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การเข้ารหัสซอฟต์แวร์และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ:  
ทางเลือกที่ย่อมเยากว่าสำาหรับป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่เดิมถือเป็นหน้าที่ของฝ่าย IT เท่านั้น แต่เนื่องจากกรณีการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ภาค
รัฐทั่วโลกมีการกำาหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดกับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้มีการเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลระบุตัวบุคคลทั้งหมด

การเข้ารหัสข้อมูลที่ต้องได้รับการป้องกันถูกกำาหนดเป็นข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน HIPAA ในอุตสาหกรรมการแพทย์ 
มาตรฐาน GDPR ใน EMEA และ CCPA ในแคลิฟอร์เนีย หน่วยงานกำากับดูแลต่าง ๆ มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
เนื่องด้วยข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นเหล่านี้ และจากวงเงินค่าปรับและความเสี่ยงทางกฎหมายที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำาให้ฝ่าย IT เกิดภาระหนักในการดูแลความปลอดภัยและทำาให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด COVID งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ถูกใช้ไปกับการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และระบบไฟร์วอลล์โดยมีเป้าหมาย
สำาคัญคือเพื่อเข้ารหัสข้อมูล

การเข้ารหัสซอฟต์แวร์ผ่าน Microsoft BitLocker® หรือซอฟต์แวร์จัดการเครื่องปลายทางของผู้ให้บริการอย่าง Symantec, McAfee และอีก
มากมายจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจและผู้บริโภคหลายรายยังเลือกใช้ไดรฟ์ USB มาตรฐานร่วมกับซอฟต์แวร์ “vault” ที่จัดหาโดยผู้ให้
บริการบางส่วน
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#KingstonIsWithYou



การเข้ารหัสและข้อมูลที่อยู่ระหว่างนำาส่ง 

พนักงานและผู้ใช้ทั่วไปคาดหวังที่จะสามารถพกพาข้อมูลติดตัวไปได้ทุกที่ คนเหล่านี้มีทางเลือกอยู่มากมาย เช่น

1.	 บริการคลาวด์: ซ่ึงถือเป็นทางเลือกท่ีดี เน่ืองจากสามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดก็ได้ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ความยืดหยุ่นในการใช้
งานก็มีข้อจำากัดเช่นกัน พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ทำาให้ผู้ใช้หรือบริษัทไม่สามารถกำากับดูแลข้อมูลได้ และยังมีความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ข้ึนได้จากการท่ีเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ไม่ได้มีการล็อคป้องกันหรือมีการเข้าถึงค้างไว้

2.	ไดรฟ์ USB มาตรฐาน: แม้ว่าการพกพาไดรฟ์ USB ติดตัวจะทำาให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่า แต่ความเส่ียงท่ีข้อมูลอาจร่ัวไหลจากการสูญหาย
ของไดรฟ์ก็เป็นข้อพิจารณาท่ีสำาคัญเช่นกัน เราสามารถดูตัวอย่างได้จากกรณีมากมายท่ีมีไดรฟ์ USB สูญหายไปพร้อม ๆ กับข้อมูลลับ หรือ
ไดรฟ์ท่ีลืมไว้ในเส้ือผ้าเม่ือส่งซัก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป

3.	ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์: ไดรฟ์ USB เหล่าน้ีใช้สถาปัตยกรรมแบบพิเศษท่ีมีชุดควบคุมการเข้ารหัสในตัวและระบบควบคุมการใช้
งาน ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสโดยใช้การเข้ารหัส AES-256 บิตท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดในโหมด XTS ร่วมกับมาตรการป้องกันอ่ืน ๆ เพ่ือลด
ภัยคุกคามทางกายภาพและผ่านเฟิร์มแวร์ ไดรฟ์เหล่าน้ีผลิตข้ึนโดยบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตอุปกรณ์นิรภัย และมีราคาแพง
กว่าไดรฟ์ USB มาตรฐาน เน่ืองจากมีความปลอดภัยของข้อมูลท่ีสูงกว่า ไดรฟ์มาตรฐาน FIPS 197 หรือ FIPS 140-2 Level 3 มีระดับการ
ป้องกันและช่วยให้อุ่นใจข้ึนไปอีกระดับ

