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คานา

ปัจจุบันโลกพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลซึ่งไม่เพียงแต่การติดต่อสื่อสารหรือการทางานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป แต่
ข้อมูลหรือวัตถุต่างๆ ที่อาจเป็นเบาะแส หรือถูกนามาใช้เป็นพยานหลักฐานก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การฉ้อโกง
ทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ การติดตามหาตัวผู้กระทาความผิดจาเป็นต้องหาร่องรอย
พยานหลักฐานดิจิทัลจากอุปกรณ์ดิจิทัล หรือข้อมูลและข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้อง
“พยานหลักฐานดิจิทัล ” มีลักษณะเฉพาะคือสามารถถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย และการแก้ไขนั้นอาจไม่
เหลือร่องรอยให้ตรวจสอบในภายหลัง ดังนั้น การดาเนินการกับพยานหลักฐานดิจิทัล จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการ
จัดเก็บ ตรวจค้น วิเคราะห์ และรายงานผลที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการดาเนินการกับพยานหลักฐานประเภทอื่น ๆ
ซึ่งต้องผ่ านกระบวนการคั ดเลื อ ก การน าสื บ และการพิจ ารณาน้าหนั กหรื อความน่ าเชื่ อ ถื อ ของพยานหลั ก ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค เพื่อให้พยานหลักฐานดิจิทัลคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและสามารถรับฟังได้
ตลอดสายกระบวนการยุติธรรม
แม้ในปัจจุบันศาลไทยให้การยอมรับและรับฟังพยานหลักฐานดิจิทัล แต่การพิสูจน์ อ้างอิง หรือการนาสืบก็ยัง
มีความท้าทายอย่างมากและในหลายครั้งเกิ ดเป็นข้อโต้แย้งเมื่อมีการอ้างอิง ตัวอย่างปัญหาที่พบเมื่อมีการอ้างอิง
พยานหลักฐานดิจิทัล เช่น การอ้างข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้โดยตรงทั้งยัง
สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายมาเป็นพยานหลักฐานนั้น เราจะเชื่อได้อ ย่างไรว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือ ข้อโต้แย้งเรื่องข้อมูลพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปดิจิทัลอาจถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่าง
กระบวนการรวบรวมพยานหลั ก ฐาน หรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง เรื่ อ งความน่า เชื่อ ถื อ ของผลการวิ เคราะห์ แ ละตรวจพิสู จน์
พยานหลักฐานดิจิทั ล เป็นต้น ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ตั้งแต่
ต้นทางที่ควรดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ เข้าใจการทางานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เครื่องมือและวิธีการที่เป็น
มาตรฐานสากลเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านั กงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ภายในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ดาเนินการพัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมให้กับทุกคน ด้วยการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับฐานรากด้านไอซีทีของประเทศ อันได้แก่ การพัฒนากฎหมายเพื่ออานวยความสะดวก การสร้าง
มาตรฐานที่ใช้ขับ เคลื่ อนระบบเศรษฐกิจ และการสร้างกลไกในการสร้างความเชื่อมั่น ให้ กับ การทาธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ETDA จึงได้จัดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่งอันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สานักงานอัยการสูงสุด และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันจัดทาร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน โดยอ้างอิงพื้นฐานจากการศึกษาแนวปฏิบัติสากล ได้แก่ ACPO Good Practice Guide for
Digital Evidence (Edition: March 2012); ISO/IEC 27037 Information technology – Security techniques
– Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, First
edition 2012-10-15 และ SWGDE Best Practices for Computer Forensics V3-1 ทั้งพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานในไทยและความพร้อมของหน่วยปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางสาหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถยกระดับให้เป็นมาตรฐานได้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะมาตรฐาน

การจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
1. ขอบเขตข้อเสนอแนะ
เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ การจั ด การอุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล ในงานตรวจพิ สู จ น์
พยานหลั ก ฐานที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านในสถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละใน
ห้องปฏิบัติการ ซึง่ ครอบคลุมการจัดการคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบภายใน สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล
แบบภายนอก ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ โดยมีหลักการสาคัญดังปรากฏในข้อ 3 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ภายใต้หลักการดังกล่าว และ
ภายใต้อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด

2. คาจากัดความ
สาหรับข้อเสนอแนะฉบับนี้
2.1. พยานหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
2.2. พยานหลักฐานดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลที่ได้เก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการส่ง รับ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถถูกใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐาน
2.3. หลักฐานที่เป็นอุปกรณ์ดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ได้แก่ คอมพิว เตอร์ สื่ อบันทึกข้อมูล ดิจิทัล แบบภายใน สื่ อบันทึกข้อมูล ดิจิทัล แบบ
ภายนอก และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
2.4. คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซี เซิร์ฟเวอร์ และ แล็ปท็อป
2.5. เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ แท็บเล็ต
2.6. Chain of custody หมายถึง กระบวนการระบุสายความรับผิดชอบการเก็บรักษาพยานหลักฐาน เริ่ม
ตั้งแต่เมื่อพยานหลักฐานชิ้นนั้นถูกเก็บรวบรวม
2.7. สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน หมายถึ ง สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ จั ด เตรี ย มไว้ ส าหรั บ งานตรวจพิ สู จ น์
พยานหลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งผ่านการลบข้อมูลเก่าด้วยวิธีเขียนทับ (Wiping) และสร้างระบบไฟล์สาหรับ
บันทึกข้อมูลขึ้นใหม่ (Format)
2.8. ฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายใน (Internal hard disk) หมายถึง ฮาร์ดดิสก์แบบที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์
2.9. ฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายนอก (External hard disk) ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์แบบที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ภายใน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ พ อร์ ต เช่ น USB, FireWire,
Thunderbolt หรือ eSATA เป็นต้น
2.10. การคั ด กรองข้ อ มู ล ในหลั ก ฐาน (Triage /Preview) หมายถึ ง การเปิ ด ดู คั ด แยก และจั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เก็ บ รวบรวม และตรวจวิ เ คราะห์ ใ นภายหลั ง โดยให้ เ กิ ด การ
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เปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล น้ อ ยที่ สุ ด และการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ต้ อ งไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระส าคั ญ ของ
พยานหลักฐานดิจิทัล
2.11. Volatile data หมายถึง ข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หากมีความเปลี่ยนแปลงต่ออุปกรณ์ดิจิทัล ที่
เกี่ย วข้อง เช่น ข้อมูล ที่อยู่ ในหน่ ว ยความจาหลั ก (RAM) ที่จะสู ญไปเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่ อเลี้ยง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพีของอุปกรณ์ดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกตัดการเชื่อมต่อ เป็นต้น
2.12. Write blocker หมายถึง ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการป้องกันการเขียนข้อมูลลงใน
สื่อบันทึกข้อมูล
2.13. นาฬิกาเทียบเวลา หมายถึง นาฬิกาที่ถูกตั้งเวลาตามเวลามาตรฐานที่สามารถอ้างอิงและน่าเชื่อถือ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตั้งค่าอ้างอิงเวลากับผู้ให้บริการอัตโนมัติ (ภาคผนวก ข. 1 การเทียบเวลา)

3. หลักการปฏิบัติงานเกีย่ วกับพยานหลักฐานดิจทิ ัล
พยานหลักฐาน เป็นสิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์หรือความผิดของบุคคล คุณค่า
ของพยานหลักฐานอยู่ที่คุณสมบัติในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าที่จึงต้องคานึงถึงการรักษาคุณค่าของ
พยานหลักฐาน และการแสดงความน่าเชื่อถือในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพยานหลักฐานอย่างสม
เหตุผล
การนาพยานหลักฐานดิจิทัลไปใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง มีแนวคิดและหลักการเช่นเดียวกับพยานหลักฐานอื่น
แต่เนื่องจากพยานหลักฐานดิจิทัลมีความเปราะบางและซับซ้อน เทคโนโลยีของอุปกรณ์ดิจิทัลถูกพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว และข้อมูลสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์อาจรู้หรือไม่รู้ตัว ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจึงควรให้ความสาคัญตามหลักการดังต่อไปนี้
(1)

ควรดาเนินการโดยผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน หรือปฏิบัติตามแนวทางในเอกสาร
ฉบับนี้

(2)

ควรรักษาสภาพพยานหลักฐานไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยผู้ปฏิบัติ งาน
ต้องสามารถอธิบายและบันทึกสิ่งที่ดาเนินการ เหตุผลที่ทาให้พยานหลักฐานต้องเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบจากการดาเนินการนั้น ๆ ได้อย่างละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร

(3)

ควรรักษาความต่อเนื่ องของการครอบครองพยานหลั กฐาน (Chain of Custody) โดยมีข้อมูล ที่
จาเป็นต้องบันทึก ได้แก่ ข้อมูลติดต่อและลายมื อชื่อของผู้ส่งมอบพยานหลักฐาน, ข้อมูลติดต่อและ
ลายมือชื่อของผู้รับมอบพยานหลักฐาน, วันที่และเวลาในการรับ -ส่งมอบพยานหลักฐาน, เหตุผลใน
การรับ-ส่งมอบพยานหลักฐาน, วิธีการส่งมอบพยานหลักฐาน เช่น ส่งมอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือส่งมอบโดยพนักงานส่งของ และสถานทีจ่ ัดเก็บพยานหลักฐาน เป็นต้น โดยรูปแบบหนึ่งของการ
แสดง Chain of Custody เช่น การใช้แบบฟอร์ม

(4)

มีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์พยานหลักฐานโดยละเอียด
เพียงพอให้ผู้ตรวจพิสูจน์รายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันสามารถเข้าใจได้ และหากทาซ้า
ด้วยวิธีการเดิมและเครื่องมือที่มีลักษณะเดียวกันจะต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

(5)

บุคคลที่เข้าถึงพยานหลักฐานต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าทีร่ ับผิดชอบโดยตรง

(6)

ผู้ปฏิบัติงานพึงตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดาเนินการตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัล
ในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

(7)

เครื่องมือและอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน จาเป็นต้อง
(7.1) มีสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสมกับกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานแต่ละประเภท
(7.2) มีมาตรการในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงและปนเปื้อนของพยานหลั กฐาน (การปนเปื้อน
หมายถึง การปะปนของข้อมูล อื่นกับพยานหลักฐาน เช่น การปะปนข้อมูลจากเคสเก่า กับเคส
ปัจจุบัน หรือ การปะปนข้อมูลในเคสกับข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน ทา
ให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น)
(7.3) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา (Validation) ของเครื่องมือก่อนใช้งานอย่างสม่าเสมอ
(7.4) มีคู่มือการใช้งานหรือเอกสารคาอธิบายเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง

4. การปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ
4.1. เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลควรจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
รายการเบื้องต้นที่ควรจัดเตรียม ดังนี้
4.1.1. เครื่องมือทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ถุงมือ (ชนิดที่ไม่ทิ้งร่องรอยติดอุปกรณ์ดิจิทัล และใช้ครั้งเดียว)
ป้ายหมายเลขกากับหลักฐาน
เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
ชุดเครื่องมือ เช่น ไขควงแฉก ไขควงแบน ไขควงหกเหลี่ยม มีดคัตเตอร์ เป็นต้น
ไฟฉาย
บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุหลักฐาน เช่น ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงกันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแรงกระแทก เป็น
ต้น
(8) เทปกาว
(9) เทปปิดผนึก สาหรับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ของหลักฐาน ซึ่งเมื่อปิดทับแล้ว หากมีการเปิดหรือดึง
ออกสามารถปรากฏร่องรอยการเปิดผนึกได้
(10) แบบฟอร์ ม เอกสาร เช่ น แบบฟอร์ ม ยิ น ยอมให้ เ ก็ บ หลั ก ฐาน แบบฟอร์ ม การระบุ Chain of
custody เป็นต้น
4.1.2. เครื่องมือตรวจพิสูจน์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

นาฬิกาเทียบเวลา
คอมพิวเตอร์สาหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
เครื่องมือสาหรับเก็บ Volatile data
เครื่องมือคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน
เครื่องมือทาสาเนาข้อมูล
Write blocker
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4

(7)
(8)

สื่อบันทึกข้อมูลที่พร้อมใช้งานสาหรับเก็บสาเนาข้อมูลที่เป็นหลักฐานดิจิทัล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ
USB flash drive เป็นต้น
อุปกรณ์ป้องกันคลื่นสัญญาณ เช่น Faraday bag กล่องโลหะปิดสนิท อลูมิเนียมฟอยล์ หรืออุปกรณ์
อื่นที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าป้องกันคลื่นสัญญาณได้

4.2. การประเมินและวางแผนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลในสถานที่เกิดเหตุ
การประเมินและวางแผนการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัล ควรจะดาเนินการตามแนวทางดังนี้
4.2.1 ประเมินสถานที่เกิดเหตุในด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ การเดินทาง สภาพอากาศ ความปลอดภัย เวลา
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหรือส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
4.2.2 สอบถามหรือกาหนดประเด็นที่ต้องการตรวจพิสูจน์เพื่อ ประเมินและระบุรายการหลักฐานที่ต้อง
เก็บรวบรวม ลาดับและวิธีการจัดเก็บ เครื่องมือที่ต้องใช้ รวมถึงความจาเป็นในการทาสาเนาข้อมูล
ที่เป็นหลักฐานดิจิทัลในสถานที่เกิดเหตุ
หมายเหตุ ในกรณีที่ เป็นการดาเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ควรหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อน
ดาเนินการ

4.2.3 กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ
4.2.4 ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้กระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานประเภทอื่นประกอบด้วย เช่น จัดเก็บ
DNA หรือลายนิ้วมือแฝง ให้หารือกับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลาดับการดาเนินการ
4.3

การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Evidence collection)
4.3.1 หลักการทั่วไป
การเก็บรวบรวมหลักฐานควรดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(1)

ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ

(2)

ควรสวมถุงมือระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ

(3)

กาหนดรูปแบบการตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ และดาเนินการตามที่กาหนดอย่างถี่ถ้วน

(4)

กาหนดหมายเลขและวางป้ายหมายเลขกากับหลักฐานแต่ละชิ้น

(5)

ถ่ายภาพรายละเอียดต่อไปนี้

(5.1) หากพบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ให้ถ่ายภาพทุกด้านและพื้นที่รอบ ๆ
หลักฐานที่จะจัดเก็บ อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกและจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งสภาพโดยรวมให้
เห็นว่าหลักฐานแต่ละชิ้นวางไว้ในตาแหน่งใด
(5.2) ข้อมูลเฉพาะของหลักฐาน เช่น หมายเลข Serial number ผู้ผลิต รุ่น ความเสียหายที่พบ
เป็นต้น
(5.3) สิ่งอื่นที่อาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม เช่น สิ่งพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อความ หรือหนังสือ
เกี่ยวกับความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อบ่งบอกถึงระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ต้อง
สงสัย
(6) จดบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้
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(6.1)

