
โครงการ The OWASP Security Spending 
B e n c h m a r k s  เปนการมองหาการจัดทําแนวทาง 
(guidance) และทําใหอุตสาหกรรมใหการยอมรับเบนชมารค
ของคาใชจายของเว็บแอปปลิเคชั่นในทุกๆดาน.  โครงการ 
OWASP นี้จัดทํารายงานท่ัวไปท่ีไดจากผลการสํารวจ.   

การสํารวจเปนการไดจากการรวบรวมจากผูตอบแบบสอบถาม โดย
ผูตอบเปนผูไมเปดเผยและไมมีขอมูลสวนบุคคลใดๆ ขอมูลนี้รวมเขา
ดวยกันกับการจัดทํารายงานของเราท่ีสรางจากการสํารวจขอมูลดิบไปท่ี
ชุมชน ดังนั้นเวอรชัน่ใหมสุดของ  OWASP Security 

Spending Benchmarks Project ไดเปดใหใชจนถึง
วันท่ี 15 เมษายน นี.้ (Songkran’s day of Thailand) 

https://www.surveymonkey.com/s/
TPYZLXK 

รหัสลับ (Password): OWASP_Spending 

 
 

โครงการสํารวจการใชจายในดานรักษาความปลอดภัย (OWASP Security Spending Project Survey) 
Boaz Gelbord 

เงินทุนสมาชิกโครงการและสมาชิกทั่วไป (Project and Global Committee Funding ) 

ตัวแบบของสมาชิกไดมีการขยายไปยังสมาชกิท่ัวไปและสมาชิก
โครงการ. กลุมเหลานีส้ามารถหาผูสนับสนนุของตัวเองเพือ่สรางแหลง
เงินทุนของตัวเองไปสนับสนุนสมาชิกโครงการหรือสมาชิกท่ัวไป.  

มีการทํางานนี้อยางไร:  

โครงการและสมาชิกสามารถหาผูสนับสนุนของตนเองเพื่อสรางแหลง
เงินทุนของตัวเองไปท่ีโครงการหรือสมาชกิ. มูลนธิิ OWASP จะ
จัดการและแบงปนเงินทุนในทิศทางเดียวกันกับท่ีทําในปจจุบันดวย
ขอบังคับท่ี วาใหแบง 40/60 สําหรับสมาชิกประเภทองคกร. 

เงินทุนสามารถนาํไปใชครอบคลุมคาใชจายท่ีเก่ียวของกับโครงการ, 
แตไมสามารถนาํไปจายใหกับสมาชิก OWASP ได.  

ตัวอยางการนําเงินทุนไปใชไดอยางไร: 

ใชเปนคาใชจายเดินทางของสมาชิกโครงการผูซ่ึงเดินทางไปปราศัย
เก่ียวกับโครงการ.  

ใชในการ print เอกสารของโครงการท่ีนาํไปแบงปนในการจัดงาน.  

ใชในการ print แผนซีดี (CDs). 

เงินทุนไมสามารถนําไปใชคืนสมาชิกโครงการสําหรับเวลาท่ีใชไปในการ
ทํางานบนโครงการ.  

ติดตอ Kate Hartmann เพื่อรวบรวมเงินทุนจากผูสนบัสนุน
หรือถาทานมีคําถามเก่ียวกับการนําโปรแกรมใหมนี้ไปใชไดอยางไร. 

 

 

 

 

 

งานประชุม OWASP  

AppSec  

Conferences 

 

2 มิถุนายน 2010 

Froc 2010 

Denver, Colorado 

 

3—4 มิถุนายน  2010 

OWASP Day Mexico 

Aguascalientes, 
Mexico 

 

21-24 มิถุนายน 2010 

AppSec Research 
2010 

Stockholm, Norway 

 

7—10 กันยายน 2010 

AppSec USA 2010 

Irvine, California 

 

16-19 พฤศจิกายน 2010  

AppSec Brasil 2010 

Campinas, Brasil 

15 มีนาคม 2010 

สมาชิกกรรมการ 

OWASP 

Jeff Williams 

Dinis Cruz 

Dave Wichers 

Tom Brennan 

Sebastien         

Deleersnyder 

Eoin Keary 

Matt Tesauro 

 

 การประชุมจะเร่ิมข้ึนท่ี  UC Irvine Conference Center 

ใน Orange County, CA วันท่ี 7—10  กันยายน  2010.  

