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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภ�คหนึ่งที่กำ�ลังตื่นตัวที่ซึ่งกำ�ลังก้�วเข้�สู่ยุคของก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
ดิจิตอลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นภูมิภ�คที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเศรษฐกิจและเป็นผู้นำ�ในก�รพัฒน�เมืองใน
อน�คตที่เชื่อมต่อกัน หรือที่เรียกว่�สม�ร์ทซิตี้ หล�ย ๆ ประเทศเห็นถึงประโยชน์ของก�รพัฒน�อย่�ง
รวดเร็วเหล่�นี้และ Internet of Things (IoT) กล�ยเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรต่�ง ๆ 
และพนักง�นยังคงส�ม�รถทำ�ง�นได้จ�กระยะไกลและมีคล่องตัว นอกจ�กนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตม�กขึ้น
ขณะที่สิ่งนี้เป็นก�รเปิดโอก�สในก�รเติบโตและก�รพัฒน�ม�กขึ้น แต่ก็ยัง
สร้�งคว�มเสี่ยงด้�นภัยคุกค�มท�งโลกไซเบอร์ที่ร้�ยแรงและคว�มเสี่ยง
สำ�หรับธุรกิจและบุคคล ผู้โจมตีกำ�ลังเพิ่มคว�มซับซ้อนม�กขึ้นเรื่อย ๆ และ
ใช้เทคนิคที่ทันสมัยเพื่อทำ�ล�ยองค์กร 

ในปี 2017 เกิดคลื่นก�รโจมตีท�งไซเบอร์เป็นประวัติก�รณ์ แต่ม�ตรก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์เป็นก�รโต้ตอบเชิงปฏิกิริย�ที่บ่อยครั้งเกินไป 
แทนที่จะเป็นพื้นฐ�นของโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบดิจิตอลที่แข็งแกร่ง ในมุม
มองนี้ บริษัทต่�ง ๆ ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับภัยคุกค�ม 6 ครั้ง
ในทุกน�ที แต่ มีก�รตรวจสอบเพียง 50% ของก�รแจ้งเตือนเท่�นั้น 

ก�รศึกษ�วิจัยด้�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในภูมิภ�คเอเชีย
แปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Cisco ซึ่งดำ�เนินก�รโดยนักวิจัยบุคคลที่
ส�มที่เป็นอิสระ - นำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติด้�นคว�ม
ปลอดภัยจ�กผู้ตอบแบบสอบถ�มกว่� 2,000 คนใน 11 ประเทศ ซึ่งรวม
ถึงจีน เก�หลีและญี่ปุ่นในภูมิภ�คเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ 
สิงคโปร์ ไทยม�เลเซีย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ออสเตรเลียใน
ภ�คใต้ และอินเดีย*

ในร�ยง�นฉบับนี้ เร�เน้นถึงคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิกอันเนื่องม�จ�กอุบัติก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ และ
ข้อเท็จจริงที่ว่�ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุกมีง�นที่ต้องทำ�ม�กม�ยและท้�ท�ยที่
จะเอ�ชนะให้ได้ ก�รวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของเร�มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อช่วยให้
องค์กรต่�ง ๆ ส�ม�รถตอบโต้กับภัยคุกค�มที่กำ�ลังมีวิวัฒน�ก�รและมีซับ
ซ้อนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญจ�กร�ยง�นฉบับนี้ ได้แก่

1. ก�รละเมิด

ผู้โจมตีเริ่มที่จะมีคว�มช่ำ�ชองและมุ่งร้�ยม�กขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิก บริษัทต่�ง ๆ ต้องเผชิญกับภัยคุกค�มม�กถึง 10,000 
ครั้งต่อวัน ซึ่งหม�ยคว�มว่�ในทุกน�ทีจะมีภัยคุกค�ม 6 ครั้ง เกือบ 
75% ของบริษัทที่ทำ�ก�รสำ�รวจจะเผชิญกับภัยคุกค�มม�กกว่� 
5,000 ครั้งต่อวัน 

อย่�งไรก็ต�ม มีก�รตรวจสอบเพียง 50% ของก�รแจ้งเตือนทั้งหมด 
แม้ว่�จำ�นวน 51% ของก�รแจ้งเตือนทั้งหมดจะเป็นอุบัติก�รณ์ที่เกิด
ขึ้นต�มหลักก�รหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เป็นจริง)

2. ก�รข�ดคว�มพร้อมในก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 

ก�รศกษ�ของเร�ถ�มผู้ตอบแบบสอบถ�ม ึ 2,000คน เกี่ยวกับ
โครงสร ้�งพื้นฐ�นด ้�นคว�มปลอดภัยดิจิตอลที่ผู้ตอบแบบสอบถ�มมี

