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PwC คาดดีลควบรวมกิจการพลังงานเอเชียแปซิฟกปน้ี
ฮอต แซงหนายุโรป-สหรัฐ จับตากลุมไฟฟา, 
สาธารณูปโภค, พลังงานทดแทน 

ปญหาภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศ (Information security) มีแนวโนมที่
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา หลังผลสํารวจ PwC ช้ี มีบริษัททั่ว
โลกเพียงรอยละ 8 ที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูล
สารสนเทศอยูในเกณฑมาตรฐานระดับสูงอยางแทจริง จากการสํารวจ
ผูบริหารกวา 9,300 ราย ภาคธุรกิจและรัฐบาลไทยเอง ตองหันมาต่ืนตัว
ในการแกปญหาพรอมมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
อยางจริงจังและเปนระบบ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันและ
เตรียมพรอมกอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป ’58 

          PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เปดเผยถึงผล
สํารวจ สถานะความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศทั่วโลก ประจําป 2556 
The Global State of Information Security® Survey 2013 วา มี
ผูบริหารดานไอทีทั่วโลกถึงรอยละ 68 ที่ม่ันใจวาธุรกิจของตนมีการ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีผูบริหารถึงรอยละ 42 ที่หลงคิดวาองคกรของตนมีการ
ประยุกตใชกลยุทธและการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดีเลิศ อยูในอันดับตนๆ หรือที่เรียกวา Front runners 

          ทั้งน้ี PwC ใหคําจํากัดความของคําวา Front runners หรือ ‘องคกรที่มีความม่ันคงดานความปลอดภัยขอมูล’ โดยวัด
จากบริษัทที่มีการดําเนินการในดานตางๆ ประกอบไปดวย การมีกลยุทธการรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศของบริษัทที่
ครอบคลุม มีผูบริหารฝายรักษาความปลอดภัยดานขอมูล (Chief Information Security Officer: CISO) หรือเทียบเทา
รายงานตรงตอซีอีโอ ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน ประธานเจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ หรือผูใหคําปรึกษา
ทางดานกฏหมาย มีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ และมีความรูความเขาใจ
อยางถองแทถึงประเภทของภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศตางๆที่เกิดขึ้น 

          นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา PwC ประเทศไทย กลาววา กระแสของภัยคุกคาม
ขอมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก (Rise in global security incidents) การปรับลดงบประมาณเพื่อการรักษาความปลอดภัย
บนระบบสารสนเทศ (Diminished budgets) และโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยที่ไมไดประสิทธิภาพ (Degrading 
security programmes) ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจทั่วโลกสวนใหญ บริหารจัดการความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 
อยางไมตรงจุด ขาดประสิทธิภาพและเปนที่มาของความเสี่ยงทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน  

          “ผลสํารวจพบวา องคกรทั่วโลกสวนใหญมีการประเมินตัวเองสูงเกินไป หลายๆคนคิดวา ตนมีระบบความปลอดภัยดาน
ขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอและรัดกุมแลว ซึ่งในความเปนจริงไมไดเปนเชนน้ัน ยิ่งผูประกอบการประเมินความเสี่ยงในเรื่องน้ี
ตํ่าเกินไป ก็จะยิ่งเปนการเปดชองโหวใหธุรกิจเกิดความเสี่ยงจากการประพฤติมิชอบ ไมวาจะเปนการทุจริต ฉอโกง การจาร



กรรมขอมูลสําคัญของบริษัท กอใหเกิดความเสียหายเปนมูลคามหาศาล ในยามที่แนวโนมภัยคุกคามขอมูลสารสนเทศจะ
พัฒนาไปในทิศทางที่รุนแรงและซับซอนมากขึ้นในอีก 3-4 ปขางหนา,” นางสาว วิไลพร กลาว 

          ผลสํารวจยังพบวา มีผูบริหารทั่วโลกไมถึงครึ่งหรือ เพียงรอยละ 45 ที่มีแผนเพิ่มงบประมาณในการลงทุนดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศในระยะ 12 เดือนขางหนา โดยลดลงจากรอยละ 51 และรอยละ 52 ในป 2555 และ 2554 ตามลําดับ และ
ถึงแมวาจํานวนของเหตุการณภัยคุกคามจะทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตาม 

          นางสาว วิไลพร กลาวเสริมวา “ปจจัยสําคัญอันดับแรกที่ดูเหมือนจะสงผลตอการลดหรือเพิ่มงบใชจายดานความ
ปลอดภัยขอมูลสารสนเทศในความเห็นของบรรดาผูบริหารสวนใหญ หรือ 46 เปอรเซ็นต ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
แทนที่จะเปนการตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยขอมูล จริงอยูวาเราคงไมอยากใชจายเงิน หรือลงทุน
อะไรในยามที่เศรษฐกิจไมดี แตอยาลืมวา มิจฉาชีพสมัยน้ีมีกลโกงที่ซับซอน และไมหยุดน่ิงอยูกับที่ หากเรามัวแตคิดวา
เศรษฐกิจไมดี ไมลงทุนอยางเดียว จะยิ่งตามเขาไมทัน และยิ่งทําใหเกิดผลเสียในระยะยาวมากขึ้น จะไดไมคุมเสีย 
เพราะฉะน้ันผูประกอบการจําเปนที่จะตองจับอันดับความสําคัญในประเด็นน้ีใหถ่ีถวน”  