การสง (Submissions) ประกอบดวย: 

• ชื่อผูนําเสนอ (Presenter(s) name(s)) 

• อีเมลและ/หรือเบอรโทรศัพทของผูนาํเสนอ (Presenter
(s) emails and/or phone number(s)) 

• ชีวะประวัติของผูนําเสนอ (Presenter(s) bio(s)) 

• หัวขอ (Title)   

• บทคัดยอ (Abstract) 

• การสนับสนุนใดๆในการวิจัย/เคร่ืองมือ (Any supporting re-

search/tools (will not be released outside of CFP committee) 

วันสุดทายในการสง คือวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 12 PM PST (GMT-8)  

Submit proposals to: 
http:www.easychair.org/conferences/?
conf=appsec2010 

OWASP AppSec USA, Califorinia 2010 Call for Papers 



วันท่ี 5 และ 6 เดือนพฤศจิกายนปท่ีผานมา OWASP ไดจัดงาน 

OWASP สองเหตุการณใหญในโรมและมิลาน ประเทศอิตาลี.  

งานแรก เปนการทําใหเขาใจในความรวมมอืกับ CONSIP, เปนบริษัท

ของ The Italian Ministry of Economy and Fi-

nance (MEF), ทํางานรวมกับ the Italian Public 

Administrations. ในงานน้ีเรียกวา “The Application 

Security as trigger for the Italian E-

Government.” ผูเขารวมงานไดมาจาก CISOs ของ the 

Italian Ministries และ Public Administrations 

ท้ังหมด. บทความท่ีนําเสนอทานสามารถหาไดท่ีนี่: 

h t t p : / / w w w . o w a s p . o r g / i n d e x . p h p /

Italy_OWASP_Day_E-gov_09 

OWASP—Italy Day IV ในมิลาน– วันท่ีสองในมิลานดวยผูเขารวม

ประชุมมากวารอยคน เราไดใสบทความ ภาพน่ิงและวีดีโอออนไลนท่ีนี่ here. 

OWASP—Italy Day at Security Summit 2010 

18 มีนาคม OWASP– อิตาลีจะเสนอ “OWASP Guidelines 

and tools for Web Applications Security” ท่ี  Secu-

rity Summit 2010 ในมิลาน ประเทศอิตาลี.  https://

www.securitysummit.it/eventi/view/73 

ปลอยออกมาแลว —OWASP ESAPI ver. 1.4.4 สําหรับ  JAVA ver. 1.4 และสูงกวานั้น 
Jim Manico 

หนาท่ี  2 

OWASP 
Podcasts Series 
Hosted by Jim Manico  
 

Ep 60  Jeremiah 
Grossman and 
Robert Hansen 
(Google pays for 
vulns) 

Ep 59 AppSec 
Roundtable with 
Boaz Gelbord, Ben 
Tomhave, Dan 
Cornell, Jeff 
Williams, Andrew 
van der Stock and 
Jim Manico 
(Aurora+) 

Ep 58  Interview with 
Ron Gula (Web 
Server Scanning, 
IDS/IPS) 

ESAPI 1.4.4 Javadoc สามารถพบไดท่ีนี:่ http://owasp-
e s a p i - j a v a . g o o g l e c o d e . c o m / s v n /
trunk_doc/1.4.4/index.html 

คําถามในการใชและการกําหนดคาตางๆของ ESAPI? ไปเย่ียมไดท่ีลิงค
นี้ : https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/
esapi-user และสามารถเขารวมกลุมการสงขอความทางเมลล. 

