือสัญญาณความผิดปกติของเหตุการณ
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 การทํางานผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนแอพพลิเคชัน 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. ขอมูลล็อกที่เกิดจากอุปกรณหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
(Security-related device/software log)
อุปกรณหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเปนไดทั้งอยูในรูปแบบของ
อุปกรณ เครือขายหรื อ Network-based หรืออยู บนระบบเซิรฟเวอร เครื่ องลูกขายหรือเครื่ องผูใ ช หรื อ
Host-based เพื่อใชบันทึกเหตุการณทางดานความมั่นคงปลอดภัย มีจุดประสงคเพื่อปองกัน ตรวจจับ
รวมถึงมีความสามารถในการแกไขหรือกูคืนความเสียหายไดตามความจําเปน ตัวอยางเชน
Routers หรืออุปกรณเลือกเสนทางระบบเครือขาย: ควบคุมการใชงานระบบเครือขายและสามารถ
ควบคุมการเชื่อมตอระบบเครือขายได บอยครั้งมีการทํา Network Address Translation (NAT) เพื่อ
แปลงไอพีแอดเดรสภายในใหสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ขอมูลล็อกการทํา NAT เปนขอมูลล็อกที่
สําคัญเพราะบอกถึงการเชิ่อมตอระหวางเครื่องลูกขายภายในและอินเทอรเน็ตภายนอก นอกจากนี้เปน
ขอมูลล็อกการเชื่อมตอเครือขายที่เกิดขึ้นเปนตน
ไฟรวอลล หรือ Firewall: อุปกรณหรือซอฟตแวรใชสําหรับควบคุมการเขาถึงเครือขายดวยกฏไฟรวอลล
สามารถกําหนดไอพีแอดเดรสของการเชื่อมตอ พอรตสําหรับการเชื่อมตอ สามารถกรองเนื้อความของ
ขอมูลจราจรคอมพิ วเตอรหรือทราฟฟกเครือขายได มีค วามสามารถในการปองกันการโจมตี ทางระบบ
เครือขายเชนการปองกัน Denial of Service หรือการปองกัน IP Spoofing เปนตน ขอมูลล็อกบนไฟร
วอลลถือเปนแหลงขอมูลล็อกสําคัญอีกสวนหนึ่ง เนื่องจากบันทึกขอมูลการเชื่อมตอ การอนุญาตและการ
ไมอนุญาตใหเชื่อมตอ รวมถึงขอมูลล็อกการโจมตีที่เกิดขึ้นบนเครือขายเปนตน
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) เชนผลิตภัณฑของ 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: ซอฟตแวรเพื่อปองกันมัลแวรหรือ (Malware
หรือ Malicious Software หรือโปรแกรมไมประสงคดี ซึ่งรวมถึงสปายแวร หนอนอินเตอรเน็ต โทรจัน
รูทคิท (Rootkit) เชนซอฟตแวร Antivirus ทําการบันทึกวันเวลาที่สามารถตรวจจับมัลแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือผลลัพธจากการสแกนฮารดดิสกเพื่อหาไวรัสบนเครื่อง ตัวอยางเชน Kaspersky, ESET
NOD, Symantec Antivirus, Trend Micro, McAfee เปนตน
อุปกรณหรือซอฟตแวรเพื่อเขาถึงระบบจากระยะไกลผานทางเครือขายหรือ Remote Access
Software: การเขาถึงระยะไกลผานทางเครือขายเปนการเชื่อมตอผานชองทางที่เรียกวา Virtual Private
Network หรือ VPN เพื่อเปนการสรางชองทางการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสและพิสูจนตัวตนกอนเชื่อมตอ
เขาสูระบบเครือขายขององคกร และเขาถึงระบบภายในองคกรผานทาง VPN ได อุปกรณหรือซอฟตแวร
Remote Access จะบันทึกขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตนและการเชื่อมตอที่เกิดขึ้น บางระบบสามารถบันทึก
ระยะเวลาการเขาใชงาน ขนาดขอมูลที่เครื่องลูกขายใชทั้งการดาวนโหลดและการอัพโหลด และอาจ
รวมถึงปริมาณการใชงานทรัพยากรบนระบบเครือขายดวย เชน SSL VPN อยางอุปกรณ Juniper SSL