4.	ไดรฟ์ USB มาตรฐานพร้อมการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์: เพ่ือความปลอดภัยภายใต้ข้อกำาหนด การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ด้วย BitLocker หรือ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถเลือกใช้ และเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมีราคาไม่แพงและใช้การเข้ารหัส AES-256 XTS 

เช่นกัน

ไม่น่าแปลกใจว่าทำาไมธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้ตัวเลือกที่ 4 โดยเลือกที่จะใช้ไดรฟ์ USB มาตรฐานพร้อมการเข้ารหัส
เชิงซอฟต์แวร์ สาเหตุหลัก ๆ ก็เนื่องจากการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ เช่น BitLocker หรือยูทิลิตี้อื่น ๆ “ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น” 

การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ไม่ผ่านเงื่อนไขของข้อกำาหนดที่ม ี

สำาหรับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ การ
เข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์มีขีดความสามารถด้านความปลอดภัยที่
ทัดเทียมกับไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพงกว่า แต่
เป็นทางเลือกที่ดีจริง ๆ หรือไม่ ข้อจำากัดด้านงบประมาณคือสิ่งที่
ทำาให้ธุรกิจหลาย ๆ แห่งเลือกใช้การเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์เพื่อการ
ควบคุมมาตรฐาน โดยไม่ตระหนักถึงข้อกังวลที่มีจากการเข้ารหัสเชิง
ฮาร์ดแวร์

แล้วไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์มีข้อจำากัดใดบ้าง ข้อมูลที่พัก
เก็บไว้หรืออยู่ระหว่างนำาส่งมีการเข้ารหัส AES-256 XTS หรือไม่ โดย
ทั่วไปจะมีการเข้ารหัสไว้ แต่ปัญหาก็คือ: การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์
ถือเป็น “การเข้ารหัสที่ยกเลิกได้”

เดี๋ยวนะ “ยกเลิกได้” เหรอ หมายความว่าผู้ใช้ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์สามารถปิดใช้งานการเข้ารหัสได้อย่างนั้นเหรอ

คำาตอบคือ “ใช่” ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์จากไดรฟ์ USB ของตนได้ คุณอาจถามว่าจะทำาอย่างนั้นไปทำาไม ก็เพราะว่า
มันทำาได้ และเพราะว่าพวกเขาต้องการสืบค้นไฟล์โดยไม่ต้องคอยใส่รหัสผ่านหรืออาจเพียงแค่ลืมรหัสผ่านและต้องการใช้งานไดรฟ์ USB
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จะยกเลิกการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์จากไดรฟ์ USB เข้ารหัสได้อย่างไร 

สำาหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการวุ่นวายกับการกรอกรหัสผ่านที่ยุ่งยากเพื่อสืบค้นข้อมูล ขั้นตอนสามารถทำาได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.	 เสียบไดรฟ์เข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์

2.	ฟอร์แมตไดรฟ์

3.	หลังจากฟอร์แมตไดรฟ์แล้ว การเข้ารหัสท้ังหมดก็จะถูกยกเลิกไปด้วย

4.	คัดลอกไฟล์ท่ีมีข้อมูลลับไปยังไดรฟ์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

นี่เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่ผู้ใช้ทำาได้ผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีข้อจำากัดใด ๆ - ฝ่าย IT อาจมีการล็อคคำาสั่งฟอร์แมตไว้ที่คอมพิวเตอร์ของบริษัท แต่ก็
สามารถเลือกทำาผ่านคอมพิวเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทได้

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำาหนด ความสะดวกในการยกเลิกฟังก์ชั่นเข้ารหัสข้อมูลทำาให้ไดรฟ์ของบริษัทไม่มีการเข้ารหัสอีกต่อไป อีกทั้งข้อมูลเข้า
รหัสเดิมในไดรฟ์ก็จะหายไปอย่างถาวรเมื่อมีการยกเลิกการเข้ารหัสตามวิธีการข้างต้น (คีย์เข้ารหัสจะเชื่อมโยงอยู่กับข้อมูล) ข้อมูลที่ถูกคัด
ลอกไปยังอุปกรณ์หลังจากยกเลิกการเข้ารหัสจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยและอาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและถือเป็นการละเมิดข้อบังคับ
ของ HIPAA, GDPR, CCPA และมาตรฐานอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลจากการที่ไดรฟ์ที่ไม่มีการเข้ารหัสสูญหาย 

