มูลนิธศ
ิ น
ู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
นายชยา ลิมจิตติ
ดร.ยรรยง เต็งอํานวย
นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล
ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

ความมันคงปลอดภัยของระบบชือโดเมน
(Information Security in Domain Name System)
ปรับปรุง 5 มิถน
ุ ายน 2563

ระบบชือโดเมนคืออะไร
ก่อนจะทําความเข้าใจระบบชือโดเมน ต้องเริมด้วยการอธิบายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยย่อ
เสียก่อน อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกันโดยใช้โปรโตรคอล TCP/IP อุปกรณ์
ใด ๆ ทีจะรับส่ง ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลข โดยหมายเลขในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีชือทางเทคนิคว่า หมายเลขไอพี อย่างไรก็ตามมนุษย์ซึงเปนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนัน
ไม่คุ้นเคยกับการจดจําหมายเลข ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์จะอ้างอิงเครืองโทรศัพท์ด้วย
หมายเลข แต่ผู้ใช้งานจะคุ้นเคยกับชือบุคคล หรือสถานทีมากกว่า ดังนันจึงมีสมุดโทรศัพท์ (ทีเปนก
ระดาษและไม่ใช่กระดาษ) ทีช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึก ชือกับหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยกัน ในระบบ
อินเทอร์เน็ตก็เช่นกัน ผู้ใช้งานอ้างอิงการติดต่อใน โลกอินเทอร์เน็ตด้วยชือ เช่น ชืออีเมล หรือชือ
เว็บ แต่อุปกรณ์ต่าง ๆ รับส่งข้อมูลโดยใช้หมายเลขไอพี ระบบทีอยูเ่ บืองหลังและทําหน้าทีแปลงชือ
ไปเปนหมายเลขไอพีคือระบบชือโดเมน (Domain Name System: DNS)

“แม้ระบบชือโดเมนจะเปนโปรแกรมทีทํางานบนเครือง
คอมพิวเตอร์ แต่ระบบชือโดเมนมิใช่แอปพลิเคชันหนึงของ
อินเทอร์เน็ต แต่เปนโครงสร้างพืนฐานระดับสําคัญยิงยวดของ
อินเทอร์เน็ต”
“Although Domain Name System is a software on
computers, it is not an Internet application but critical
Internet infrastructure.”
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ระบบชือโดเมนเปนส่วนประกอบทีสําคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครังทีมีการใช้งานระบบใด
ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชือโดเมนจะเปนขันตอน
แรกทีถูกเรียก ใช้งาน หากระบบชือโดเมนไม่สามารถทํางานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบ
ใด ๆ บน อินเทอร์เน็ตได้เลย
นอกจากนีระบบค้นหาข้อมูลรายใหญ่ของโลก เช่น Google ก็ต้องอาศัยระบบชือโดเมนเช่นกัน
เพราะ การเริมเก็บข้อมูล จากเว็บต่าง ๆ ทัวโลกนันต้องเริมจากการแปลงชือเว็บเหล่านันไปเปน
หมายเลขไอพี เสียก่อน หากระบบชือโดเมนไม่สามารถทํางานได้ Google ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้ ดังนันจึงสามารถ สรุปได้ว่าระบบชือโดเมนเปน โครงสร้างพืนฐานทีสําคัญมากของระบบ
อินเทอร์เน็ต

การทํางานของระบบชือโดเมน
การทํางานของระบบชือโดเมน เริมจากการที
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ต้องแปลงชือไป
เปนหมายเลขไอพี (หรือสอบถามข้อมูลอืน ๆ เช่น
ต้องการทราบว่าควรส่งเมลสําหรับหน่วยงานนี ไป
ทีไหน) โดยจะส่งคําถามไปยังคอมพิวเตอร์ที ทํา
หน้าทีเปน DNS Resolver (หมายเลข 1) จากนัน
DNS Resolver ก็จะตรวจสอบจาก DNS Cache ว่า
เคยมีใครเคยถามคําถามนีหรือไม่ ถ้ามีก็ตอบ คําถาม
ได้เลย (โดยใช้สําเนาคําตอบทีมีเก็บ ไว้แล้ว) หาก
ไม่มีก็จะสอบถามไปยัง Authority DNS Server ต่าง
ๆ ทีอยูใ่ นอินเทอร์เน็ต (หมายเลข 2) จนได้ คําตอบที
ต้องการ (หมายเลข 3) และส่งคําตอบ ทีได้นันกลับ
ไปยังอุปกรณ์ทีถามมา (หมายเลข 4) พร้อมทัง
สําเนาคําตอบนันไว้ใน DNS Cache เพือใช้ตอบ
คําถามเดิมในครังถัดไป

