สรุปภัยคุกคาม แนวโนม และการสรางความเชื่อมั่นดาน Cyber Security
โดยอาจารยปริญญา หอมเอนก

อาจารยปริญญา หอมเอนก ผูกอตั้งบริษัท ACIS Professional Center และผูบริหารบริษัท Cybertron เริ่มเซสชัน
งาน CDIC 2016 ดวยการสรุปแนวโนมภัยคุกคามและทิศทางดาน Cyber Security ในป 2016 – 2018 ไมวาจะ
เปนเรื่อง Block Chain, Fin Tech และ Cyber Warfare พรอมแนะนําเครื่องมือและวิธีการเพื่อเสริมความ
แข็งแกรงใหกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองคกร
“ปจจุบันนี้เราเนนพัฒนาและประยุกตใชแอพพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตตองไมลืมเรื่อง Security
และ Privacy ของการใชแอพพลิเคชันอยางเด็ดขาด” — อาจารยปริญญากลาว

การกอการรายไซเบอร ภัยคุกคามที่ตองจับตามอง
รายงาน The Global Risks Report ประจําป 2016 โดย World Economic Forum จัดอันดับใหการกอการรายไซ
เบอรเปนหนึ่งในภัยคุกคามที่มีความรุนแรงเกินกวาคาเฉลี่ยของภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ทั้งหมด ซึ่งปจจุบันนี้
หลายประเทศทั่วโลกไดจัดกองทัพไซเบอรเปน 1 ใน 5 โดเมนสําหรับปองกันประเทศนอกจากทัพบก เรือ

อากาศ นาวิกโยธิน หนวยงานรัฐควรใหการสนับสนุนและสรางบุคลากรเพื่อใหสามารถปกปองอธิปไตยจากภัย
กอการรายไซเบอรได

Fin Tech VS. Blockchain
เมื่อพูดถึง Fin Tech หลายทานมักจะนึกถึง Blockchain แตอันที่จริงแลวไมจําเปนเสมอไป ดวยนิยามของ Fin
Tech (หรือ Financial Technology) คือ เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหบริการดานการเงินตางๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ซึ่งเริ่มตนตั้งแตตู ATM บัตรเครดิต ไปจนถึงระบบ SWIFT ซึ่ง Blockchain เองก็อาจกลาวไดวาเปนเทคโนโลยี
ลาสุดของ Fin Tech ที่เปนที่นาสนใจและนาจับตามองอยางมากในปจจุบัน

อยางไรก็ตามภัยคุกคามไซเบอรก็มีการพัฒนาเพื่อใหสามารถโจมตีระบบเหลานี้ไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน
Skimer ซึ่งเปนมัลแวรบนตู ATM ตัวแรกของโลก ซึ่งแอบอานขอมูลบัตร ATM จากซอฟตแวรภายในเครื่อง
แลวนําไปสรางบัตรปลอมเพื่อกดเงินออกมาแทน หรือการโจมตีแบบ ATM Jackpoting ถึงแมวา ATM จะ
เปลี่ยนจากการใชแถบแมเหล็กมาใชเปน Chip & Pin ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยมากกวา แฮ็คเกอรก็พัฒนาเทคนิค
การโจมตีเพื่อใหสามารถแฮ็คขอมูลและขโมยเงินไดแลวเชนกัน แตการโจมตีเหลานั้นยังตองใชเงื่อนไขที่
คอนขางเยอะและประสบความสําเร็จในหองแล็ปเทานั้น

Blockchain นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
Blockchain เปนเทคโนโลยีใหมที่กําลังเปนที่กลาวขานในปจจุบัน เนื่องจากชวยใหผูใชสามารถทําธุรกรรม
ออนไลน เชน โอนเงิน สงไฟล MP3 เทรดหุน หรือแมแตโหวตเสียงเลือกตั้งไดโดยไมจําเปนตองมีคนกลาง และ
เปนระบบที่มีการออกแบบอัลกอริธึมใหมีความมั่นคงปลอดภัยสูง Blockchain ที่โดงดังที่สุดในปจจุบันคงหนีไม
พน Bitcoin ซึ่งเปน Digital Currency สําหรับโอนเงินและชําระเงิน ซึ่งปจจุบันนี้รานคาออนไลนหลายแหง เชน
Payay, Ebay, Domino Pizza รวมไปถึงหนวยงานรัฐบาลบางประเทศทําการยอมรับแลววาสามารถใชทําธุรกรรม
ไดจริง ธนาคารชื่อดังแหงหนึ่งในไทยเองก็ยอมรับการใช Ripple (Digital Currency ประเภทหนึ่ง) ใหสามารถ
ทําธุรกรรมออนไลนไดเชนกัน

