ໄພຄຸກຄາມຈາກ Internet of things ແລະ ແນວທາງໃນການຮັບມືໃນຕໜ
ໍ່ າ້
ປະຈຸບັນການນ າໃຊ້ອຸປະກອນທີີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ (Internet of Things ຫ ື loT) ເຊັັ່ນວ່າ :
ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ໂທລະພາບຈສາພັດ (smart TV) ຫື ເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ ມີແນວໂນ້ມທີີ່
ຈະເພີີ່ມຂຶ້ນເລືຶ້ອຍໆ ແຕ່ເນືີ່ອງຈາກບັນດາອຸປະກອນເຫົັ່ານີຶ້ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັຶ້ງ ຫື ອອກແບບມາໃຫ້ມີລະບົບການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພທີີ່ດີພ ເຮັດໃຫ້ຜ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດເຈາະລະບົບເພືີ່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວມາໃຊ້ເປັນເຄືີ່ ອງມືໃນ
ການໂຈມຕີໄດ້. ຊືີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ມີຫາຍເຫດການໂຈມຕີທີີ່ຜ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດຈະປ້ອງກັນ ຫື ຫາແນວທາງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ເພາະເຄືີ່ອງອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບການປັບປຸງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພຕັຶ້ງແຕ່ທາອິດ.
ກ່ອນໜ້ານີຶ້ ຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນ loT ສ່ວນຫາຍຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນຮບແບບຂອງການສນເສຍ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຊັັ່ນ: ການເຈາະເຂົຶ້າລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດເພືີ່ອໃຊ້ລັກເບິີ່ງ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເນືີ່ອງຈາກມີການໃຊ້
ອຸປະກອນ loT ໃນຮບແບບອືີ່ນໆ ເພີີ່ມຫາຍຂຶ້ນ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງໃນຮບແບບອືີ່ນໆກໍ່ເພີີ່ມຂຶ້ນຫາຍເຊັັ່ນກັນ ເປັນຕົຶ້ນ
ແມ່ນ ການເຈາະລະບົບອຸປະກອນທາງການແພດເພືີ່ອລັກເອົາຂໍ້ມນດ້ານສຸຂະພາບ ຫ ື ເຮັດການປ່ຽນແປງການເຮັດວຽກ
ຂອງອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວ ເຊິີ່ງອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປິິ່ນປົວ ໄດ້ ຫື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັຶ້ນອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ
ຂອງຄົນເຈັບ ໄດ້. ປະຈຸບ ັນ, ໜ ີ່ງໃນບັນຫາທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນ loT ແມ່ນ ເຈາະລະບົບເພືີ່ອຄວບຄຸມ
ອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວມາໃຊ້ໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ (cyber). ຊືີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອຸປະກອນ loT ເຄີຍຖືກຄວບຄຸມ
ເພືີ່ອໃຊ້ໃນການໂຈມຕີທາງ cyber ຫາຍພສົມຄວນ, ສາເຫດຫັກແມ່ນເກີດຈາກອຸປະກອນຈານວນຫວງຫາຍຖືກຕິດຕັຶ້ງ
ໂດຍການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີີ່ມາກັບໂຕອຸປະກອນເອງ (Default Password) ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີີ່ມີບໍ່ຫວັງດີສາມາດເຂົຶ້າ
ຫາລະບົບ (login) ເພືີ່ອໄປຕິດຕັຶ້ງ malware ໃນອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວ.

ບລິສັດ Gartner ຊືີ່ງເປັນບລິສັດທີີ່ເຮັດການຄົຶ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ແລະ ໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານ ໄອທີ ຂອງສະຫະລັດອາ
ເມລິກາ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ໃນປີ 2016 ມີການນາໃຊ້ອຸປະກອນ loT ເຖິງ 6,400 ລ້ານໜ່ວຍໃນທົັ່ວໂລກ ແລະ ຄາດຄະເນ