หากไดรฟ์ USB ของบริษัทสูญหายและถูกเก็บได้ แม้ว่าบริษัทจะไม่ทราบแต่รับรู้ในภายหลังผ่านทางโซเชียลมีเดีย ก็จะมีเงื่อนไขควบคุม
พิเศษที่บริษัทต้องดำาเนินการ เช่น

1.	 การดำาเนินการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างท่ีมีการสูญหาย

2.	การพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎหมายข้อใดหรือไม่ โดยปรึกษาร่วมกันกับฝ่ายกฎหมาย

3.	การประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่

นี่คือสถานการณ์ที่การสูญหายของไดรฟ์เพียงตัวเดียวก็อาจทำาให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินคดีทางกฎหมายที่สูง กระบวนการควบคุมมาตรฐานนี้จึงอาจทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสิ้นเปลืองเงินเป็นจำานวนมาก และอาจยัง
ต้องเสียค่าปรับ และถูกดำาเนินคดีโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ อีกทั้งยังทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

หากมีการเลือกใช้การเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุน ความเสี่ยงเหล่านี้และผลกระทบทางการเงินที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
คือสิ่งที่หลาย ๆ คนมองข้าม

นี่คืออีกหนึ่งในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้ไดรฟ์ USB แบบไม่เข้ารหัสในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งโดยปกติจะเรียกเป็น 

“BadUSB” BadUSB คือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อเจาะไฟร์วอลล์ของบริษัทและเผยแพร่มัลแวร์ไปยังระบบป้องกัน
ทางไซเบอร์ของบริษัทผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

BadUSB 

เมื่อเสียบไดรฟ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ ชุดควบคุมของชิปเซ็ตของคอมพิวเตอร์จะ
เริ่มทำาการทักทายกับชุดควบคุมของไดรฟ์ USB ผ่านทางเฟิร์มแวร์ การทักทายดัง
กล่าวจะเกิดขึ้นก่อนระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Microsoft/macOS/Linux จะทราบว่า
มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น ไดรฟ์ USB ทุกตัวจะมีเฟิร์มแวร์ที่ทำางานเมื่อไดรฟ์เสียบต่อเข้า
ที่พอร์ต USB

ผู้ไม่ประสงค์ดีรู้ดีว่าตนเองสามารถปล่อยมาลแวร์ได้ผ่านกลไกการทักทายนี้โดยการ
แทนที่เฟิร์มแวร์ที่ทำางานในไดรฟ์ USB เป็นเฟิร์มแวร์อื่นที่อันตรายและจะทำาหน้าที่
ปล่อยมัลแวร์เข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายขณะที่มีการสื่อสารกับไดรฟ์ USB 

ไดรฟ์ USB มาตรฐานไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยในเฟิร์มแวร์ภายในที่สั่งการโดยชุดควบคุม ดังนั้น BadUSB จึงอาจปรากฏในรูปแบบไดรฟ์ 
USB ที่น่าเชื่อถือและพร้อมที่จะเจาะไฟร์วอลล์และระบบป้องกันต่าง ๆ ในโลกไซเบอร์
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บริษัทหลายแห่งพยายามที่จะแบนการใช้ไดรฟ์ USB กับระบบของตน หรือถึงขนาดที่มีการอุดอีพอกซีไว้ที่พอร์ต USB เลยทีเดียว อย่างไร
ก็ตาม อาจมีพนักงานบางกลุ่มที่มีความจำาเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ไดรฟ์ USB เช่น ผู้บริหารที่ต้องการนำาข้อมูลไปด้วยสำาหรับการ
ทำางาน หรือประสานงานกับที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือด้านการเงินจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในระบบคลาวด์ของบริษัท หรือผู้รับเหมาของ
บริษัทที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำางานแต่ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลของบริษัทได้ หรือนักวิเคราะห์ด้านการเงินที่รีบร้อนสรุปรายงานประจำาเดือน
และจะต้องนำาข้อมูลไปทำางานต่อที่บ้าน

ผลการวิเคราะห์ก่อนหน้าน้ีระบุว่าการใช้ไดรฟ์ USB มาตรฐานร่วมกับระบบเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์น้ันมีความเส่ียงอย่างย่ิง ในเบ้ืองต้น ผลิตภัณฑ์
ท่ีราคาถูกอาจเป็นอันตรายคุกคามและทำาให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าได้อย่างไม่น่าเช่ือ ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาทนายเพียง 2-3 ช่ัวโมงเก่ียว
กับการร่ัวไหลของข้อมูลท่ีอาจเกิดข้ึนก็ทำาให้การลดค่าใช้จ่ายจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ราคาถูกหมดประโยชน์ไปอย่างส้ินเชิง

ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

อะไรที่ทำาให้ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้:

1.	 ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์มีการเข้ารหัสที่ไม่สามารถยกเลิกได้: ผู้ใช้ไม่สามารถปิดฟังก์ชั่นการเข้ารหัส รีเซ็ตฟังก์ชั่นรหัสผ่าน 

(การกำาหนดความยาวขั้นต่ำา ความซับซ้อนของรหัส) หรือปิดฟังก์ชั่นนับจำานวนครั้งในการกรอกรหัสผ่านใหม่ การทำางานดังกล่าวจะ
แตกต่างจากการเข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถป้องกันการเดารหัสผ่านแบบต่อเนื่องโดยใช้การเดาคำาตามพจนานุกรมผ่าน
ฮาร์ดแวร์ โดยระบบการทำางานเชิงฮาร์ดแวร์จะจำากัดการกรอกรหัสผ่านซ้ำา และล็อคข้อมูลทันทีเมื่อมีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาด 10 

ครั้งหรือน้อยกว่านี้ตามที่กำาหนดไว้ ซึ่งจะมีความปลอดภัยกว่ามากในยุคที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงมาก

2.	ไดรฟ์เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ใช้ชุดควบคุมการเข้ารหัสระดับพรีเมี่ยมร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ: แม้ว่าเราไม่นิยมที่จะเปิด
เผยวิธีการตอบโต้สถานการณ์ด้านความปลอดภัย แต่ก็มีมาตรการตอบโต้ที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกัน BadUSB ได้เช่นกัน ที่โรงงาน 

ขณะโหลดเฟิร์มแวร์ไปยังไดรฟ์เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์เท่านั้น เฟิร์มแวร์จะมีการลงลายมือชื่อและโหลดข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล ซึ่ง
หมายความว่าเมื่อเสียบไดรฟ์ USB เข้ารหัส ชุดควบคุมการเข้ารหัสจะเริ่มจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของเฟิร์มแวร์ผ่านลายมือชื่อ
ดิจิตอล และจะโหลดก็ต่อเมื่อผ่านการยืนยันที่กำาหนด ความพยายามในการแทนที่เฟิร์มแวร์จะเป็นการล็อคไดรฟ์ทำาให้ไม่สามารถ
ใช้งานได้และไม่เกิดอันตรายใด ๆ ตามมา

3.	ไดรฟ์ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์สามารถกำาหนด Product ID (PID) ได้เฉพาะสำาหรับหน่วยงานที่ใช้งาน: ไดรฟ์ระดับพรีเมี่ยมเหล่านี้
อาจมีรหัสดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมไว้ โดยหากเสียบไดรฟ์กับไฟร์วอลล์ภายในหรือภายนอกของบริษัทก็จะสามารถระบุรหัสประจำาตัว
ไดร์ฟได้ว่าเป็นไดร์ฟของบริษัท เช่น หากพนักงานทำาไดรฟ์ของบริษัทหายและซื้อไดรฟ์รุ่นเดียวกันมาแทน ไดรฟ์ที่จัดซื้อใหม่จะไม่
ผ่านการตรวจสอบของเครือข่ายบริษัท การปรับแต่งดังกล่าวนี้ถือเป็นระบบป้องกันอีกขั้นสำาหรับการใช้งานไดรฟ์ USB

4.	ไดรฟ์เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์สามารถช่วยให้หน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างรวดเร็ว: เพียงแค่ระดับความเสี่ยงที่ลดลงหรือ
หายไปก็ทำาให้การคืนทุนรวดเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อแล้ว

Kingston คือผู้ผลิตไดรฟ์ USB เข้ารหัสรายใหญ่ที่สุดในโลก และมีไดรฟ์หลากหลายรุ่นที่มีคุณสมบัติการใช้งานและช่วงราคาต่าง ๆ กัน 

ติดต่อ Kingston ได้โดยตรงเพื่อสอบถามว่าเราสามารถช่วยคุณในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดผ่านไดรฟ์ USB เข้ารหัสเพื่อการใช้งานใน
กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ใช้อื่น ๆ ได้อย่างไร 
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