สิ่งที่พบ สิ่งที่ได้ดาเนินการ รวมถึงสิ่งผิดปกติ เช่น ร่องรอยความเสียหายภายนอกของ
หลักฐาน
(6.2) สภาพและรายการอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับหลักฐาน
(6.3) สิ่งอื่นที่อาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม เช่น สิ่งพิ มพ์ กระดาษบันทึกข้อความ หรือหนังสือ
เกี่ยวกับความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อบ่งบอกถึงระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ต้อง
สงสัย
(7) กรณีพบหลั กฐานอยู่ ภ ายนอกอาคาร และสภาพอากาศขณะนั้น อาจส่ งผลต่อหลั กฐาน ควร
พิจารณาดาเนินการกับหลักฐานนั้นเป็นลาดับแรก
(8) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ หรือ
ระบบเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เช่น การใช้ Active Directory การเข้ารหัสลับข้อมูล
(Encryption) เป็นต้น
4.3.2 กรณีหลักฐานเป็นคอมพิวเตอร์
(1)

(2)

ควรตรวจสอบและจดบันทึกรายละเอียดดังนี้
(1.1) สถานะของคอมพิวเตอร์ว่าปิด เปิด หรืออยู่ในโหมด stand by หากไม่แน่ใจให้ใช้วิธี
สังเกตไฟสถานะที่เครื่อง ฟังเสียงการทางานของพัดลม ขยับเม้าส์ หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม
Shift
(1.2) สภาพและรายการอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
(1.3) ตรวจสอบในช่อง CD, DVD, Floppy, Card reader และพอร์ตเชื่อมต่อ USB ต่าง ๆ ว่า
มีสื่อบันทึกข้อมูลใด ๆ ค้างอยู่หรือไม่ หากมีให้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง โดย
ระบุว่าพบในคอมพิวเตอร์เครื่องใด หากเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดทางานอยู่ให้ปฏิบัติตาม
ข้อ 4.3.2 (2) ก่อนถอดสื่อบันทึกข้อมูลออกมาจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์
หากพบคอมพิวเตอร์เปิดทางานอยู่ให้ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(2.1) ถ่ายภาพรายละเอียดต่อไปนี้
ก. หน้าจอแสดงผลของโปรแกรมที่เปิดอยู่ทุกหน้า และทุกแท็บ
ข. หากพบข้อมูลแสดงวันเวลาของเครื่องปรากฏที่หน้าจอแสดงผล ให้ถ่ายภาพวัน
เวลาให้เห็นชัดเจนเทียบกับนาฬิกาเทียบเวลา
(2.2) ถ้าหน้าจอแสดงผลถูกล็อคและต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ให้สอบถาม
รหัสผ่านจากเจ้าของเครื่องเพื่อปลดล็อคเครื่อง หากไม่ทราบรหัสผ่านที่ถูกต้องให้ ปิด
เครื่องด้วยวิธีการตามข้อ 4.3.2 (2.13)
(2.3) หากสั ง เกตพบการใช้ เ ทคนิ ค ซ่ อ นหรื อ ท าลายข้ อ มู ล เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ามารถตรวจพิ สู จ น์
พยานหลักฐานได้หรือทาได้ลาบาก (Anti-forensics) เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ลบข้อมูล ให้
หยุดการทางานของซอฟต์แวร์นั้นทันที แล้วจดบันทึกลักษณะการทาลายข้อมูลที่สังเกต
ได้ และวิธีการที่ใช้หยุดการทางานของซอฟต์แวร์นั้น รวมทั้งผลลัพธ์ที่ปรากฏ
(2.4) จัดเก็บ Volatile data
(2.5) หากพบว่าโพรเซสที่ทางานอยู่มีความเชื่อมโยงกับที่เก็บข้อมูลนอกสถานที่ (Off-site
storage หรื อ Cloud storage) ให้ พิ จ ารณาขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด เก็ บ
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หลั กฐานดิจิ ทัล ในกรณีที่มีความจาเป็น ต้องดาเนิ น การเกิน ขอบเขตอานาจ ให้ ขอ
อานาจทางกฎหมายเพิ่มเติม
(2.6) บันทึกไฟล์ที่พบว่าเปิดอยู่ลงในสื่อบันทึกข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (Save As) บันทึกภาพ
หรือจดบันทึกชื่อไฟล์ ตาแหน่งที่ปรากฏ (Path) ในคอมพิวเตอร์ โดยระวังไม่ทาให้ไฟล์
ในคอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนแปลง
(2.7) หากพบ Virtual machine เปิดทางานอยู่ ให้สั่ง Hibernate เครื่อง Virtual machine
และจดบันทึกว่าเป็นการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจาก Virtual machine
(2.8) กรณีที่เกี่ยวข้องกับ มัล แวร์ และคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ไว้ ให้เก็บ
ข้อมูล Log ของโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
(2.9) หากพบซอฟต์แวร์เข้ารหัสลับข้อมูล (Encryption) ติดตั้งอยู่ หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการ
เข้ารหัสลับฮาร์ดดิสก์ ให้ทาสาเนาข้อมูลแบบ Logical ตามข้อ 5.3.1.4 (2) เนื่องจาก
สาเนาข้อมูลที่ได้จะไม่ถูกเข้ารหัสลับ ก่อนที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้สอบถาม
รหัสผ่านจากเจ้าของข้อมูล
(2.10) หากมีการใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ RAID ให้ทาสาเนาข้อมูลแบบ Logical ตามข้อ 5.3.1.4 (2)
จัดเก็บข้อมูลในทุกพาร์ทิชัน และสอบถามรวมทั้งจดบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้
ก. เป็นแบบฮาร์ดแวร์ RAID หรือ ซอฟต์แวร์ RAID
ข. เป็น RAID แบบใด (เช่น 0, 1, 5, หรือ 10)
ค. ขนาดของ Stripe/Chunk (Stripe/Chunk size)
ง. กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ RAID มีลาดับการเรียงฮาร์ดดิสก์และเชื่อมต่อพอร์ตอย่างไร
จ. กรณีเป็นซอฟต์แวร์ RAID ใช้ซอฟต์แวร์ใดในการบริหารจัดการ RAID
(2.11) กรณีที่ไม่สามารถทาสาเนาข้อมูลได้เองทั้งหมดและจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ดูแลระบบ ควรคานวณค่าแฮชยืนยันความถูกต้องของสาเนา และจัดให้มีรับรองโดย
เจ้าของข้อมูลและผู้ทาสาเนาด้วย
(2.12) พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ จั ด เก็ บ หลั ก ฐานมา
ดาเนินการต่อในห้องปฏิบัติการ หากไม่สามารถปิดเครื่องได้ ให้ทาสาเนาข้ อมูลขณะที่
เครื่องเปิดด้วยวิธี Physical หรือ Logical
(2.13) กรณีสามารถปิดคอมพิวเตอร์ ได้ ให้ดาเนินการด้วยวิธีการสาหรับ คอมพิวเตอร์พีซี
แล็ปท็อป และเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้
ก. คอมพิวเตอร์พีซี
ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ต่ออยู่ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีออก (ไม่ใช่ถอดจากแหล่ งจ่าย
ไฟฟ้า)
ข. เซิร์ฟเวอร์
ข.1 ในกรณีเซิร์ ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นเครื่องให้บริการที่มีระบบฐานข้อมูล ควรปิด
โปรแกรมฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน ก่อนปิดเครื่อง
ข.2 ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ต่ออยู่ที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออก
ข.3 เนื่องจากอาจมีข้อมูล ที่ สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานดิจิทัล บันทึกไว้ในเทป
สารองข้อมูล จึงควรพิจารณาจัดเก็บเทปสารองข้อมูล และเครื่องอ่านเทปที่
เกี่ยวข้อง
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ค. แล็ปท็อป
ค.1 ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ต่ออยู่ที่ตัวแล็ปท็อปออก
ค.2 ถอดแบตเตอรี่ออก
ค.3 หากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ ให้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าเครื่องจะ
ดับ
(3) หากพบคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ให้ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(3.1) ถอดสายที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยและอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งทั้ ง หมด และควรบั น ทึ ก การ
เชื่อมต่อสายต่าง ๆ ข้างต้นไว้ด้วย
(3.2) หากจาเป็นต้องทาสาเนาหลักฐานดิจิทัลในสถานที่เกิดเหตุ ให้ใช้วิธีการตามข้อ 5.3
(3.3) จัดเก็บคอมพิวเตอร์ และสายไฟฟ้าลงบรรจุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามข้อ 4.4
(3.4) กรณี ที่ เป็ น เซิ ร์ ฟ เวอร์ ให้ ร วบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ RAID ตามข้ อ 4.3.2 (2.10) และ
พิจารณาจัดเก็บเทปสารองข้อมูลและเครื่องอ่านเทปที่เกี่ยวข้อง
4.3.3 กรณีหลักฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
(1) หากทาได้ ให้สอบถามรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคเครื่องและซิมการ์ด และจดบันทึกโดยให้ระบุด้วย
ว่าเป็น PIN หรือ Pattern lock
(2) ในกรณีที่หลักฐานเปิดใช้งานอยู่ และสามารถเข้าใช้งานได้ ควรดาเนินการดังนี้
(2.1) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน และตั้งค่าเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
ก. บันทึกภาพหลักฐานและเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล และจดบันทึกข้อมูล
โดยละเอียด
ข. ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของหลักฐาน เช่น IMEI รุ่น ผู้ให้บริการ เป็นต้น
ค. เปิดการใช้งานโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) เพื่อตัดการรับสัญญาณ
ง. ปิดการใช้งานสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อตัดการสื่อสารผ่านระบบเน็ตเวิร์ก
จ. ปิดการใช้งานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
ฉ. ปิดการใช้รหัสผ่าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องได้ภายหลัง
ช. ปิดการล็อคหน้าจอแสดงผล (Disable screen lock)
(2.2) ดาเนินการบรรจุและเคลื่อนย้ายหลักฐาน
(3) กรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานหลักฐานได้ เช่น ติดล็อ ครหัสผ่าน ให้บันทึกภาพหลักฐานและ
เนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล และจดบันทึกโดยละเอียด หลังจากนั้นจึงดาเนินการบรรจุ
และเคลื่อนย้ายหลักฐาน
(4) กรณีที่หลักฐานอยู่ในสถานะปิดการใช้งาน ให้ดาเนินการบรรจุและเคลื่อนย้ายหลักฐาน
(5) ไม่ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องเนื่องจากอาจทาให้สูญเสียข้อมูล เช่น ประวัติการโทร การ
ตั้งค่าวันเวลาในหลักฐาน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นต้องเก็บเครื่องเป็นระยะเวลานาน ควร
ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพซึ่งอาจทาให้สารที่อยู่ในแบตเตอรี่รั่วซึมและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลักฐานนั้นได้
(6) เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมด เช่น สายเคเบิลสาหรับชาร์จไฟ สายเคเบิลข้อมูลสาหรับต่อเชื่อม SD
card ซิมการ์ด เป็นต้น รวมทั้งตรวจดูบริเวณรอบ ๆ ว่ามีการจดรหัสผ่านไว้หรือไม่ หากพบให้
รวบรวมไว้
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(7) หากพบเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่อยู่ในน้า ให้รีบถอดแบตเตอรี่ออกทันที แล้วจัดเก็บอุปกรณ์
ในสภาพที่มีน้ าในแหล่งที่พบหลั กฐานอยู่ และนากลับไปตรวจวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติ ก าร
โดยเร็ว
4.3.4 กรณีหลักฐานเป็นสื่อบันทึกข้อมูล
สื่อบันทึกข้อมูลในที่นี้หมายความรวมถึง สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อ
ภายนอก USB Flash drive, SD card, CD, DVD และ Blu-ray Disc เป็นต้น การเก็บสื่อบันทึก
ข้อมูลเหล่านี้ควรดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(1) จัดเก็บลงในบรรจุภัณฑ์
(2) ในกรณีจาเป็นต้องทาสาเนาหลักฐานดิจิทัลในสถานที่เกิดเหตุ ให้ดาเนินการตามข้อ 5.3
(3) หากพบสื่อบันทึกข้อมูลอยู่ในน้า ให้จัดเก็บ หลักฐานในสภาพที่มีน้าในแหล่งที่พบหลักฐานอยู่
และนากลับไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยเร็ว
4.3.5 การคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน (Triage/Preview)
การคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน เป็น กระบวนการ เพื่อเปิดดู คัดแยก และจัดลาดับความสาคัญ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับเก็บรวบรวมและตรวจวิเคราะห์ในภายหลัง โดยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลน้อยที่สุด และการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของพยานหลักฐาน
ดิจิทัล โดยการปฏิบัติกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือความจาเป็น แล้วแต่กรณี เช่น
เงื่อนไขความเร่งด่วนในการทราบผล
ในกรณีที่ต้องจัดให้มีการคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน มีข้อพึงระวัง ดังนี้
(1) ผู้ดาเนินการต้องอธิบายสิ่ งที่ได้ดาเนินการ ผลการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงที่เ กิด
ขึ้นกับข้อมูลภายในหลักฐานได้
(2) กระบวนการนี้เป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งไม่สามารถทดแทนการตรวจพิสูจน์
ที่ครบถ้วนได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะไม่พบข้อมูลสาคัญที่ต้องการ
(3) ก่อนดาเนินการควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าซอฟต์แวร์คัดกรองข้อมูลในหลั กฐานที่เตรีย มมา
สามารถใช้กับหลักฐานนั้น ๆ ได้
(4) ผู้ดาเนินการต้องพยายามไม่ทาให้วันเวลาของข้อมูลที่บันทึกในหลักฐานเปลี่ยนแปลงไป
4.4