ວ່າຈະມີການເພີີ່ມຂືຶ້ນເຖິງ 3 ເທົັ່າ ຫ ື ປະມານ 20,000 ລ້ານໜ່ວຍໃນປີ 2020. ສະຖິຕິດັ່ັງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ບັນຫາທີີ່ກ່າວມານີຶ້ຈະມີແນວໂນ້ມເພີີ່ມຂືຶ້ນ ແລະ ເພີີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປເລືີ່ຶ້ອຍໆ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້
ຜ້ໃຫ້ບລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບລິການຮັບມືກັບ DDos ຕ້ອງພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທາງໃນການຮັບມືຈາກການ
ໂຈມຕີທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປເລືີ່ຶ້ອຍໆ ໃນຂະນະທີີ່ໜ່ວຍງານລະດັບປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັຶ້ງຫາຍພາກສ່ວນເລີີ່ມ
ເບິີ່ງບັນຫາ ແລະ ກະກຽມອອກນະໂຍບາຍ ຫລື ແນວທາງໃນການຮັບມືແລ້ວ.
ເນືີ່ອງຈາກອຸປະກອນ IoT ທີີ່ຈາໜ່າຍໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກອອກບແບບມາໃຫ້ມີລາຄາຖືກ ແລະ ສາມາດ
ຕິດຕັຶ້ງ ແລະ ນາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ. ຜ້ຜະລິດເຄືີ່ອງອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈີ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ລົງທນດ້ານຄວາມໝັັ່ນຄົງ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົັ່ານີຶ້ຫາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາພາຍຫັງເຊັັ່ນ:
 ອຸປະກອນຖືກເປີດຊ່ອງທາງສາລັບໃຊ້ບລິຫານຈັດການ ການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີີ່
ຖືກຕັຶ້ງຄ່າມາກັບໂຕເຄືີ່ອງເອງ ຫ ື ໃຊ້ ຊ່ອງທາງການເຊືີ່ອມຕໍ່ທີີ່ບ ໍ່ມີການເຂົຶ້າລະຫັດລັບຂ ໍ້ມນທີີ່ຮັບສົັ່ງ ເຮັດໃຫ້ຖືກ
ບຸກຄົນບໍ່ຫວັງດີ ດັກຈັບລະຫັດຜ່ານໄດ້.



ມີການຝັງ (hard-coded) ບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານສາລັບໃຊ້ຕັຶ້ງຄ່າການເຮັດວຽກໄວ້ໃນໂຕເຄືີ່ອງອຸປະກອນ ເຊິີ່ງ
ບັນຊີຜ້ໃຊ້ບໍ່ສາມສາດປິດ ຫື ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໄດ້.
ບລິສັດບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫື ປັບປຸງຊັອບແວເພືີ່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຂອງບັນຫາທີີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງໂຕເຄືີ່ອງອຸປະກອນທີີ່
ໄດ້ຖືກວາງຂາຍໄປແລ້ວ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຂອງບັນຫາໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ແລະ ບໍ່ມີຊ່ອງທາງໃຫ້ຜ້ໃຊ້ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຂອງບັນຫາຂອງໂຕເຄືີ່ອງອຸປະກອນໄດ້.
ບັນຫາເຫົັ່ານີຶ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີີ່ຜ້ໃຊ້ອຸປະກອນ IoT ຈະຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຈາກການຖືກໂຈມຕີ ຕັຶ້ງແຕ່ການສນ
ເສຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫື ຖືກໃຊ້ງານອຸປະກອນ IoT ເປັນຊ່ອງທາງໃນການໂຈມຕີບຸກຄົນຫື ໜ່ວຍງານອືີ່ນ.

Botnet ແລະ ການໂຈມຕີແບບ DDos .
Denial of Service (DoS) ແມ່ນການພະຍາຍາມໂຈມຕີລະບົບຄອມພິວເຕີເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້ບ ລິ
ການໄດ້ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໄດ້ຫາຍວິທີເຊັັ່ນວ່າ: ອັບໂຫດຟາຍທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົຶ້າໄປເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຮາດດີສເຕັມ, ພະຍາຍາມ
ສັັ່ງງານໃຫ້ເຄືີ່ອງເປີດໃຊ້ງານຫາຍໂປຣແກຣມເຮັດວຽກພ້ອມກັນເພືີ່ອໃຫ້ໝ່ວຍຄວາມຈາເຕັມ, ພະຍາຍາມສົັ່ງຄາຮ້ອງຂ
ເຂົຶ້າໄປຫາໜ່ວຍເຊີເວີຫາຍເທືີ່ອໃນຊ່ວງເວລາດຽວເພືີ່ອໃຫ້ແບນວິດເຄືອຂ່າຍເຕັມ ຫື ອາດໃຊ້ວິທີພືຶ້ນຖານເຊັັ່ນການຕັດ
ລະບົບໄຟຟ້າເປັນຕົຶ້ນ.

ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ມີການພັດທະນາວິທີການໂຈມຕີມາໃຊ້ເຄືີ່ອງຄອມພິວເຕີຈານວນຫາຍ (ຕັຶ້ງແຕ່ຫັກພັນຫາ ຫັກ
ແສນໜ່ວຍ) ເຂົຶ້າໂຈມຕີພ້ອມກັນວິທີນີຶ້ເອີຶ້ນວ່າ: Distributed Denial of Service (DDoS) ສ່ວນຫາຍການໂຈມ

ຕີດ້ວຍວິທີນີຶ້ຈະໃຊ້ຊັອບແວເຂົຶ້າໄປຕິດຕັຶ້ງໃນໜ່ວຍຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍືີ່ອເພືີ່ອລຖ້າຮັບຄາສັັ່ງຈາກໜ່ວຍສັັ່ງການ ໜ່ວຍ
ທີີ່ຖືກຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຈະຖືກເອີຶ້ນວ່າ robot ຫ ື zombie ເຄືີ່ອງທີີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມ ແລະ ສັັ່ງການເອີຶ້ນວ່າ command &
control ຫື C2 ຖ້າເຄືີ່ອງທີີ່ເປັນເຫຍືີ່ອມີຈານວນຫ າຍຈະເອີຶ້ນວ່າເປັນ botnet ເຊິີ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Robot Network
ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກຂອງ Botnet ສະແດງດັັ່ງຮບທີີ່ 2

ຮບທີີ່2: ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກຂອງ Botnet (ທີີ່ມາ http://www.huffingtonpost.com )
ການໂຈມຕີແບບ DDoS ດ້ວຍ Mirai Malware
Mari ເປັນ malware ທີີ່ຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເຈາະລະບົບເຂົຶ້າຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT
ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວໂຈມຕີເປົົ້າໝາຍໃນຮ ບແບບ DDoS. Malware ຊະນິດນີຶ້ຖືກຄົຶ້ນພົບໃນ ເດືອນ ສິງຫາ
2016 ຈາກການກວດສອບຊ່ວງ ເດືອນ ຕຸລາ 2016 ພົບເຄືີ່ອງອຸປະກອນທີີ່ຕິດ malware ຊະນິດນີຶ້ສງເຖິງ 493,000
ເຄືີ່ອງໃນທົັ່ວໂລກ. ຈາກນັຶ້ນບໍ່ດົນ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2016 ກໍ່ພົບເຫັນການໃຊ້ Mari Malware (ແລະ malware
ທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ) ໃນການຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT ເພືີ່ອໂຈມຕີ ບ ລິສັດ Dyn ຊືີ່ງເປັນບ ລິສັດຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ
DNS ສົັ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເວັບໄຊຈານວນຫວງຫາຍບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫາຍຊົັ່ວໂມງ.

ຮບທີ3 : ສະແດງການໂຈມຕີແບບ DDoS ບລິສັດ Dyn ເມືີ່ອທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 (ທີີ່ມາhttp://www.dailydot.com/layer8/dyn-ddos-twitter-reddit-east-coast)