VPN หรือใช Microsoft ISA Server เพื่ออนุญาตใหเขาถึงดวยโพรโตคอล PPTP หรือ L2TP เปนตน
หรือการใชซอฟตแวร POPTOP บนระบบปฏิบัติการยูนิกซเปนตน
ระบบตรวจจับผูบุกรุกหรือ Intrusion Detection Systems (IDS) และระบบปองกันผูบุกรุกหรือ
Intrusion Prevention Systems (IPS): ทําการบันทึกขอมูลล็อกจากการตรวจจับเหตุการณการบุกรุก
การโจมตีระบบ หรือเหตุการณนาสงสัยอื่น รวมถึงขอมูลล็อกการปองกันการบุกรุกที่เกิดขึ้น ระบบตรวจจับ
ผูบุกรุกเชน Snort
ซอฟตแวรบริหารจัดการชองโหวระบบคอมพิวเตอรหรือ Vulnerability Management Software:
เปนซอฟตแวรเพื่อบริการจัดการชองโหวบนระบบปฏิบัติการหรือระบบเครือขายที่สนับสนุน ซอฟตแวร
บริหารจัดการแพตซหรือ Patch Management Software ใชสําหรับปรับปรุงชองโหวและเก็บบันทึก
ขอมูลการปรับปรุงชองโหวของระบบ และสถานะขอมูลชองโหวของแตละอุปกรณ รวมถึงซอฟตแวรตรวจ
ประเมินชองโหวหรือ Vulnerability Assessment Software เพื่อคนหาชองโหวบนระบบคอมพิวเตอร
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 เพิ่มเติม รวมถึงการพิสูจนตัวตนดวยโปรโตคอล RADIUS หรือ TACAC+ เชน FreeRadius หรือ
Funk
ด ว ย ข อ มู ล ล็ อ กที่ พ บได เ ช น ล็ อ กของการพิ สู จ น ตั ว ตนซึ่ ง บั น ทึ ก ข อ มู ล บั ญ ชี ผู ใ ช รหั ส ผ า น
สถานะการพิสูจนตัวตน วันเวลาเปนตน
ตัวอยางขอมูลล็อกการพิสูจนตัวตนของ FreeRadius หรือ Authentication Log
Aug 12 19:49:46 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [6HN3fe5/<CHAPPassword>] (from client APF2 port 3 cli 00-17-C4-23-A3-2D)
Aug 12 20:17:26 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [8uJY5653/<CHAPPassword>] (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/<CHAPPassword>] (from client APF5 port 8 cli 00-18-DE-46-8A-12)
Aug 12 21:31:57 localhost@server radiusd[2305]: Login OK: [VU6agCw/<CHAPPassword>] (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)

ตั ว อย า งข อ มู ล ล็ อ กการบั น ทึ ก การใช ง านของผู ใ ช ง านที่ พิ สู จ น ตั ว ตนแล ว ของ FreeRadius
Accounting Log
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หรื อ

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 เพื่อเขาถึงเครือขายไรสายแบบ HotSpot หรือถา
อุปกรณหรือเซิรฟเวอรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องลูกขายกอนเชื่อมตอเขาระบบเครือขายเชน
ตรวจสอบวาเครื่องลูกขายไดรับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการเชื่อมตอเครือขายแลว
หรือไมไดเปนตน และคัดแยกโดยจัดใหเครื่องลูกขายที่ผานการตรวจสอบสามารถเขาเชื่อมตอเครือขาย
ได ต ามปกติ ในกรณี ที่ ไม ผ านจะต อ งดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง เครื่ องลู กข า ยกอ น อุ ปกรณลัก ษณะนี้ เรี ยกว า
Network Quarantine Server ขอมูลล็อกโดยมากจะประกอบไปดวย วันเวลาของเครื่องผูใช
หมายเลขไอพี แ อดเดรสกอ นการเชื่ อมต อและหลั งการเชื่ อมต อ (อาจจะเป นหมายเลขไอพี แ อดเดรส
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
Rereading configuration file and doing DNS lookup
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