          นอกจากน้ี สิ่งนากังวลอีกประการหน่ึงที่พบจากผลสํารวจ คือ ความเขมงวดในการใชเทคโนโลยีเพื่อปกปองระบบ
สารสนเทศจากสิ่งที่ไมพึงประสงคตางๆ อาทิ สปายแวร (Spyware) แอดแวร (Adware) มัลแวร (Malware) โทรจัน (Trojan) 
หรือไวรัสตางๆ ที่ลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งคาดวา เปนผลมาจากการประหยัดงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจในชวงที่ผานมา  

เอเชียขึ้นแทนผูนําดานงบลงทุนความปลอดภัยขอมูลป ’56 

          อยางไรก็ดี เม่ือมองแนวโนมการลงทุนดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ (Information security spending) ในแต
ละภูมิภาคทั่วโลกจะพบวา เทรนดการใชจายเพื่อลงทุนดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศของผูบริหารในภูมิภาคเอเชียมี
ความรอนแรง แซงหนาธุรกิจในแถบอเมริกาเหนือ และยุโรป ที่ยังคงเผชิญกลับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและวิกฤตหน้ี  

          “บริษัทในเอเชียถึง 61 เปอรเซ็นตที่ทําการสํารวจคาดจะมีการลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศใน
อีก 12 เดือนขางหนา เปรียบเทียบกับ 74 เปอรเซ็นตในปกอน ซึ่งถึงแมจะลดลง แตก็ยังถือวาเปนทวีปที่มีอัตราสูงสุดเปนอันดับ
สองรองจากทวีปอเมริกาใตที่ 63 เปอรเซ็นตและนําหนายุโรปที่ 43 เปอรเซ็นตและอเมริกาเหนือที่ 34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ,” 
นางสาว วิไลพร กลาว  

          “นอกจากน้ี เรายังพบวา บริษัทในเอเชียยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มงบดานความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศในรื่อง Business 
continuity และการฟนฟูธุรกิจหลังเกิดภัยพิบัติมากกวาประเทศเพื่อนบานอีกดวย”  

          ทามกลางกระแสของยุค ‘บ๊ิก ดาตา’ (Big data) หรือ การผสมผสานเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อบริหารจัดการขอมูลองคกร
ที่มีขนาดใหญและมีความซับซอน ใหสามารถจัดเก็บและสํารองขอมูล รวมทั้งนําขอมูลดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนกับธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลจากการสํารวจพบวา องคกรสวนใหญทุกวันน้ีมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่หละหลวม ไมมี
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ยกตัวอยาง เชน มีผูทําการสํารวจเพียงรอยละ 35 ที่มีการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของ
พนักงานและลูกคาอยางถูกวิธี และมีเพียงรอยละ 31 ที่มีการกําหนดความสามารถในการเขาถึงและการใชงานกับฐานขอมูล
อยางเปนระบบ  

          “ขอมูลกลายเปน commodity ที่สําคัญขององคกร ซึ่งเทรนดน้ีจะยิ่งเติบโตและมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหบริษัท
ตางๆตองเริ่มมองหาระบบที่เขามาชวยจัดการกับสตอเรจ สิ่งที่ธุรกิจหลายแหงเผชิญเหมือนกัน คือมีปริมาณขอมูลมากขึ้น แต
งบประมาณสําหรับการบริหารขอมูลกลับไมสูงตามไปดวย,” นางสาว วิไลพร กลาว “บ๊ิก ดาตา จะยิ่งสงผลใหผูประกอบการ
โดยเฉพาะบานเรา ตองทบทวนบทบาทของระบบวิเคราะหขอมูล เพื่อกล่ันกรองขอมูลเชิงลึก เพื่อสรางความไดเปรียบทาง
ธุรกิจ และหาตลาดใหมๆในยามที่ทุกภาคสวนตางเตรียมความพรอม กอนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,” นางสาว วิไล
พร กลาว 



          ผลสํารวจยังระบุวา ความเสี่ยงที่พบในยุคที่นวัตกรรมไอทีมีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกรสวนใหญในปจจุบัน คือ 
การรับเอาเทคโนโลยี ไมวาจะเปน อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อสังคมออนไลน (Social media) และ คลาวนคอมพิวต้ิง (Cloud 
computing) มาใชเร็วเกินไปโดยไมไดคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศเปนอันดับแรก 

          มีผูบริโภคถึงรอยละ 88 ที่มีการใชโทรศัพทเคล่ือนที่เพื่อประโยชนของหนาที่การงานและเรื่องสวนตัว แตในทาง
ตรงกันขาม มีธุรกิจไมถึงครึ่ง (รอยละ 45) ที่สามารถจําแนกการใชโทรศัพทสวนตัวออกจากเรื่องงาน นอกจากน้ี มีเพียงรอย
ละ 37 ที่มีการติดต้ังเทคโนโลยีเพื่อปองกันภัยคุกคามประเภทมัลแวร (Malware) ในเครื่องมือถือ  

          “หากจะใหมองแนวโนมในระยะขางหนา เรามองวา แนวคิดเกาๆในการรักษาความปลอดภัยขอมูลบนโลกไอทีน้ันใช
ไมไดอีกตอไป ผูประกอบการจําเปนที่จะตองหันมาพิจารณาความปลอดภัยของธุรกิจของตนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
sector ที่ตองอาศัย high level of trust อยางภาคการเงินการธนาคาร และ ภาคบริการ ที่ตองรักษาขอมูลของลูกคาหรือ
ความลับทางธุรกิจ เอกชนไทยบานเราตองมีการปรับกลยุทธองคกร โดยหันมาใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หาประโยชนจากการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีเพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง สิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยที่ผูบริหารตอง
คิด และ มองไปขางหนาพรอมๆกัน”  
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