ຈາກການວິເຄາະ Mirai Malware ເຮັດການໂຈມຕີແບບ DDoS ດ້ວຍການເຊືີ່ອມຕໍ່ຈາກອຸປະກອນໂດຍກົງ
ຊີ່ງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກ amplification attack ຫື reflection attack ເພືີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບໃນການໂຈມຕີຫືມີການ
ປອມໝາຍເລກ IP (IP spoofing) ເພືີ່ອເຊືີ່ອງແຫ່ງທີີ່ມາຂອງການໂຈມຕີ ແຕ່ຢ່າງໃດ, ຊືີ່ງການໂຈມຕີລັກສະນະນີຶ້ແມ່ນ
ຍາກໃນການປ້ອງກັນ ເນືີ່ອງຈາກທາຟຟິກທີີ່ເຂົຶ້າມາຈາກອຸປະກອນທີີ່ຕິດ malware ກັບທາຟຟິກທີີ່ມາຈາກການເຊືີ່ອມຕໍ່
ຕາມປົກກະຕິນັຶ້ນເປັນແບບດຽວກັນ. Mirai malware ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍດ້ວຍການພະຍາຍາມເຂົຶ້າລະບົບອຸປະກອນ IoT
ທີີ່ເປີດພອດ Telonet ໂດຍໃຊ້ລະຫັດທີີ່ມາກັບຕົວຂອງອຸປະກອນ ໃນໂຄ້ດຂອງ malware ມີລະຫັດຂອງອຸປະກອນທີີ່
ສາມາດເຂົຶ້າລະບົບໄດ້ຈານວນ 68 ລາຍການ. ຫ ັງຈາກເຂົຶ້າລະບົບສາເລັດ malware ຈະຕິດຕັຶ້ງຕົວເອງໃນເຄືີ່ອງ ຈາກ
ນັຶ້ນຈະປິດການເຮັດວຽກຂອງພອດ 22,23,80 ເຊິີ່ງເປັນພອດທີີ່ໃຊ້ສາລັບການບ ລິຫານຈັດການເຄືີ່ອງອຸປະກອນຈາກ
ໄລຍະໄກ ໂດຍຈຸດປະສົງໃນການປິດການເຮັດວຽກເຫ ົັ່ານັຶ້ນເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜ້ໃຊ້ ເຂົຶ້າ ເຖິງການຕັຶ້ງຄ່າອຸປະກອນ ແລະ
ປ້ອງກັນ malware ອືີ່ນບໍ່ໃຫ້ມາແຜ່ກະຈາຍລົງໃນອຸປະກອນຜ່ານພອດດັັ່ງກ່າວ.
(ຜ້ທີີ່ສົນໃຈສາມາດເບິີ່ງແຜນທີີ່ການສະແດງການກວດສອບອຸປະກອນທີີ່ຕິດ mirai Malware ໃນແຕ່ລະປະເທດໄດ້ທີີ່
https://intel.malwaretech.com/botnet/mirai)
ບາງຂໍ້ແນະນາໃນການເບິີ່ງແຍງຄວາມໝັັ່ນຄົງຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ IoT
ບັນຫາຄວາມໝັັ່ນຄົງຄວາມປອດໄພຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນ IoT ນັຶ້ນໄດ້ຖືກຮັບຮ້ມາໄດ້ໄລຍະໜ ີ່ງ ແຕ່ເນືີ່ອງ
ຈາກອຸປະກອນ IoT ໃນປະຈຸບັນຍັງຖືວ່າເປັນເລືີ່ອງທີີ່ຍັງໃໝ່ພສົມຄວນ ມາດຕະການປ້ອງກັນໃນຮບແບບນະໂຍບາຍອາດ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກໄລຍະໃດໜີ່ງ ແຕ່ໃນສ່ວນການປ້ອງກັນທາງດ້ານເຕັກນິກສາມາດເຮັດໄດ້ດັັ່ງນີຶ້:
1) ຂໍ້ແນະນາສາລັບຜ້ທີີ່ໃຊ້ງານອຸປະກອນ IoT


ບໍ່ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີີ່ມາກັບໂຕເຄືີ່ອງ (Default Password) ເນືີ່ອງຈາກລະຫັດຜ່ານເຫົັ່ານັຶ້ນສາມາດຄົຶ້ນຫາໄດ້ທົັ່ວ
ໄປຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ malware ທີີ່ໂຈມຕີອຸປະກອນ IoT ມີລະຫັດຜ່ານຂອງອຸປະກອນ IoT ສ່ວນໃຫຍ່ມີ
ລະຫັດດັັ່ງກ່າວໃນຖານຂໍ້ມນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍ່ເຂົຶ້ີ່າມາຄວບຄຸມເຄືີ່ອງໄດ້ທັນທີ.







ບ ໍ່ຕ້ອງເຊືີ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດຫາກບ ໍ່ມີຄວາມຈາເປັນ ເພາະອຸປະກອນ IoT ບາງຢ່າງເຊັັ່ນ: ຕ້ຊັກເຄືີ່ອງ, ເຄືີ່ອງຊົງ
ກາເຟ ຜ້ໃຊ້ມັກຈະມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ງານອຸປະກອນເຫົັ່ານີຶ້ເມືີ່ອຢ່ເຮືອນເທົັ່ານັຶ້ນ ການເປີດໃຫ້ອຸປະກອນເຫົັ່າ
ນີຶ້ສາມາດເຂົຶ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດອາດເປັນສິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ຈາເປັນ ແລະເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ.
ປິດການເຂົຶ້າຫາການຕັຶ້ງຄ່າຂອງເຄືີ່ອງອຸປະກອນໄດ້ຈາກອິນເຕີເນັດ ອຸປະກອນຫາຍລຸ້ນສາມາດຕັຶ້ງຄ່າໃຫ້ປິດການ
ເຂົຶ້າເຖິງສ່ວນທີີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຈາກພາຍນອກໄດ້ ເພືີ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜ້ທີີ່
ບໍ່ຫວັງດີເຊືີ່ອມຕໍ່ເຂົຶ້າຄວບຄຸມເຄືີ່ອງ
ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ອັບເດດ firmware ເປັນປະຈາ ຜ້ຜະລິດຈະມີການອັບເດດ firmware ຂອງອຸປະກອນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຫາຍເທືີ່ອມັກມີການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຂອງບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພລວມຢ່ນາ. ຜ້ໃຊ້ຄວນ
ກວດສອບ ແລະ ອັບເດດ firmware ໃຫ້ເປັນເວີເຊິນລ່າສຸດຢ່ເລືຶ້ອຍໆເພືີ່ອຄວາມປອດໄພ.



