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ª �́�̧Ê(28 ตุลาคม 2557 ) นางสาววิไลพร   ทวลีาภพนัทอง    ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting

(ประเทศไทย) เปิดเผยวา่ จากผลสาํรวจ The Global State of Information Security Survey 2015 �¹É��́��ÎµÃ�¥ PwC

(ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ร่วมกบันิตยสาร CIO และ CSO ผา่นการสาํรวจความคิดเห็นบรรดานกัธุรกิจและผูน้าํบริษทัไอที
�́Ê��Îµ�́Éª Ã̈ ��ª nµ 9,700 ราย ครอบคลุม 154 ประเทศ พบวา่ จาํนวนภยัคุกคามขอ้มูลสารสนเทศและอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Information security) �́Éª Ã̈ �Ä��̧2557 สูงถึง 42.8 ลา้นรายการ Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�48% จากปี 2556  และมีการ
Ã�¤�̧Á�̈Ȩ́¥ 117,339 �¦ Ế��n° ª �́ ®¦ º°�·�Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á¡ ·É¤�¹Ê� 66% จากปี 2552 �̧ÉÁ¦ ·É¤�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �£¥́�»��µ¤�o° ¤ ¼̈
 µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ�È��¦ Ế�Â¦ �



 �ª �̈ ·� ·��·Í�© 2554 - 2556 บริษทั เดลินิวส์ เวบ็ จาํกดั

นางสาววไิลพร    กล่าววา่ ในปี 2557 �º° Á�È��̧�̧É ¦ oµ��ª µ¤�́�ª ¨ �̧É »��̧®�¹É�®¨ �́¡ �ª nµ ภาคธุรกิจมีการลงทุนดา้นการรักษา
ความปลอดภยัขอ้มูลลดลง  ª ��µ��́��ª µ¤�̧ÉÂ̈ ³ �ª µ¤Á ¥̧®µ¥�µ��µ¦ Á�·��̧É¤Â̧�ª Ã�o¤ ¼��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥ÇÃ�¥ ภยัคุกคามขอ้มูล
 µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��oµª �¦ ³ Ã��โดยเฉพาะในยโุรปพบวา่ ภยัคุกคามขอ้มูลสารสนเทศและ
° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ·É¤�¹Ê�41% อเมริกาเหนือ 11% และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 5% �oª ¥Á®�»�̧ÊÁ°��ÎµÄ®o¤¼̈�nµ�ª µ¤
เสียหายทางการเงิน (Financial losses) �̧ÉÁ�·��µ�£¥́�»��µ¤�ª µ¤�̈ °�£¥́�°��o° ¤¼̈ µ¦  �Á�«�́Éª Ã̈ �Ä��̧�̧Ê¤ ¤̧ ¼̈�nµ�¹�2.7

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 87 ลา้นบาท (° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥� ณ ª �́�̧É27 ต.ค.57 �̧É1 ดอลลาร์เท่ากบั 32.32 บาท) Á¡ ·É¤�¹Ê�
34% จากปี 2556 Â̈ ³ ¤�̧Îµ�ª ��¦ ·¬�́�̧É��Á�È�Á®¥ºÉ° Å�Á�° ¦ rÃ�¥¦ µ¥�µ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�È�¤¼̈�nµ�¹�20 ลา้นดอลลาร์ หรือราว
646 ¨ oµ��µ��¹Ê�Å�Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�º°�Á�nµ�́ª �µ��̧�̧É�nµ�¤µ