การบรรจุและการเคลื่อนย้าย (Packaging and Transportation)

4.4.1 กรณีหลักฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งสถานะของเครื่องเปิดใช้งานและติดรหัสผ่าน ทาให้
ไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อตัดสัญญาณได้ ให้บรรจุหลักฐานลงในอุปกรณ์ป้องกันคลื่น สัญญาณ
ก่อน แล้วจึงดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
4.4.2 จัดเก็บหลักฐานลงในบรรจุภัณฑ์ ใช้เทปปิดผนึกปิดผนึกหลักฐานให้เรียบร้อย ไม่ให้มีรอยชารุดฉีก
ขาด ลงชื่อผู้ปฏิบัติงานและวันเวลาคร่อมทับเทปปิดผนึกกากับไว้
4.4.3 ติดป้ายหมายเลขกากับ (Label) หลักฐานลงบนบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น โดยห้ามติดบนหลักฐานโดยตรง
4.4.4 ในการดาเนินการควรระบุรายละเอียดใน Chain of custody โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
4.4.5 ควรขนย้ายหลักฐานมายังยานพาหนะเป็นลาดับสุดท้ายก่อนที่จะออกจากสถานที่เกิดเหตุ และขน
ย้ายหลักฐานไปเก็บในที่ปลอดภัยทันทีที่ถึงจุดหมายปลายทาง
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4.4.6 เคลื่ อนย้ ายหลั กฐานด้ว ยความระมัดระวังเป็น พิเศษ หลี กเลี่ ยงการกระทบกระเทือน การวาง
หลักฐานซ้อนทับกัน บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสถิต เช่น ใกล้ลาโพงและวิทยุสื่อสาร
เป็นต้น บริเวณที่มีแสงแดดจัดหรือมีความชื้นและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้น
กะทันหัน
4.4.7 ในการรับและส่งมอบหลักฐาน ก่อนส่งมอบให้สังเกตสภาพบรรจุภัณฑ์ว่าชารุดหรือไม่ เทปปิดผนึก
ฉีกขาดหรือไม่ และถ่ายภาพสภาพหลักฐานที่ได้รับมา

5. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
5.1 เครื่องมือ
5.1.1 เครื่องมือทั่วไป
(1) อุปกรณ์ถ่ายภาพ
(2) ถุงมือ (ชนิดที่ไม่ทิ้งร่องรอยติดหลักฐาน และใช้ครั้งเดียว)
(3) เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
(4) ชุดเครื่องมือ เช่น ไขควงแฉก ไขควงแบน ไขควงหกเหลี่ยม และ มีดคัตเตอร์ เป็นต้น
(5) บรรจุภัณฑ์สาหรับจัดเก็บหลักฐาน เช่น ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก และถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น
(6) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น Chain of custody เป็นต้น
5.1.2 เครื่องมือตรวจพิสูจน์
ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมเครื่องมือตรวจพิสูจน์เบื้องต้น ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นาฬิกาเทียบเวลา
คอมพิวเตอร์สาหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
ซอฟต์แวร์สาหรับตรวจพิสูจน์หลักฐาน
เครื่องมือสาหรับตรวจพิสูจน์เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน
เครื่องมือทาสาเนาข้อมูล
Write blocker
สื่อบันทึกข้อมูลที่พร้อมใช้งานสาหรับเก็บสาเนาหลักฐานดิจิทัล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB
flash drive เป็นต้น
(9) อุปกรณ์ป้องกันคลื่นสัญญาณ เช่น Faraday bag, กล่องโลหะปิดสนิท, อลูมิเนียมฟอยล์ หรือ
อุปกรณ์อื่นที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าป้องกันคลื่นสัญญาณได้

5.2 การประเมินและวางแผนการตรวจพิสูจน์ (Evaluation)
การประเมินและวางแผนการตรวจพิสูจน์ ควรดาเนินการตามแนวทางดังนี้
5.2.1 ประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพิสูจน์ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น บุคลากร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ และระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
5.2.2 วางแผนการเกี่ยวกับ แนวทางในการตรวจพิสูจน์ ข้อมูลที่ต้องตรวจวิเคราะห์ วิธีการที่ใช้ และ
เครื่องมือที่ใช้
-9-
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5.2.3 ในกรณีที่มีหลักฐานหลายชิ้น ควรจัดลาดับความสาคัญของหลักฐาน ให้คานึงถึงข้อควรระวังตาม
ข้อ 4.3.5
5.2.4 กรณีคดีที่มีจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์เดียวกัน หากมีหลักฐานประเภทเดียวกันหลายชิ้น ควร
เลือกใช้แนวทางและวิธีการตรวจพิสูจน์แบบเดียวกัน
5.3 การสาเนาข้อมูล (Acquisition)
การสาเนาข้อมูลควรดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(1)
(2)

การสาเนาข้อมูลต้องทาโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานและข้อจากัดของเครื่องมือที่นามาใช้ทาสาเนาข้อมูลอย่าง
ละเอียด
(3) ควรสวมถุงมือระหว่างการปฏิบัติงาน
(4) ควรระมัดระวังในการแกะบรรจุภัณฑ์
(5) ตรวจสอบและบันทึกสภาพทางกายภาพของหลักฐานทุกชิ้นก่อนนามาตรวจพิสูจน์ เช่น ฝาปิด
เคสคอมพิวเตอร์พีซีถูกปิดขันน็อตอย่างเรียบร้อยหรือไม่ ฝาหลังส่วนที่ปิดฮาร์ดดิสก์ของ
แล็ปท็อปถูกปิดขันน็อตอย่างเรียบร้อยหรือไม่ เป็นต้น
(6) สังเกตสภาพทางกายภาพของหลักฐาน และระมัดระวังหลักฐานที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษ
หรือมีอันตรายต่อชีวิตได้
(7) สาเนาข้อมูลในหลักฐาน
(7.1) สาเนาข้อมูลในหลักฐานด้วยกระบวนการที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
(7.2) สาเนาข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลที่พร้อมใช้งาน
(7.3) หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสาเนาข้อมูล ให้จดบันทึกรายละเอียดไว้
(7.4) ยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่สาเนาได้ ด้วยการคานวณและเปรียบเทียบค่า
แฮช ของต้นฉบับและสาเนา เช่น MD5 SHA1 SHA256 เป็นต้น โดยดาเนินการอย่าง
น้อยสองรูปแบบ
(8) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลที่เก็บสาเนาข้อมูลไว้ในบรรจุภัณฑ์
5.3.1 การสาเนาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล
การสาเนาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล ให้ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
5.3.1.1 ถอดฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายในออกจากคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง บันทึกภาพสภาพ
และการเชื่อมต่อก่อนการถอด เพื่อให้สามารถประกอบฮาร์ดดิสก์กลับเข้าไปยังตาแหน่ง
เดิมได้อย่างถูกต้อง
5.3.1.2 หลังจากถอดฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายในออกหมดทุกลูกแล้ว ให้ตรวจดูว่ามีสื่อบันทึก
ข้อมูลอื่นอยู่ในเครื่องหรือเชื่อมต่อที่พอร์ตใด ๆ หรือไม่ เช่น CD, DVD, USB flash drive
หากพบให้นาออกจากเครื่องแล้วจดบันทึกไว้ กาหนดเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
5.3.1.3 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอแสดงผล และเสียบปลั๊กไฟ แล้วบู๊ตเครื่องและเข้า BIOS
เพื่อตรวจสอบค่าวันและเวลาของเครื่องเทียบกับวันและเวลาของนาฬิกาเทียบเวลา แล้ว
จดบันทึก
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5.3.1.4 การสาเนาข้อมูล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Physical, Logical, และ Volatile data การ
สาเนาข้อมูลด้วยวิธีการเหล่านี้ให้ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
(1) Physical
ก. เป็นการสาเนาข้อมูลทั้งหมดในหลักฐานแบบบิตต่อบิต (bit-by-bit)
ข. ใช้ Write blocker เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ หากทาได้
ค. สามารถทาได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้
ค.1 Imaging (Disk-to-file) คือ การสาเนาฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกเก็บในรูปแบบไฟล์
ค.2 Cloning (Disk-to-disk) คือ การสาเนาฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกลงในฮาร์ดดิสก์อีกลูกหนึ่ง
(2) Logical
ก. เป็นการสาเนาข้อมูลเฉพาะส่วนจากหลักฐาน เช่น พาร์ทิชัน, ไดเร็กทอรี หรือ ไฟล์บาง
ไฟล์ เป็นต้น
ข. ใช้ Write blocker เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ หากทาได้
ค. อาจเลือกใช้ในกรณีพบ RAID หรือกรณีที่คาดว่าฮาร์ดดิสก์หลักฐานถูกเข้ารหัสลับไว้
(3) Volatile data
ก. อย่างน้อยให้สาเนาข้อมูลจากหน่วยความจาหลัก (RAM) ของคอมพิวเตอร์ที่กาลังเปิด
ใช้งานอยู่ (Live) ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ข. รั นซอฟต์ แวร์ ส าหรับ จั ดเก็บ Volatile data จากสื่ อบันทึ กข้ อมู ล (เช่น USB flash
drive) ที่เชื่อถือได้
ค. การรั น ค าสั่ ง ซอฟต์ แ ว ร์ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ ร ะดั บ สู ง ที่ สุ ด
(Administrator) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน
ง. ซอฟต์แวร์สาหรับจัดเก็บข้อมูลบางตัว จะบันทึกสาเนาข้อมูลลงในโฟลเดอร์เดียวกับ
โฟลเดอร์ที่ซอฟต์แวร์นั้นอยู่ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบพื้นที่ในสื่ อบันทึกข้อมูล ให้ มี
เพียงพอจัดเก็บก่อนเริ่มจัดเก็บข้อมูล
จ. ห้ามจัดเก็บ Volatile data ลงในหลักฐาน
5.3.1.5 หลั ง จากตรวจสอบค่ า วั น และเวลาของเครื่ อ ง และส าเนาข้ อ มู ล เสร็ จ แล้ ว ประกอบ
ฮาร์ดดิสก์กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์อย่างเดิม แล้วปิดฝา ขันน็อตให้เรียบร้อย (หากได้รับ
คอมพิวเตอร์มาในสภาพที่มีน็อตปิดฝา)
5.3.1.6 จัดเก็บหลักฐาน (Store) ตามวิธีการที่เหมาะสม
5.3.2 การสาเนาข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
5.3.2.1 กรณีเครื่องอยู่ในสถานะเปิดการใช้งาน
(1) ตรวจดูสถานะแบตเตอรี่ หากเหลือน้อยให้ชาร์จ แบตเตอรี่ให้เต็ม แล้วจึงสาเนาข้อมูล
จากตัวเครื่องด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ในการ
สาเนาข้อมูล เนื่องจากเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่แต่ละรุ่นมีวิธีดาเนินการที่แตกต่างกัน
(2) หลังจากสาเนาข้อมูลจากตัวเครื่องเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่อง ถอดสื่อบันทึกข้อมูลอื่นที่พบ
ออกมา เช่น ซิมการ์ด SD Card เป็นต้น แล้วสาเนาข้อมูล
(3) จดบันทึกข้อมูลเฉพาะของเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ และสื่อบันทึกข้อมูลที่พบ เช่น ยี่ห้อ
Model IMEI และ Serial number เป็นต้น
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(4) หลังจากสาเนาข้อมูลจากตัวเครื่องและสื่อบันทึกข้อมูลอื่นที่พบเรียบร้อยแล้ว ให้ นาสื่อ
บันทึกข้อมูลประกอบกลับเข้าไปในตาแหน่งเดิม
5.3.2.2 กรณีเครื่องอยู่ในสถานะปิดการใช้งาน
(1) ถอดสื่อบันทึกข้อมูลอื่นที่พบ เช่น ซิมการ์ด SD Card เป็นต้น แล้วนาสื่อบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวไปสาเนาข้อมูล
(2) เปิ ดเครื่ องมือสื่ อสารเคลื่ อนที่และตรวจดูส ถานะแบตเตอรี่ หากเหลื อน้อยให้ ช าร์ จ
แบตเตอรี่ให้เต็ม แล้วจึงสาเนาข้อมูลจากตัวเครื่องด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยศึกษาจากคู่มือ
การใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ในการสาเนาข้อมูล
(3) จดบันทึกข้อมูลเฉพาะของเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ และสื่อบันทึกข้อมูลที่พบ เช่น ยี่ห้อ
Model IMEI และ Serial number เป็นต้น
(4) หลังจากสาเนาข้อมูลจากตัวเครื่องและสื่อบันทึกข้อมูลอื่นที่พบเรียบร้อยแล้ว ให้ นาสื่อ
บันทึกข้อมูลประกอบกลับเข้าไปในตาแหน่งเดิม