สนใจในการสนับสนุน?  เขารวมกลุมการสงขอความทางเมลลท่ี: 
https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/esapi-
dev 

การเปลี่ยนแปลง (Changelog):  

http://owasp-esapi-java.googlecode.com/
svn/branches/1.4/changelog.txt 

สําหรับ links ท่ีสําคัญอื่นๆ: 

ให ดาวนโหลดชดุสมบูรณท่ีปลอยออกมาท่ีเปน .zip ไดท่ี: 
http://owasp-esapi-java.googlecode.com/
files/ESAPI-1.4.4.zip 

อธิบายการโจมตีแบบ Man In The Middle Attack 
จากบลอคของ Michael Coates วันที ่ 3/3/2010 

“นั่นเปนชองโหวในการโจมตีแบบ man in the middle 
attack!ได” 

ทานอาจจะไดยินคํานี้มากอน แตขออนุญาตอิธิบายรายละเอียดในเชงิลึก
ของการโจมตีชนิดนี ้และทําความเขาใจอยางแทจริงวามันทํางานกัน
อยางไร. 

นิยาม 

อันดับแรกเปนการนยิามแบบยอๆ  การโจมตแีบบ man in the 
middle (MitM) เปนการโจมตีโดยการแอบเขาไปเผาดกูาร
ติดตอส่ือสารท่ีมีแลกเปล่ียนระหวางสองบุคคลและเปนไปไดท่ีถูกแกไข
โดยมือท่ีสาม โดยผูไมไดรับอนุญาต ิหรือกลุมใดๆ ขอมูลเพิม่เตมิ สวน
ของมือท่ีสามจะกระทําการโจมตใีนขณะน้ัน (real time)  (เชน  
ขโมย logs หรือ ดูขอมูลจราจรคอมพิวเตอรท่ีไดมากอนหนานัน้ท่ี
เวลาตอมา เราถือวาไมไดเปน  MitM).  

 เพราะวา MitM สามารถถูกกระทําตานกับโปรโตคอลหรือการ
ติดตอส่ือสารใดๆ , เราจะกลาวถงึส่ิงนีใ้นความสัมพันธไปท่ีขอมูล
จราจรของ HTTP เพียงเล็กนอยเทานัน้.  

ความตองการสําหรับการโจมตี 

MitM สามารถกระทําไดในสองวิธีการท่ีแตกตางกัน:  

1. ผูโจมตีไปอยูภายในการควบคุมของ router ทามกลางตําแหนง
ปกติของจราจรในการติดตอส่ือสารระหวางเหย่ือกับ server ท่ี
เหย่ือติดตอดวย.  

2.a. ผูโจมตีถูกวางบนตําแหนงท่ีเดียวกันของ broadcast do-
main (e.g. subnet) เชนเดียวกับของเหย่ือ.  

2.b. ผูโจมตีถูกวางไวบนตําแหนงเดียวกันของ broadcast do-
main (e.g. subnet) ท่ีเดียวกันกับอุปกรณกําหนดเสนทางท่ีถูก
ใชโดยเหย่ือท่ีไปกําหนดเสนทางจราจร.  

การโจมตี 

สามารถอานบทความท่ีสมบูรณไดท่ี Michael Coates blog 

 

เปนวันของ OWASP ในอิตาลี 
Matteo Meucci 

คุณกําลังมองหางานสําหรับการประยุกตใช

ในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

(AppSec)? สามารถตรวจสอบ

ไดท่ี  OWASP Job 

Page 

ถาคุณมีงานทางดาน

AppSec ที่ตองการประกาศ

สมัครงงาน?  