ในบริษัท ผู้ตอบแบบสอบถ�มม�กถึง 9% บอกว่�องค์กรของพวกเข�
ไม่มีผู้เชยวช�ญด ้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ ี่ใด ๆ เลย ในขณะที่
อีก 13% ไม่มีผู้บริห�รระดับสูงที่มีคว�มรับผิดชอบโดยตรงและรับผิด
ชอบด ้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ขององค์กรของพวกเข�

ในบรรด�ผู้ตอบแบบสอบถ�ม มีเพียง 42%ที่บอกว่�ผู้บริห�รระดับสูง
เห็นว่�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์มีคว�มสำ�คัญสูง และเพียง 44% 
ที่ยอมรับว่�บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบด ้�นคว�มปลอดภัยภ�ยใน
องค์กรควรมีส�ยก�รบังคับบัญช�ที่ชดเจน 

3. เศรษฐกิจและชื่อเสียงที่เสียห�ย 

ก�รโจมตีท�งไซเบอร์มีผลกระทบที่กว้�งขว�ง ซึ่งรวมถึงคว�มสูญ
เสียด้�นก�รเงินและชื่อเสียงของบริษัท ใน เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 51% ของก�รโจมตีท�งไซเบอร์ทั้งหมดก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย
ม�กกว่� 1 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เกือบ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
กล่�วว่�ก�รโจมตีสร้�งคว�มเสียห�ยให้กับพวกเข�ม�กกว่� 5 ล้�น
เหรียญสหรัฐฯ 33% ของผู้ตอบแบบสอบถ�มในก�รศึกษ�กล่�ว
ว่�ก�รละเมิดส�ม�รถสร้�งคว�มเสียห�ยให้กับพวกเข�ได้ทุกที่
ระหว่�ง 1 ถึง 5 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

4. ก�รโจมตีแบบหล�กหล�ยรูปแบบ

รูปแบบของก�รโจมตีท�งไซเบอร์ยังกำ�ลังมีก�รเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน
ผู้โจมตีไม่ได้มุ่งเป้�เพียงแค่โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นไอที แต่ตอนนี้
ยังมุ่งเป้�ไปที่เทคโนโลยีก�รดำ�เนินง�น (OT) ด้วย ซึ่งมีผลต่อก�ร
ทำ�ง�นและก�รดำ�เนินธุรกิจร�ยวัน 

30% ขององค์กรเคยประสบปัญห�ก�รโจมตีท�งไซเบอร์ต�ม
กระบวนก�รเหล่�นั้นม�แล้ว, ขณะที่ 50% ขององค์กรเหล่�นั้นกล่�ว
ว่�พวกเข�มีคว�มค�ดหวังว่�เรื่องนี้จะได้รับก�รพัฒน�ขึ้น นอกจ�ก
นี้ 41% ของผู้ตอบแบบสอบถ�มในเอเชียแปซิฟิกกล่�วว่�ธุรกิจของ
พวกเข�จะได้รับผลกระทบห�กโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทถูกบุกรุก

5. ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจ�กคว�มเสียห�ยท�งก�รเงินแล้ว อุบัติก�รณ์ด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งไซเบอร์ยังเป็นก�รบ่อนทำ�ล�ยคว�มส�ม�รถของ
องค์กรในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้
บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย 72% กล่�วว่�ข้อกังวลเรื่องคว�ม
เป็นส่วนตัวที่ม�กขึ้นจ�กลูกค้� จะเพิ่มเวล�ม�กขึ้นในรอบก�รข�ย
ของพวกเข� เกือบครึ่งหนึ่งกล่�วว่�รอบก�รข�ยของพวกเข�ล่�ช้�
กว่�หนึ่งเดือน

*ผู้ตอบแบบสอบถ�มในญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลียได้รับก�รสัมภ�ษณ์ในปี 2017 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทยได้รับก�รสัมภ�ษณ์ในระยะหลังของก�รศึกษ�ในเดือนมิถุน�ยน 2018

ก�รศกษ�เกณฑ์ม�ตรฐ�นของคว�มส�ม�รถในก�ร ึรักษ�คว�มปลอดภัยของ Cisco เอเชยแปซ ี ฟิกิประจำ�ปี 2018 | บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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ในปีที่จะม�ถึง ผู้บริห�รยังเชื่อว่�ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงจ�กผู้มี
ส่วนได้เสียเช่น นักลงทุน บริษัทประกันภัย หน่วยง�นกำ�กับดูแล คู่ค้�
ท�งธุรกิจ ผู้บริห�ร กลุ่มผู้ควบคุมดูแล/กลุ่มที่สนใจ สื่อและพนักง�น
เริ่มที่จะมีม�กขึ้น 

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ต้�นท�นก�รบุกรุก
เมื่อศัตรูโจมตีองค์กรของพวกเข�อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุก
จะเตรียมรับมืออย่�งไรและพวกเข�ส�ม�รถฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหน ผลลัพธ์
จ�กก�รศึกษ�วิจัยด้�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Cisco ซึ่งนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวท�งก�รรักษ�คว�มปลอดภัยจ�กผู้ตอบแบบสอบถ�มม�กกว่� 2,000 
คนใน 11 ประเทศแสดงให้เห็นว่�ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุกมีคว�มท้�ท�ย
ม�กม�ยที่จะเอ�ชนะได้