หมายเหตุ ในกรณีที่เครื่องมือ ไม่สามารถสาเนาข้อมูลจากตัวเครื่องได้ ให้กดดูข้อมูลจากอุปกรณ์
โดยตรง เช่น ประวัติการโทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ SMS และ อีเมล เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึก
ภาพถ่ายหรือวิ ดีโอ แสดงหน้าจอข้อมูลในแต่ละรายการ หรือหากมีอานาจหน้าที่ทาง
กฎหมายและมีบุคลากรและเครื่องมือพร้อมอาจสกัดข้อมูลด้วยวิธี Chip-off

5.4 การวิเคราะห์ (Analysis)
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในขอบข่ายที่ตรวจพิสูจน์
ห้ามวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลต้นฉบับโดยตรง ให้ดาเนินการจากสาเนาหลักฐานดิจิทัลเท่านั้น
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเวลาที่ตั้งค่าในหลักฐานดิจิทัลให้แน่ใจ เช่น การตั้งค่าวันและเวลาใน BIOS และค่า Time
zone เพื่อให้สามารถตั้งค่าในซอฟต์แวร์ตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

6. การบันทึก (Document) และรายงานผลการตรวจพิสูจน์ (Report)
6.1

การบันทึก
ในการดาเนินการทุกขั้นตอนต้องบันทึกข้อมูลและจัดทาเอกสารที่จาเป็น และเก็บรักษาเอกสารไว้ตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยควรบันทึกข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ ให้มี
รายละเอียดเพียงพอที่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบคดีแล้ว ผู้ที่มารับผิดชอบคนใหม่จะสามารถ
เข้าใจที่มาและสิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้
การบันทึกควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
วันและเวลาที่เริ่มดาเนินการ และวันและเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดของการรวบรวมหลักฐาน เช่น รูปแบบและเวอร์ชันของเครื่องมือที่ใช้สาเนาข้อมูล เป็น
ต้น
สภาพทางกายภาพ และข้อมูล เฉพาะของหลั กฐาน เช่น คาอธิบายสภาพทางกายภาพ Serial
number ผู้ผลิต และ รุ่น เป็นต้น
คาอธิบายเกี่ยวกับหลักฐาน
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัล
ในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ค่าแฮชของหลักฐานดิจิทัลต้นฉบับและของสาเนาอย่างน้อยสองรูปแบบ
ภาพถ่าย และ/หรือ แผนภาพ/แผนที่
รายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสภาพของหลักฐานที่ได้รับเอกสาร Chain of custody
ข้อมูลที่ได้รับจากการหารือหรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
สาเนาเอกสารแสดงการอนุญาต หรือเอกสารตามกฎหมาย เช่น หมายศาล หนังสือยินยอมให้
ตรวจสอบหรือจัดเก็บหลักฐาน เป็นต้น
(11) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
(12) ประเด็นที่ตรวจพิสูจน์
(13) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลักฐาน และผลการวิเคราะห์

6.2

การรายงานผลการตรวจพิสูจน์
ผลการตรวจพิสูจน์ต้องนาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ผู้อ่านไม่มีความรู้ด้านเทคนิค
6.2.1 ผู้ตรวจพิสูจน์ต้องสามารถอธิบายสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั้งหมดได้
6.2.2 ระบุรายละเอียดการสาเนาข้อมูลในหลักฐาน และการจัดการกับหลักฐาน
6.2.3 ตอบประเด็นที่ต้องตรวจพิสูจน์ รวมถึงระบุข้อมูลทีส่ าคัญ ได้แก่
(1) ชื่อผูต้ รวจพิสูจน์
(2) วันทีต่ รวจพิสูจน์
(3) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจพิสูจน์
(4) ข้อจากัดในการตรวจพิสูจน์ (หากมี)
(5) รายละเอียดของพยานหลักฐาน โดยระบุสภาพภายนอก วิธีการบรรจุและเคลื่อนย้าย รวมถึง
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของหลักฐาน การปิดผนึกและการลงลายมือชื่อกากับ
(6) รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์
(7) กระบวนการตรวจพิสูจน์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) ผลการตรวจพิสูจน์และบทสรุป

7. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัตงิ าน
7.1

ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ ควรผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการเก็บ
รวบรวมหรือสาเนาพยานหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
(1)
(2)
(3)

กฎหมาย หลักการ รูปแบบ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นสถานที่เกิดเหตุ
ทักษะที่ต้องใช้ในสถานที่เกิดเหตุ เช่น การเข้าพื้นที่ การถ่ายภาพ การควบคุมผู้ต้องหา การ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การจดบันทึก และข้อจากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติง านในสถานที่เกิดเหตุ
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อจากัดนั้น
หลักการสาคัญเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เช่น
 การคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน
 การเก็บรวบรวมหลักฐาน
 การสาเนาหลักฐาน
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7.2