ติดตอ:  

Kate Hartmann 



OWASP Common Numbering Project 
Mike Boberski 

เปนการพฒันาท่ีนาตืน่เตนมาก , สคีมาตัวเลขใหมจะเปนส่ิงธรรมดาใน

การไขวกันของ OWASP Guides และ OWASP Ref-

erences ท่ีไดมีการพัฒนา ตัวเลขเปนความพยายามของทีม นาํทีม

โดย Mike Boberski (ASVS project lead and 

co-author). โครงการ OWASP Top Ten, Guide, 

and Reference เปนการนาํและสนับสนุนเชนเดียวกับระดับ

ผูนํา OWASP ทํางานเขาดวยกันเพือ่พฒันาตวัเลขท่ีจะใหงายตอการ

แมประหวาง OWASP Guides กับ References, และจะ

ยินยอมใหเกิดชวงการสงผานเชนเดียวกับ Guides และ    Ref-

e r e n c e s  ท่ีไดถูกปรับปรุงเพื่อสะทอนสคีมาตัวเลขใหมนี้. 

โครงการนี้ จะตดิตามตัวเลขเกาและเตรียมการสําหรับขอมูลแมปปงท่ี

ศูนยกลางเฉพาะกิจ. ทานสามารถไปท่ีหนาโครงการเพื่อศึกษาขอมูล

เพิ่มเติมไดท่ี: 

ht tp://www.owasp.org/index.php/

Common_OWASP_Numbering 

บริษัทผูผลิตกับความกาวหนาของ ecosystem มีการเนนไปท่ีการ
รักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีเหลานัน้  The ecosystem 
จะประกอบดวยนักวิจัย (ท้ังผูสรางและผู breakers), เคร่ืองมือ, 
ไลบราลี่, แนวทางการแนะแนว, การใหความตระหนักกับวัสดุ, 
มาตรฐาน, การศึกษา, การประชมุ, ฟอรัม, การสงขาว, การประกาศ
ขาว, และอื่นๆอีกมาก. 

 

ht tp://www.owasp.org/index.php/
Security_Ecosystem_Project 

OWASP Broken Web Application 
Project 

http://www.owasp.org/intex.php/
OWASP_Broken_Web_Applicaitons_Proj
ect#tab=project_Details 

โครงการนี้ถูกสนับสนนุโดย : 

 Mandiant. 

 

OWASP Ecosystem Project 

เรามุงหวังเปนหุนสวนกันระหวางเทคโนโลยีเพลตฟอรมของ

สองโครงการใหม    

Paulo Coimbra 

หนา  3 

ขอขอบคุณไปยังสมาชิกประเภทองคกร

ของเราผูซ่ึงใหการสนับสนุนในการตอ

สมาชิกตอมูลนธิิ  OWASP ใน

เดือนมกราคม และกุมภาพันธ.  

134,000 คนท่ีใชเวลา 1.5 

ลานนาทีท่ีเว็บไซต 

OWASP นเดือนกุมภา

พันธ! 

OWASP ASVS 
Mike Boberski 

ติดตอ : mike.boberski@owasp.org ถาทานสนใจ. มีการแปลเสร็จสมบูรณเปนอันดับแรกคือ ภาษาญ่ีปุน, และ ภาคผนวก

ของการแนะแนวความคิด  ASVS ท่ีเปนภาษาญ่ีปุนกําลงัอยูในชวง

การพัฒนา. การแปลเปนภาษาผร่ังเศส เยอรมัน จีน ฮังการี และภาษา

มาเลย อยูในตอไป. โครงการกําลงัมองหาอาสาสมัครในการแปล, 

เงินบริจาคประเทศไฮคิ 

(Haiti): 

ยอดเงินบริจาครวม : 

$1378.67  

สงไปท่ี : Doctors 

Without Borders.  

ยอดเงินท้ังหมดไปชวยและ

บรรเทชาวไฮติโดยตรง. 

OWASP Development Guide 
Mike Boberski 

OWASP ASVS. ทีมของอาสาสมัครมีท้ังหมด 26 คน และมี

สัญญาณท่ีดีข้ึนในตัวเลขนี้ โครงการนี้ยังคงมองหาอาสาสมัคร.  