ຖ້າພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິອາດຈະລອງ reboot ເນືີ່ອງຈາກ malware ໃນ IoT ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຮັດວຽກຢ່ໃນ
ໜ່ວຍຄວາມຈາຂອງເຄືີ່ອງເທົັ່ານັຶ້ນ ການ reboot ອາດຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລ ບ malware ໄດ້ (ເມືີ່ອ reboot
ສາເລັດແລ້ວ ຄວນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກັບມາອີກເທືີ່ອໜີ່ງ)

2) ບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງການໃຊ້ງານ IoT
ສາເຫດອີ ກ ອັ ນ ໜ ີ່ ງ ຂອງບັ ນ ຫາຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ ງ ານອຸ ປ ະກອນ IoT ແມ່ ນ ຍັ ງ ບ ໍ່ ມ ີ ກ ານກ ານົ ດ
ມາດຕະຖານແນວທາງການພັ ດ ທະນາອຸ ປ ະກອນໃຫ້ ມ ີ ຄ ວາມປອດໄພທີ ີ່ ດ ີ ພ , ຍັ ງ ບ ໍ່ ມ ີ ກ ານກ ານົ ດ ແນວທາງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຖ້າເກີດບັນຫາຈາກການໃຊ້ງານອຸປະກອນຈາພວກນີຶ້ ເຊິີ່ງໃນກລະນີນີຶ້ ທາງໜ່ວຍງານລັດຈາເປັນຕ້ອງເຂົຶ້າມາ
ເຮັດຫນ້າທີີ່ ຄວບຄຸມ ແລະ ເບິີ່ງແຍງ.
ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ບັນຫານີຶ້ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກຫາຍໆ ພາກສ່ວນໃນການການົດແນວທາງ
ຕັຶ້ງແຕ່ການເລີີ່ມຜະລິດ, ການຕິດຕັຶ້ງ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ IoT ພ້ອມທັງຫາມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້
ໄຂບັນຫານີຶ້. ປະຈຸບັນ ໜ່ວຍງານພາກລັດໃນຫ າຍໆ ປະເທດໄດ້ ເລີີ່ມໃຫ້ມີຄວາມສ າຄັນກັບບັນຫາການຄວບຄຸມ ຫ ື
ກ ານົ ດແນວທາງການໃຊ້ ງ ານອຸ ປະກອນ IoT ຫ າຍຂ ຶ້ນ ແລະ ໄດ້ ອອກເອກະສານ ເຜີ ຍ ແຜ່ ແລະ ຂ ໍ້ແ ນະນ າໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ງານອຸປະກອນ IoT ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆເຊັັ່ນ:


ສະຫະພາບຍໂຣບ ຫື EU ຕຽມຮ່າງຂໍ້ການົດດ້ານຄວາມປອດໄພເພືີ່ອການຄວບຄຸມ ຕິດຕັຶ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານອຸປະກອນ
IoT

https://krebsonsecurity.com/2016/10/europe-to-push-new-security-rules-amid-iot-

mess/


ໜ່ວຍງານ NITA ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະກຽມຮ່າງຂໍ້ແນະນາໃນການອອກແບບຊ່ອງທາງການອັບເດດຂອງປະກອນ
IoT

https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2016/multistakeholder-process-iot-

security


ກຸ່ມ Cloud Security Alliance (CSA) ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂໍ້ແນະນາໃນການອອກແບບແລະພັດທະນາ
ອຸປະກອນ IoT ຢ່າງໝັັ່ນຄົງ https://www.thaicert.or.th/newsbite/2016-10-10-02.html



ເອກະສານ

NIST

Special

Publication

800-160:

System

Security

Engineering

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-160.pdf


Homeland

Security

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ແນະນາດ້ານຄວາມໝັັ່ນຄົງປອກໄພໃນການນາໃຊ້ອຸປະກອນ

IoT

https://www.dhs.gov/securingtheIoT
ປະຈຸບັນແນວທາງການປະຕິບັດເຫົັ່ານີຶ້ ຍັງຕ້ອງອາໄສໜ່ວຍງານກາງໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ອາໄສຄວາມຮ່ວມມື
ຈາກຜ້ຜະລິດ ແລະ ຜ້ໃຊ້ອຸປະກອນໃນການປະຕິບັດຕາມ.
(ໂດຍ: ຈິດຕະພອນ ຈັນສິລລ
ິ າດ)