การรักษาสภาพของหลักฐาน
การจัดเก็บหลักฐาน
การทดสอบยืนยันการทางานของซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์/เครื่องมือที่ใช้ (Validation)
การบรรจุและเคลื่อนย้ายหลักฐาน ความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง
ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแรงกระแทก
 Chain of custody
(4) ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลชนิดต่าง ๆ ที่อาจเป็นหลักฐานได้ เช่น
 การจัดเก็บข้อมูลแบบ RAID
 ระบบเครือข่าย
 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์เอกสาร และ ไฟล์รูปภาพ
 ระบบไฟล์ เช่น NTFS, FAT และ ext4
 ระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows, UNIX (Linux) และ Mac OS
(5) ความเข้าใจถึงความสาคัญของข้อมูล เช่น ข้อมู ล System log, Application configuration,
Email server log, Web server log และ IP information
ผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ควรผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ ดังนี้ เพื่อความ
น่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
(1)

(2)

(3)

ทักษะที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น วิธีการและการใช้เครื่องมือในการประกอบข้อมูล ที่ถูก
จัดเก็บแบบ RAID การคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน การทาสาเนาข้อมูล การจดบันทึก การเขียน
รายงานสรุ ป ผลการตรวจพิสู จน์ และข้อจากัดต่าง ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ ข้อมูล รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อจากัดนั้น
หลักการสาคัญเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เช่น
 การคัดกรองข้อมูลในหลักฐาน
 การเก็บรวบรวมหลักฐาน
 การสาเนาหลักฐาน
 การรักษาสภาพของหลักฐาน
 การจัดเก็บหลักฐาน
 การทดสอบยืนยันการทางานของซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์/เครื่องมือที่ใช้ (Validation)
 การบรรจุและเคลื่อนย้ายหลักฐาน ความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง
ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแรงกระแทก
 Chain of custody
ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลชนิดต่าง ๆ ที่อาจเป็นหลักฐานได้ เช่น
 การจัดเก็บข้อมูลแบบ RAID
 ระบบเครือข่าย
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(4)
(5)

 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์เอกสาร และ ไฟล์รูปภาพ
 ระบบไฟล์ เช่น NTFS, FAT และ ext4
 ระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows, UNIX (Linux) และ Mac OS
ความเข้าใจถึงความสาคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูล System log, Application configuration,
Email server log, Web server log และ IP information
ความรู้ทางเทคนิคที่จาเป็นสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
 File systems
 Operating Systems (OS)
 String search
 Data carve
 Email analysis
 Registry analysis
 Artifact analysis
 Log file analysis
 Web browser analysis
 Network analysis
 Memory forensics
 Malware analysis
 Cloud forensics

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8.1

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
8.1.1 ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ควรสาเนาข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุด แบ่งเป็น Master copy และ
Working copy เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและปนเปื้อนของพยานหลั กฐาน
ดังนี้
(1)

Master copy เป็นสาเนาข้อมูลที่ทาจากหลักฐานดิจิทัล โดยสาเนานี้ จะถูกเก็บรักษาไว้ อย่าง
มั่นคงปลอดภัยเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่ง และไม่ถูกนาไปใช้ เว้นแต่มคี วามจาเป็นต้องกลับไป
ใช้ ข้ อ มู ล จากหลั ก ฐานต้ น ฉบั บ จะใช้ ข้ อ มู ล จากส าเนานี้ แ ทน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด
ผลกระทบต่อข้อมูลในหลักฐาน
(2) Working copy เป็นสาเนาข้อมูลที่ทาจาก Master copy จะถูกใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้ ใน
การสาเนาข้อมูลทุกครั้งต้องตรวจเปรียบเทีย บค่าแฮชของต้นฉบับข้อมูลและสาเนาข้อมูลทั้งสอง
ชุดด้วย
8.1.2 มีการกาหนดชั้นความลับ และจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยกาหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
และประเภทของข้อมูลเช่น
-15-
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หนังสือร้องขอให้ดาเนินการตรวจพิสูจน์ประเด็นต่าง ๆ
สาเนาหลักฐานดิจิทัล
บันทึกการตรวจค้น และการตรวจพิสูจน์
ผลการตรวจพิสูจน์
ไฟล์หรือข้อมูลที่คัดลอกออกมาจากหลักฐานดิจิทัล

8.1.3 เลือกใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่จะนามาใช้เก็บรักษาข้อมูลในระยะยาวที่เหมาะสม คานึงถึงอายุของสื่อ
บันทึกข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการอ่านข้อมูล
8.2

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ควรมีแบบฟอร์ม Checklist หรือ Template เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เช่น
(1)
(2)

Checklist เครื่องมือที่ต้องนาไปในสถานที่เกิดเหตุ
Checklist หรื อ แบบฟอร์ ม รวบรวมรายชื่ อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล ยื น ยั น การทดสอบ
(Validate) เครื่องมือแต่ละชิ้น หรือการอ้างอิงไปยังเอกสารอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น ผลการทดสอบ
เครื่องมือจาก National Institute of Standards and Technology (NIST)
(3) Template การจดบันทึกข้อมูลในสถานที่เกิดเหตุ
(4) Template การจดบันทึกข้อมูลการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ
(5) Template การเขียนรายงานผลการตรวจพิสูจน์
(6) แบบฟอร์ม Chain of custody โดยมีตัวอย่างในภาคผนวก ก
ข้อมูลที่ต้องระบุลงใน Chain of custody ได้แก่
(6.1) ข้อมูลการติดต่อและลายมือชื่อของผู้ส่งมอบหลักฐาน
(6.2) ข้อมูลการติดต่อและลายมือชื่อของผู้รับมอบหลักฐาน
(6.3) วันที่และเวลาในการรับและส่งมอบหลักฐาน
(6.4) เหตุผลในการรับและส่งมอบหลักฐาน
(6.5) วิธีการส่งมอบหลักฐาน เช่น ส่งมอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งมอบโดยพนักงานส่งของ
เป็นต้น
(6.6) สถานที่จัดเก็บหลักฐาน
(6.7) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน เช่น ประเภท ยี่ห้อ รุ่น สี Serial number และสภาพ เป็นต้น
(7) แบบฟอร์มในการรับคาร้องขอการตรวจพิสูจน์
(8) แบบฟอร์มบันทึกประวัติการฝึกอบรม และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
8.3

เครื่องมือ
เครื่องมือสาหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานมีหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นแบบ Commercial และแบบ
Open source ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรศึ ก ษาวิ ธี ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และควรเลือกใช้เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ (Validate) ยืนยันการทางานมาแล้วเท่านั้น
โดยผู้ปฏิบัติงานอาจทดสอบเอง หรือศึกษาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น NIST ก็ได้
เครื่องมือสามารถแบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่
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(1) Forensic data acquisition tools
(2) Write blockers
(3) Triage/Preview tools
(4) Forensic examination tools
โดยมีตัวอย่างรายชื่อเครื่องมือปรากฏในภาคผนวก ค และผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
http://forensicswiki.org/wiki/Tools
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ลาดับที่

หมายเลขพยานหลักฐาน

หน่วยงานที่ร้องขอ:
เลขที่หนังสือ:
ชื่อผู้ติดต่อ:
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ประเภท และ ลักษณะพยานหลักฐาน
(เช่น ฮาร์ดดิสก์, แฟลชไดร์ฟ ,ฯลฯ)

คาอธิบาย
(เช่น ยี่ห้อ, รุ่น, Serial Number)

ลงวันที่:
โทรศัพท์:

