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Maritime Cyber Security ความท้าทายใหม่ของโลกยุ คดิจิทัล (ตอนที่ ๑)
Maritime Cyber Security หรือความมั่นคงด้านไซเบอร์ทางทะเล กาลังเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อความมั่นคงในยุคปัจจุบัน ทีร่ ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการดารงชีวติ ประจาวัน ไม่วา่ จะเป็นการทางาน การเรียน ตลอดจนการทาธุรกรรมใด ๆ ซึ่งล้วนแต่
กระทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็แทบจะ
กลายเป็นปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการดารงชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตินี้

 ที่มาของเหตุการณ์
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ สายการเดินเรือสายใหญ่ที่สุดของ
โลกอย่าง Maersk หรือ A.P. Moller Maersk บริษัทขนส่งสัญชาติ
เดนมาร์ ก ถู ก โจมตี ท างไซเบอร์ ค รั้ ง ใหญ่ จ ากมั ล แวร์ NotPetya
(NotPetya Ransomware) ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
หยุดชะงัก การทางานภายในท่าเรือ ๗๖ แห่งทัว่ โลกต้องหยุดการทางาน
และปิดระบบเครือข่ายภายในองค์กรหลายวัน โดยการโจมตีดงั กล่าว
สร้างปัญหาใหญ่ให้กบั บริษทั Maersk ซึ่งขนส่งสินค้าด้วยตูค้ อนเทนเนอร์
ประมาณร้อยละ ๑๕ ของการค้าโลก และแม้จะสามารถฟืน้ ตัวจากปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว แต่กส็ ง่ ผลให้ Maersk ต้องสูญเสียมูลค่าทางการเงินสูง
ถึง ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งรายได้ ค่าใช้จา่ ยในการกูค้ นื ไอที และ
ค่าใช้จา่ ยพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานในยูเครน
ตอบกลั บ อีเมลที่มี มัล แวร์ NotPetya ทาให้ มั ล แวร์ ดัง กล่ า วเข้ าไป
ฝังตัวอยู่ในระบบปฏิบัติการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดาเนิน
กิจกรรมด้านขนส่งต้องหยุดชะงัก โดยระบบจะถูกระงับไว้จนกว่าจะ
สามารถกู้คืนได้ ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของการขนส่งทั้งระบบ ซึ่งมีความละเอียด ยุ่งยาก
และซับซ้อน เนือ่ งจาก ระบบการทางานของ Maersk เป็นระบบปฏิบตั กิ าร
ดิจทิ ลั และทีส่ าคัญคือก่อนหน้านัน้ บริษทั Maersk ได้ประกาศมาตรการ
ป้องกันสาหรับเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวในรายงานประจาปี ๒๕๕๙
เพื่อทาให้ธุรกิจสายการเดินเรือเป็นธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น โดยการพึ่งพา
ระบบไอทีที่ทางานได้ดี และลดความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงมุ่งเน้นการ
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จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในกรณีที่ระบบไอทีล่มหรือถูกโจมตี
ทั้งนี้ ภายหลังจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ Maersk มีการใช้
แนวทางใหม่ในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพือ่ ปรับปรุงความ
ยืดหยุน่ ทางไซเบอร์ให้ดยี งิ่ ขึน้ และวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อ
ธุรกิจดิจิทัล เสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอที ปรับปรุงความต่อเนื่องของบริการด้านไอทีและการกู้คืน
ข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้
ยังมีการซื้อประกันทางไซเบอร์เพื่อลดผลกระทบทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์อีกในอนาคต
 ข้อพิจารณา
ในอนาคตยังมีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ
จะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนัน้ แต่ละองค์กรจึงควร
เตรียมความพร้อมรับมือ ขณะเดียวกัน คาแนะนาและการตัดสินใจ
รวมถึงการจัดการสื่อสารของผูบ้ ริหารระดับสูงถือเป็นสิง่ สาคัญในภาวะ
วิกฤติ เนือ่ งจาก เป็นผูม้ อี านาจในการสัง่ การและชีน้ าการดาเนินการต่าง ๆ
เพือ่ นาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้กระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กร นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับควรตระหนักถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความ
เสียหาย รวมทัง้ การทดสอบและปรับปรุงพัฒนาแผนการรับมือขององค์กร
อย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถตอบสนองได้อย่างเท่าทันต่อภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึ้นใหม่
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ดังนั้น การลงทุนเพื่อปกป้องเครือข่ายไอทีขององค์กรและสร้าง
ความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของพนักงาน จึงมีความคุม้ ค่า
มากกว่าการสูญเสียทางด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะตามมาอันเนือ่ งมาจากการถูกโจมตี
ทางไซเบอร์
ผลกระทบ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ดั ง นี้
การถู ก โจมตี ท างไซเบอร์ โ ดยมั ล แวร์ NotPetya ท าให้ Maersk
สูญเสียมูลค่าทางการเงินมากถึง ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทาให้
การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงักเป็นเวลา ๒ สั ปดาห์ สาหรั บมัล แวร์
NotPetya พบอย่ างแพร่ ห ลายในยู เ ครน ซึ่งแม้ดูเ หมือนเป็น เพีย ง
แรนซั ม แวร์ บ นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ แต่ ห น้ า ที่ ข องมั ล แวร์ ตั ว นี้ มี
จุดประสงค์ที่จะมุ่งทาลายฐานข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัท Maersk เป็น
เพียงหนึ่งในบริษัทประมาณ ๗,๐๐๐ แห่งจากทั่วโลกที่ถูกโจมตี ทั้งนี้
Earl Perkins นักวิเคราะห์การวิจัยของ Gartner Inc. ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
บริษัทที่ประสบการโจมตีทางไซเบอร์โดยมัลแวร์ NotPetya ส่วนใหญ่
มักเป็นบริษัทอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและก๊าซ และเป็นองค์กรที่มี
ความลับทางธุรกิจเป็นจานวนมาก
 ข้อเสนอแนะ
แม้ว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้นาองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนควรมีความตระหนั กและเตรี ย มพร้ อมรั บ มืออยู่ ตลอดเวลา
รวมถึงหามาตรการในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
พร้อมทัง้ การเสริมสร้างการตระหนักรูใ้ ห้กบั บุคลากรในองค์กรให้รเู้ ท่าทัน
และมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึง
พิจารณาชั้นของข้อมูลที่ส่งออกและนาเข้าซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
พื้นฐานของผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์


อ้างอิง

- https://www.intelligentcio.com/
- https://www.gartner.com/
- https://www.latimes.com/business/la-fi-maerskcyberattack-20170817-story.html
- https://www.springnews.co.th/spring-life/822207

จัดทาโดย... กองความมั่นคงทางทะเล

วิเคราะห์โดย... ว่าที่ ร.ต. อเนชา เผ่าพานิชย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๔๘
เว็บไซต์ : https://www.nsc.go.th/
หน้าที่ ๒