ขณะเดียวจากผลสาํรวจกลบัพบวา่ การลงทุนดา้นการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล (Information security budgets) ในปี 
57 ปรับตวัลดลง 4% ¤µ�̧É4.1 ลา้นดอลลาร์ หรือประมาณ 132 ลา้นบาท Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��̧2556 ��³ �̧É�nµÄ�o�nµ¥�oµ��µ¦ ¦ �́¬µ
�ª µ¤�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈Ä� nª ��°����oµ�Å° �̧���́ª ° ¥¼n�̧É4% ®¦ º°�o° ¥�ª nµ�́Ê�ติดต่อกนัมาเป็นเวลา 5 ปี �¹É�£µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É̈�
���oµ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและ
การป้องกนัประเทศ ธุรกิจดา้นเทคโนโลย ี คา้ปลีกและสินคา้อุปโภคบริโภค �¹É� µÁ®�» nª �®�¹É�° µ�Á�È�Á¡ ¦ µ³ Â�ª Ã�o¤�»¦ �·��°�
บางอุตสาหกรรมมีทิศทางไม่สดใสเปรียบเทียบกบัอดีต ในทางกลบักนั ° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤���¦ ³ ¤µ��oµ��µ¦ ¦ �́¬µ�ª µ¤
�̈ °�£¥́�o° ¤ ¼̈¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบริการดา้นสุขภาพ 

สาํหรับแนวโนม้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในเอเชียและไทย  นางสาววิไลพร กล่าววา่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นผูน้าํในการ
ดาํเนินกลยทุธ์และนาํมาตรการการป้องกนัความปลอดภยัดา้นขอ้มูลในดา้นต่างๆมาใช้ Â�n¤�̧ª µ¤Å¤n�n° Á�ºÉ°��°��µ¦ �¦ ·®µ¦
�́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É° µ�Á�·��µ�£¥́�»��µ¤�o° ¤ ¼̈ µ¦  �Á�«Â̈ ³ ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÅ�o ส่วนประเทศไทย ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É
�³ Á�·�° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ·É¤�¹Ê�Á�n��́�Á�ºÉ°��µ�°�́¦ µ�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��°���Å�¥Á¡ ·É¤�¹Ê��»��̧ประกอบกบัการ
ใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตต่างๆ �́Ê� µ¤µ¦ ��ÎµÅ�o�µ�Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º°®¦ º° แทบ็เลต็ ทาํใหก้ารเขา้เน็ตÁ�È�Á¦ ºÉ°��nµ¥ �°��µ��̧Ê ขอ้มูล
�°��°��́��µ�µ¦ �¦ µ��¦ µ¤° µ��µ�¦ ¦ ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�Á��Ã�Ã̈ ¥¸ (ปอท.) พบวา่ ในปี 2556 มีการฉอ้โกง �ºÊ° -ขายสินคา้ผา่น
° ·�Á�° ¦ rÁ�È�¤µ��̧É »��Îµ�ª��ª nµ 250 คดี รองลงมา Á�È��µ¦ ®¤·É��¦ ³ ¤µ��oª ¥�µ¦ Ã�¬�µ�Îµ�ª�100 คดี มีมูลค่าการเสียหายกวา่
100 ลา้นบาท 

�́Ê��̧Ê ·É��̧É�o°��́��µÄ�¦ ³ ¥³ �n° Å��º° Â�ª Ã�o¤° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÄ�Å�¥�̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê� จะสวนทางกบัความพร้อมในการ
รับมือภยัจากโลกไซเบอร์ Á¡ ¦ µ³ ¤µ�¦ �µ¦ ¦ �́¬µ�̈ °�£¥́�̧É¤�̧́Ê� อาจไม่ทนัสมยั ®¦ º° Á¡ ¥̧�¡ °�n°�µ¦ �n° ° µ��µ�¦ ¦ ¤�̧É¡ �́�µ
รูปแบบไปอยา่งรวดเร็ว �°��µ��̧ÊÃ�̈¼�́É��̧ÉÄ�o�µ��́�° ¥nµ�Â¡ ¦ n®¨ µ¥ ก็อาจกลายเป็นบ่อเกิดของภยัคุกคามเสียเอง �́Ê��µ��µ¦ Ä�o
งานผูใ้หบ้ริการภายนอก Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�¤º°�º°  การเขา้รหสัขอ้มูล และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ขององคก์ร �́��́Ê�ภาคธุรกิจและ
หน่วยงานของรัฐฯตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญัและแนวทางรับมือภยัคุกคามความปลอดภยัอยา่งจริงจงั
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