อย่�งไรก็ต�ม ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุกจะค้นพบว่�ก�รปรับปรุงคว�มปลอดภัย
เชิงกลยุทธ์และก�รปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันส�ม�รถลดคว�ม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ชะลอคว�มคืบหน้�ของผู้โจมตีลง และทำ�ให้มองเห็นภ�พ
รวมของภัยคุกค�มได้ดีขึ้น ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุกควรที่จะพิจ�รณ�ดังนี้

 • ใช้เครื่องมือป้องกันด่�นแรกที่ส�ม�รถปรับขน�ดได้เช่น แพลตฟอร์ม
รักษ�คว�มปลอดภัยระบบคล�วด์

 • ยืนยันว่�ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติของบริษัทสำ�หรับก�รปรับ
ปรุงแอปพลิเคชัน ระบบ และอุปกรณ์

 • ใช้ก�รแบ่งกลุ่มเครือข่�ยเพื่อช่วยลด 
 
คว�มเสี่ยงจ�กก�รแพร่ระบ�ด 

 • ยอมรับเครื่องมือตรวจสอบกระบวนก�ร  
ปล�ยท�งรุ่นใหม่

 • เข้�ถึงกระบวนก�รและข้อมูลข่�วกรองภัยคุกค�มที่ถูกต้อง แม่นยำ� 
ทันเวล�ที่อนุญ�ตสำ�หรับข้อมูลดังกล่�วเพื่อที่จะรวมเข้�ไว้ในระบบก�ร
เฝ้�ติดต�มและก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

 • ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เชิงลึกและละเอียดยิ่งขึ้น 

 • ทบทวนและปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รตอบสนองด้�นคว�มปลอดภัย

 • สำ�รองข้อมูลบ่อย ๆ และทดสอบขั้นตอนก�รกู้คืน ซึ่งเป็นกระบวนก�ร
ที่สำ�คัญในโลกที่หนอนแรนซัมแวร์บนเครือข่�ยเคลื่อนที่อย่�งรวดเร็ว
และอ�วุธท�งไซเบอร์ที่ประสิทธิภ�พก�รทำ�ล�ยล้�งสูง

 • ตรวจสอบประสิทธิภ�พของบุคคลที่ส�มในก�รทดสอบเทคโนโลยีด้�น
คว�มปลอดภัยเพื่อลดคว�มเสี่ยงของก�รโจมต ี
 
ห่วงโซ่อุปท�น

 • ดำ�เนินก�รสแกนคว�มปลอดภัยของ microservice บริก�รระบบ
คล�วด์ และระบบก�รจัดก�รแอปพลิเคชัน 

 • ทบทวนระบบรักษ�คว�มปลอดภัยและสำ�รวจก�รใช ้
 
ก�รวิเคร�ะห์ SSL และก�รถอดรหัส SSL ถ้�มี

ผู้ต้�นท�นก�รบุกรุกควรพิจ�รณ�ก�รนำ�เทคโนโลยีก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
ขั้นสูงม�ใช้ ซึ่งรวมถึงก�รเรียนรู้ด้วยเคร่ืองและขีดคว�มส�ม�รถของปัญญ�
ประดิษฐ์ ด้วยมัลแวร์ที่ซ่อนก�รสื่อส�รไว้ภ�ยในก�รรับส่งข้อมูลเว็บแบบเข้�
รหัสและบุคคลภ�ยในที่ฉ้อโกงส่งข้อมูลที่มีคว�มสำ�คัญผ่�นระบบคล�วด์ของ
องค์กร ทีมรักษ�คว�มปลอดภัยต้องก�รเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พในก�ร
ป้องกันหรือตรวจจับก�รใช้ก�รเข้�รหัสเพื่อปกปิดกิจกรรมที่เป็นอันตร�ย

เกี่ยวกับรายงาน

 ก�รศึกษ�วิจัยด้�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Ciscoนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ด้�นอุตส�หกรรมคว�มปลอด
ภัยล่�สุดที่ออกแบบม�เพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ใช้ส�ม�รถป้องกันก�รโจมตีได้ นอกจ�กนี้ เร�ยังค้นห�เทคนิคและกลยุทธ์ที่ศัตรูใช้ในก�รทำ�ล�ยก�รป้องกันเหล่�นั้น 
และหลีกเลี่ยงก�รตรวจจับ ร�ยง�นยังเน้นถึงผลลัพธ์ที่สำ�คัญจ�ก ก�รศึกษ�วิจัยด้�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018 
ของ Ciscoซึ่งจะตรวจสอบท่�ทีเกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของผู้ประกอบก�รและก�รรับรู้คว�มพร้อมในก�รปกป้องของพวกเข�
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