“Blockchain เปรียบเสมือนเปน Swiss Army Knife ที่มีฟงกชันการใชงานอันหลากหลาย ทุกคนสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนไดตามจินตนาการ เรียกไดวาเปนการปฏิวัติระบบอินเทอรเน็ตใหเขาสูยุคใหม ผมบอกไดเลยวา
Blockchain มาแนนอน แควาเมื่อไหรเทานั้น” — อาจารยปริญญาใหความเห็น

ถึงแมวา Blockchain จะมีแนวคิดดานความมัน่ คงปลอดภัยทีแ่ ข็งแกรง แตไมมีระบบใดที่สมบูรณแบบ 100% ใน
อดีต Core Technology ของ Bitcoin เคยทํางานผิดพลาดถึง 2 ครั้ง ไดแก กรณี Block 74638 เกิด Value Overflow
และในเดือนมีนาคมป 2013 ก็เกิดเหตุการณ Bitcoin Fork หรือก็คือ Node ของ Bitcoin แยกออกเปน 2 ทาง ซึ่ง
เปนเสนทางที่มีการคํานวณแลววาถูกตอง สาเหตุมาจากปญหาระดับ Database-level ซึ่งสุดทายก็จําเปนตองตัด
เสนทางหนึ่งทิ้งไป
สรุปแนวโนมภัยคุกคามและทิศทางดานความมั่นคงปลอดภัยในป 2016 – 2018
•

•

•

Cyber Security ไมใชเรื่องเฉพาะฝาย IT อีกตอไป หากเปนเรื่องที่ตองนําเขาที่ประชุม “บอรดบริหาร”
ขององคกร
Microsoft ไดนําหลักการของ NIST Cybersecurity Framework มาใชใน Microsoft CDOC ไดแก
Protect, Detect และ Respond
Cyber Threat Intelligence เปนการเปลี่ยนวิธีารบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยจาก “Reactive” เปน
“Proactive”

•
•

•

•

แฮ็คเกอรจะมุงหนาดจมตีไปยังเปาหมายเฉพาะ แตมีผลกระทบและสรางความเสียหายสูงตอองคกร
การโจมตีของแฮ็คเกอรจะมีลักษณะตอเนื่องและฝงตัวเปนระยะเวลานานกวาองคกรจะตรวจจับไดวาถูก
แฮ็ค (Advanced Persistent Threats)
แฮ็คเกอรพุงเปาโจมตีองคกรขนาดใหญ และมีรัฐบาลใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง (State-sponsored
Attack)
องคกรจําเปนตองมีความสามารถในการตามลาและติดตามแฮ็คเกอรในโลกจริงที่ไมใชเพียงโลกไซ
เบอร

“ปจจุบันนี้แฮ็คเกอรระดับประเทศเขาไมแฮ็คระบบหรือปลอยมัลแวรกันแลว แตใชวิธีฝง Backdoor มากับ
อุปกรณ IoT เชน CCTV, IP Camera หรือ Router ตั้งแตแรกแทน สงผลใหแฮ็คเกอรสามารถเขาโจมตีระบบผาน
อุปกรณหรือสรางกองทัพซอมบี้ไวโจมตี DDoS แบบที่ปรากฏในขาวลาสุดไดตามตองการทันที” — อาจารย
ปริญญาอธิบาย

20
Awareness Training ไมเพียงพอ ตอง Cyber Drill
หลายองคกรมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อใหตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร อยางไรก็ตาม การอบรมเหลานั้นมัก
ใชไดผลเพียง 1 – 2 สัปดาหเทานั้น หลังจากนั้นพนักงานก็จะกลับมาตกเปนเหยื่อของแฮ็คเกอรใหม แสดงให
เห็นวาการจัดอบรมเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จําเปนตองมีการซอมรับมือกับสถานการณจริง หรือที่เรียกวา
Cyber Drill (เชนเดียวกับการซอมหนีไฟ) เพื่อใหพนักงานในองคกรคุนเคยกับภัยคุกคามไซเบอรตางๆ เชน
Phishing และ Ransomware สงผลใหสามารถตอบสนองตอเหตุการณเมื่อเกิดขึ้นจริงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
บริษัท IT ยักษใหญหลายแหง เชน Google, Microsoft และ Cisco ก็มีการฝกฝนพนักงานดวยวิธีนี้
ผูที่สนใจสามารถอานรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดที่อาจารยปริญญานําเสนอไดที่ https://www.goo.gl/avJ5TJ

