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ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคหนึ่งที่กำ�ลังตื่นตัวที่ซึ่งกำ�ลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิตอลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาเมืองใน
อนาคตที่เชื่อมต่อกัน หรือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ หลาย ๆ ประเทศเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วเหล่านี้และ Internet of Things (IoT) กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรต่าง ๆ
และพนักงานยังคงสามารถทำ�งานได้จากระยะไกลและมีคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ขณะที่สิ่งนี้เป็นการเปิดโอกาสในการเติบโตและการพัฒนามากขึ้น แต่ก็ยัง
สร้างความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ที่ร้ายแรงและความเสี่ยง
สำ�หรับธุรกิจและบุคคล ผู้โจมตีกำ�ลังเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
ใช้เทคนิคที่ทันสมัยเพื่อทำ�ลายองค์กร

ในบริษัท ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 9% บอกว่าองค์กรของพวกเขา
ไม่มีผู้เชยวชาญด ้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ี่ใด ๆ เลย ในขณะที่
อีก 13% ไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและรับผิด
ชอบด ้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรของพวกเขา

ในปี 2017 เกิดคลื่นการโจมตีทางไซเบอร์เป็นประวัติการณ์ แต่มาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นการโต้ตอบเชิงปฏิกิริยาที่บ่อยครั้งเกินไป
แทนที่จะเป็นพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลที่แข็งแกร่ง ในมุม
มองนี้ บริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับภัยคุกคาม 6 ครั้ง
ในทุกนาที แต่ มีการตรวจสอบเพียง 50% ของการแจ้งเตือนเท่านั้น

ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม มีเพียง 42%ที่บอกว่าผู้บริหารระดับสูง
เห็นว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสําคัญสูง และเพียง 44%
ที่ยอมรับว่าบทบาทและความรับผิดชอบด ้านความปลอดภัยภายใน
องค์กรควรมีสายการบังคับบัญชาที่ชดเจน
3.

การศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Cisco ซึ่งดำ�เนินการโดยนักวิจัยบุคคลที่
สามที่เป็นอิสระ - นำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 2,000 คนใน 11 ประเทศ ซึ่งรวม
ถึงจีน เกาหลีและญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่
สิงคโปร์ ไทยมาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ออสเตรเลียใน
ภาคใต้ และอินเดีย*
ในรายงานฉบับนี้ เราเน้นถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกอันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้านทานการบุกรุกมีงานที่ต้องทำ�มากมายและท้าทายที่
จะเอาชนะให้ได้ การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้
องค์กรต่าง ๆ สามารถตอบโต้กับภัยคุกคามที่กำ�ลังมีวิวัฒนาการและมีซับ
ซ้อนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

การโจมตีทางไซเบอร์มีผลกระทบที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงความสูญ
เสียด้านการเงินและชื่อเสียงของบริษัท ใน เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 51% ของการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งหมดก่อให้เกิดความเสียหาย
มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกือบ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
กล่าวว่าการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับพวกเขามากกว่า 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษากล่าว
ว่าการละเมิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาได้ทุกที่
ระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
4.

อย่างไรก็ตาม มีการตรวจสอบเพียง 50% ของการแจ้งเตือนทั้งหมด
แม้ว่าจำ�นวน 51% ของการแจ้งเตือนทั้งหมดจะเป็นอุบัติการณ์ที่เกิด
ขึ้นตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เป็นจริง)
2.

30% ขององค์กรเคยประสบปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ตาม
กระบวนการเหล่านั้นมาแล้ว, ขณะที่ 50% ขององค์กรเหล่านั้นกล่าว
ว่าพวกเขามีความคาดหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการพัฒนาขึ้น นอกจาก
นี้ 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าธุรกิจของ
พวกเขาจะได้รับผลกระทบหากโครงสร้างพื้นฐานด้านการดำ�เนินงาน
ของบริษัทถูกบุกรุก

การละเมิด
ผู้โจมตีเริ่มที่จะมีความช่ำ�ชองและมุ่งร้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากถึง 10,000
ครั้งต่อวัน ซึ่งหมายความว่าในทุกนาทีจะมีภัยคุกคาม 6 ครั้ง เกือบ
75% ของบริษัทที่ทำ�การสำ�รวจจะเผชิญกับภัยคุกคามมากกว่า
5,000 ครั้งต่อวัน

การขาดความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย
การศกษาของเราถามผู้ตอบแบบสอบถาม ึ 2,000คน เกี่ยวกับ
โครงสร ้างพื้นฐานด ้านความปลอดภัยดิจิตอลที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี

การโจมตีแบบหลากหลายรูปแบบ
รูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์ยังกำ�ลังมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน
ผู้โจมตีไม่ได้มุ่งเป้าเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แต่ตอนนี้
ยังมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีการดำ�เนินงาน (OT) ด้วย ซึ่งมีผลต่อการ
ทำ�งานและการดำ�เนินธุรกิจรายวัน

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญจากรายงานฉบับนี้ ได้แก่
1.