Chain of Custody

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบฟอร์ม

วันที่ส่งพยานหลักฐานคืน
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ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ…………………………….…………ผู้รับ

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………….………ผู้ให้

(…………………………………………………………..)
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หลักฐานลาดับที:่

หลักฐานลาดับที:่

หลักฐานลาดับที:่

หลักฐานลาดับที:่

หลักฐานลาดับที:่

หลักฐานลาดับที:่

รับรายงานผลการตรวจ

รับเอกสารประกอบรายงานผลการตรวจ

เวลา:

วันที่:

เวลา:

วันที่:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

เวลา:

ต้นทาง:

ปลายทาง:

วันที่:

เหตุผล:

ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัล
ในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
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ภาคผนวก ข ข้อมูลเพิ่มเติมทางเทคนิค
ข.1

การเทียบเวลา
ระหว่างกระบวนการเก็บหรือสาเนาหลักฐานดิจิทัล ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องเทียบเวลาของหลั กฐาน
ดิจิทัล กับเวลามาตรฐาน และให้บันทึกความคลาดเคลื่อนจากเวลามาตรฐาน โดยให้บันทึกเป็นหน่วย
ของเวลาระดับที่ละเอียดที่สุดที่จะทาได้ ตัวอย่างของเวลามาตรฐาน ได้แก่ เวลาจากนาฬิกามาตรฐาน
ของสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (รายละเอี ย ดข องนาฬิ ก าอ้ า งอิ ง สามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี
http://www.nimt.or.th/index.php?menu=time)

ข.2

การตรวจสอบข้อมูลที่สาคัญในเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
ตามหลักการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเปิดดูข้อมูลในเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่โดยไม่จาเป็น เพราะจะทา
ให้ข้อมูลในหลักฐานเปลี่ยนแปลง แต่เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน ก่อนที่จะสาเนาข้อมูลหรือส่งตรวจ
ในห้องปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบคดีอาจพิจารณาตรวจดูเฉพาะข้อมูลที่สาคัญอย่างระมัดระวัง และทาให้
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยตรวจสอบข้อมูลดังนี้
(1) ตรวจสอบ IMEI โดยกด *#06#
(2) ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ โดย
ก. สาหรับเครือข่าย AIS กด *545# แล้วกดโทรออก
ข. สาหรับเครือข่าย DTAC กด *102# แล้วกดโทรออก
ค. สาหรับเครือข่าย TRUE กด *933# แล้วกดโทรออก
(3) ตรวจสอบชื่อบัญชีของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมล, LINE และ Facebook เป็นต้น
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
ตัวอย่างเครื่องมือในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล มีดังนี้
(1) Forensic data acquisition tools
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสาเนาข้อมูลจากหลักฐานดิจิทัล มีทั้งชนิดฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
(1.1)

ชนิดฮาร์ดแวร์
แต่ละรุ่นจะรองรับการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์แบบต่าง ๆ เช่น IDE, SATA มีความสามารถป้องกัน
การเขียนทับ ข้อมูล ต้นฉบั บ (Write block), สามารถส าเนาข้อมูล หลายชุดพร้ อมกัน ได้ และ
สามารถตั้งค่าให้คานวณค่าแฮชแบบต่าง ๆ เช่น MD5, SHA1, SHA256 เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการสาเนาข้ อมูลได้ ตัวอย่างเช่น Voom Hardcopy 3P/III,
Logicube, Image MASSter และ Tableau TD3 เป็นต้น

(1.2)

ชนิดซอฟต์แวร์
ต้องรันซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลต้นฉบับ และสื่อบันทึกข้อมูลที่
พร้อมใช้งานที่นามาบันทึกสาเนาข้อมูล เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์บาง
ตัวมีความสามารถในการป้องกันการเขียนทับข้อมูลต้นฉบับ แต่สาหรับซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถ
ป้องกันการเขียนได้ ต้องเชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลต้นฉบับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์
Write blocker ด้ ว ย ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น FTK Imager, EnCase, F-Response, dd/dcfldd,
MacQuisition, DumpIt (สาหรับเก็บ RAM) และ RamCapture (สาหรับเก็บ RAM) เป็นต้น

(2) Write blocker
เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเขียนทับข้อมูลต้นฉบับ มีหลายแบบ (Interface) ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับสื่ อ
บั น ทึกข้อมูล ต้น ฉบั บที่ต้องการส าเนา เช่น USB, SATA, IDE, SCSI, SAS ในการใช้งานจะเชื่อมต่อ กั บ
คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นพอร์ ต ต่ า ง ๆ ได้ เช่ น USB, FireWire, eSATA ตั ว อย่ า งเช่ น Tableau และ Digital
Intelligence เป็นต้น
(3) Triage/Preview tools
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองข้อมูลที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีจากหลักฐาน เพื่อให้ ได้ข้อมูลเบื้องต้นมา
อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอให้สาเนาข้อมูลเสร็จก่อน โดยเครื่องมือจะสามารถแสดงผลข้อมูลแบบแบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ทาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่พบได้เร็วขึ้น โดยไม่ทาให้ข้อมูลในหลักฐานเปลี่ยนแปลง
ตั ว อย่ า งเช่ น ADF Solution, DFF (Digital Forensics Framework) และ IEF (Internet Evidence
Finder) เป็นต้น
(4) Forensic examination tools
เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในหลักฐาน โดยเครื่องมือจะแปลงข้อมูลที่ถูกเก็บในที่ต่าง ๆ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ให้ออกมาในรูปแบบที่คนสามารถอ่านได้ง่าย โดย
เครื่องมือสามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น สามารถกรองข้อมูลประเภทที่ต้องการ, จัดเรียง
ข้อมูล, ค้นหาคา, กู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลของแค่ละคดีได้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น
FTK, EnCase, X-Ways Forensics, IEF, BlackLight, The Sleuth Kit และ SIFT Workstation เป็นต้น
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อภิธานศัพท์
ค่าแฮช (Hash Value) หมายถึง ค่าเฉพาะที่ได้จากการคานวณเนื้อหาของข้อมูลด้วยฟั งก์ชันทางคณิตศาสตร์
เป็นเสมือนลายนิ้วมือของข้อมูล ใช้ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล โดยค่านี้มักเป็นเลขฐาน 16 ความ
ยาวแน่นอน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ใช้ ที่นิยมได้แก่ MD5 ซึ่งมีขนาด 16 ไบต์ (128 บิต) ดังนั้นค่า MD5 ทั้งหมดที่
จะมีได้คือ 2^128 ค่า และ SHA1 ซึ่งมีขนาด 20 ไบต์ เป็นต้น
System log หมายถึง ล็อกของระบบ หรือไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการทางาน ประวัติการใช้งาน
รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ
Application configuration หมายถึง การตั้งค่าการทางานของแอปพลิเคชัน
Email server log หมายถึง ล็อกของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรับส่งอีเมลแต่ละฉบับของ
แต่ละบัญชีผู้ใช้ มีข้อมูล เช่น ผู้ส่ง ผู้รับ ผู้ที่ได้รับสาเนาอีเมล วันเวลาการรับส่งอีเมล เป็นต้น
Web server log หมายถึง ล็อกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยล็อกการเข้าใช้งาน (Access log)
และล็อกข้อผิดพลาด (Error log)
Forensic data acquisition หมายถึง การสาเนาข้อมูลจากหลักฐานดิจิทัล โดยทั่วไปจะมีการคานวณค่า แฮช
ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของสาเนาข้อมูลที่ได้
Virtual machine หมายถึ ง คอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ นที่ ถู ก จ าลองขึ้ น มาด้ ว ยโปรแกรมเฉพาะไว้ ภ ายในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง และมีความสามารถในการทางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์จริง
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