OWASP Development Guide Project Page 

เปนการทํางานในชวงมีการเร่ิมทําซํ้าของการแนะแนว (Guide). 

เวอรชั่นถดัไปของการแนะแนวการพฒันา OWASP (the 

OWASP Development Guide) จะอยูในผลกระทบ

ของการแนะนํารายละเอียดการออกแบบ สําหรับความตองการของ 

OWASP ESAPI for PHP 
Mike Boberski 

Validator, Encoder, and Logger. ฐานของกลุม

ผูใชท่ีเร่ิมนําไปปรับการใชเพิง่เกิดข้ึน ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาไปท่ี 

หนาโครงการ (project page). 

ยังคงมีการทํางานอยางตอเนือ่งบนพอรต  PHP (PHP port) 

ของ ESAPI.  Class ท่ีเปนแกนท้ังหมดไดเสร็จสมบูรณ หรือไม

ก็อยูในชวงสุดทายของการริเร่ิมการพฒันา, รวมท้ังการกําหนดคาของ

การรักษาความปลอดภัย (Security Configuration), 



มูลนิธิ OWASP 

9175 Guilford Road  
Suite #300 
Columbia, MD 21046 

โทรศัพท: 301-275-9403  

โทรสาร: 301-604-8033  

อีเมลล: 

Kate.Hartman@owasp.org 

เปนชุมชนการประยุกตใชดานการ

รักษาความปลอดภยัท่ีฟรีและเปดเผย 

(open) 

The Open Web Application Security Project (OWASP) เปน
ชุมชนแบบเปดท่ีมุงเนนในการทําใหองคกรไดเขาใจ ไดพัฒนา ไดรับ ไดปฏิบัติ และไดบํารุงรักษา ใน
ดานการประยุกตใชท่ีนาเชื่อถอืได. เคร่ืองมือ เอกสาร ฟอรัม และบทความตางๆท้ังหมดของ 
OWASP ไมตองเสียคาใชจายและเปดใหบุคคลใดๆท่ีสนใจในการประยุกตใชในดานรักษาความ
ปลอดภัยใหดีย่ิงข้ึน. เรา (OWASP) ใหการสนบัสนนุแนวทางในการนําเสนอการประยุกตใชใน
ดานรักษาความปลอดภัยไมวาจะเปนบุคคล กระบวนการ และปญหาของเทคโนโลยี เพราะวาแนวทาง
การประยุกตใชในดานการรักษาความปลอดภัยท่ีใหประสิทธิผลดีท่ีสุดนั้นเปนการรวมการทําใหดีข้ึน
กวาเดิมในทุกบริเวณเหลานี้ท้ังหมด. ทานสามารถพบเราไดท่ี www.owasp.org. 

OWASP เปนหนวยงานท่ีแตกตางจากองคกรโดยทั่วไป เราเปนอิสระจากความกดดนัทาง
การคาใดๆ และยินยอมใหเราเตรียมการการประยุกตใชในดานความ่ันคงปลอดภัยโดยไมมีอคติ 
ในดานการปฏิบัติการ ในดานขอมูลท่ีมีผลตอตนทุน.  

OWASP ไมไดเขารวมกับองคกรเทคโนโลยีใดๆ ถงึแมวาเราสนับสนุนรายงานการใช
เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในเชิงการคาก็ตาม เชนเดียวกันกับโครงการซอฟตแวร
โอเพนซอรส, OWASP ผลิตวัสดุหลายประเภทมากมายในการใหความรวมือในทิศทาง
แบบเปด.  

มูลนิธิ OWASP (The OWASP Foundation) เปนหนวยงานท่ีไมหวังผล
กําไร ซ่ึงทําใหม่ันใจไดวาความสําเร็จของโครงการยังคงอยูอีกนาน. 
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