เศรษฐกิจและชื่อเสียงที่เสียหาย

5.

การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
นอกเหนือจากความเสียหายทางการเงินแล้ว อุบัติการณ์ด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ยังเป็นการบ่อนทำ�ลายความสามารถของ
องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย 72% กล่าวว่าข้อกังวลเรื่องความ
เป็นส่วนตัวที่มากขึ้นจากลูกค้า จะเพิ่มเวลามากขึ้นในรอบการขาย
ของพวกเขา เกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่ารอบการขายของพวกเขาล่าช้า
กว่าหนึ่งเดือน

*ผู้ตอบแบบสอบถามในญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลียได้รับการสัมภาษณ์ในปี 2017 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทยได้รับการสัมภาษณ์ในระยะหลังของการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2018
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ในปีที่จะมาถึง ผู้บริหารยังเชื่อว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้มี
ส่วนได้เสียเช่น นักลงทุน บริษัทประกันภัย หน่วยงานกำ�กับดูแล คู่ค้า
ทางธุรกิจ ผู้บริหาร กลุ่มผู้ควบคุมดูแล/กลุ่มที่สนใจ สื่อและพนักงาน
เริ่มที่จะมีมากขึ้น
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ต้านทานการบุกรุก
เมื่อศัตรูโจมตีองค์กรของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ต้านทานการบุกรุก
จะเตรียมรับมืออย่างไรและพวกเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหน ผลลัพธ์
จากการศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Cisco ซึ่งนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวทางการรักษาความปลอดภัยจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 2,000
คนใน 11 ประเทศแสดงให้เห็นว่าผู้ต้านทานการบุกรุกมีความท้าทาย
มากมายที่จะเอาชนะได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้านทานการบุกรุกจะค้นพบว่าการปรับปรุงความปลอดภัย
เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันสามารถลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ชะลอความคืบหน้าของผู้โจมตีลง และทำ�ให้มองเห็นภาพ
รวมของภัยคุกคามได้ดีขึ้น ผู้ต้านทานการบุกรุกควรที่จะพิจารณาดังนี้
•• ใช้เครื่องมือป้องกันด่านแรกที่สามารถปรับขนาดได้เช่น แพลตฟอร์ม
รักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์

•• สำ�รองข้อมูลบ่อย ๆ และทดสอบขั้นตอนการกู้คืน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่สำ�คัญในโลกที่หนอนแรนซัมแวร์บนเครือข่ายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
และอาวุธทางไซเบอร์ที่ประสิทธิภาพการทำ�ลายล้างสูง
•• ตรวจสอบประสิทธิภาพของบุคคลที่สามในการทดสอบเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตี
ห่วงโซ่อุปทาน
•• ดำ�เนินการสแกนความปลอดภัยของ microservice บริการระบบ
คลาวด์ และระบบการจัดการแอปพลิเคชัน
•• ทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยและสำ�รวจการใช้
การวิเคราะห์ SSL และการถอดรหัส SSL ถ้ามี
ผู้ต้านทานการบุกรุกควรพิจารณาการนำ�เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
ขั้นสูงมาใช้ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ด้วยเครื่องและขีดความสามารถของปัญญา
ประดิษฐ์ ด้วยมัลแวร์ที่ซ่อนการสื่อสารไว้ภายในการรับส่งข้อมูลเว็บแบบเข้า
รหัสและบุคคลภายในที่ฉ้อโกงส่งข้อมูลที่มีความสำ�คัญผ่านระบบคลาวด์ของ
องค์กร ทีมรักษาความปลอดภัยต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันหรือตรวจจับการใช้การเข้ารหัสเพื่อปกปิดกิจกรรมที่เป็นอันตราย

•• ยืนยันว่าปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทสำ�หรับการปรับ
ปรุงแอปพลิเคชัน ระบบ และอุปกรณ์
•• ใช้การแบ่งกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
•• ยอมรับเครื่องมือตรวจสอบกระบวนการ
ปลายทางรุ่นใหม่
•• เข้าถึงกระบวนการและข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามที่ถูกต้อง แม่นยำ�
ทันเวลาที่อนุญาตสำ�หรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะรวมเข้าไว้ในระบบการ
เฝ้าติดตามและการรักษาความปลอดภัย
•• ดำ�เนินการวิเคราะห์เชิงลึกและละเอียดยิ่งขึ้น
•• ทบทวนและปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบสนองด้านความปลอดภัย

เกี่ยวกับรายงาน
การศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018 ของ Ciscoนำ�เสนอความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมความปลอด
ภัยล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ใช้สามารถป้องกันการโจมตีได้ นอกจากนี้ เรายังค้นหาเทคนิคและกลยุทธ์ที่ศัตรูใช้ในการทำ�ลายการป้องกันเหล่านั้น
และหลีกเลี่ยงการตรวจจับ รายงานยังเน้นถึงผลลัพธ์ที่สำ�คัญจาก การศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2018
ของ Ciscoซึ่งจะตรวจสอบท่าทีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการและการรับรู้ความพร้อมในการปกป้องของพวกเขา
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