รูปที 1 แสดงการทํางาน
ของระบบชือโดเมนโดยย่อ

ความมันคงปลอดภัยของระบบชือโดเมน
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ระบบชือโดเมนมีความสําคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก แต่ผู้
ใช้งาน ทัวไปอาจจะไม่ทราบว่ามีระบบชือโดเมนทํางานอยูเ่ บืองหลัง หรือผู้ใช้บางกลุ่มอาจทราบว่า
มีระบบชือโดเมน แต่อาจไม่เคยสงสัยว่าระบบชือโดเมนทํางานถูกต้องหรือไม่ เพราะผู้ใช้สว
่ นใหญ่
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เชือว่าระบบ โดเมนเนมทํางานถูกต้องเสมอ (ผู้คนทัวไปจะมันใจว่าไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง
เชือถือได้) หรืออาจ เชือว่ามีความเสียงน้อยมากทีระบบชือโดเมนจะทํางานผิดพลาด
เพือให้เห็นภาพเกียวกับความมันคงปลอดภัยของระบบชือโดเมน จึงขอเริมจากการวิเคราะห์ความ
มันคง ปลอดภัยของระบบโดยใช้หลัก 3 ประการด้านความมันคงปลอดภัยคือ Conﬁdentiality
Integrity และ Availabilty ดังนี

1. Conﬁdentiality (ให้รูเ้ ท่าทีควรรู)้ มีการรักษาความลับ มีการจํากัดการเข้าถึง
ซึงเมือนําหลักข้อนีมาประยุกต์กับระบบชือโดเมน จะมีคําถามว่าข้อมูลในระบบโดเมนเนม
เปนความลับหรือไม่ ข้อมูลในระบบชือโดเมนควรปกปดหรือเปดเผยแค่ไหน กับใคร ทังนี
อาจเปรียบเทียบกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองและหน้าขาวทีมีการแจกจ่ายทัวไปในอดีต คือ
ควรแจกจ่ายสมุดโทรศัพท์ให้กับผู้ทีสนใจทัวไปหรืออนุญาตเพียงแค่ให้สอบถามทีละชือ
เท่านัน แต่ไม่ยอมให้สมุดทังเล่ม (โหลดข้อมูลทังหมด) นอกจากนีเพือให้ระบบชือโดเมนมี
Availability ทีดี ระบบชือโดเมนจะมี Authority DNS Server มากกว่า 1 เครือง และ
Authority DNS Server เหล่านันจะมีการถ่ายโอนข้อมูลชือโดเมนระหว่างกัน จึงควรปอง
ไม่ให้ผู้อืนแอบสําเนาข้อมูลระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่ อีกทังบางหน่วยงานจะแยก
ฐานข้อมูลชือโดเมน ในระบบอินเทอร์เน็ต (ภายนอกองค์กร) กับชือในระบบอินทราเน็ต (
ภายในองค์กร์) ออกจากกัน ดังนันจึงต้องตรวจสอบว่าผู้สอบถามชือโดเมนมาจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรเพือให้ข้อมูลชือโดเมนทีสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน
้ มี
ี สท
ิ ธิเท่านัน
2. Integrity (ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์) เปลียนแปลงได้เฉพาะผูท
ซึงเมือนําหลักข้อนีมาประยุกต์กับระบบชือโดเมน ประเด็นทีต้องพิจารณาคือข้อมูลใน
ระบบชือโดเมนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เช่นเมือ Authority DNS Server (รูปที 1) ซึงอยูใ่ น
อินเทอร์เน็ตให้คําตอบแล้ว คําตอบนันไปถึง DNS Resolver และถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์โดย ไม่มีการแก้ไขเปลียนแปลงคําตอบ (ทังโดยเจตนาและความผิดพลาด
ทางเทคนิค) หรือไม่ และประเด็นทีสําคัญอีกประการหนึงคือข้อมูลชือโดเมนทีอยูท
่ ี
Authority DNS Server ถูกแก้ไขเปลียนแปลงโดยผู้มีสิทธิ เท่านันหรือไม่
3. Availability (มีใช้เมือต้องการ)
เนืองจากระบบชือโดเมนจะต้องทํางานได้ทุกครังเมือผู้ใช้ เชือมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออาจ
กล่าวได้ว่าระบบชือโดเมน ต้องทํางานได้ตลอดเวลา ซึงทําได้โดยมี DNS Resolver สํารอง
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สําหรับผู้ใช้งาน และมี Authority DNS Server สํารองสําหรับทุกโดเมน รวมทัง Authority
DNS Server หลักและสํารองไม่ควรอยูภ
่ ายใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน
ความมันคงปลอดภัยของระบบชือโดเมนคือสภาวะทีระบบชือโดเมนสามารถรักษาคุณสมบัติทัง 3
ประการไว้ได้ คือมีการรักษาความลับทีเหมาะสม ข้อมูลระบบชือโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบ
ชือโดเมนพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา

ภัยคุกคามต่อระบบชือโดเมนและแนวทางการปองกัน
เมือการใช้งานอินเทอร์เน็ตขยายจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาและการวิจัยออกไปสูห
่ น่วยงาน
เอกชนและประชาชนทัวไป อินเทอร์เน็ตจึงกลายเปนสังคมทีมีผู้ใช้งานจากคนทุกประเภท สังคม
ของมนุษย์ประกอบด้วยคนดีและคนร้าย สังคมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตก็มีลักษณะเดียวกัน เมือ
คนร้ายใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจึงเกิดภัยคุกคามต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตและระบบชือโดเมนส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ต เช่น ผู้ร้าย
แก้ไขข้อมูลระบบชือโดเมนทําให้ผู้ใช้ไปยัง เว็บของผู้ร้ายโดยผู้ใช้คิดว่ากําลังเชือมต่อกับเว็บที
ต้องการ หรือผู้ร้ายแก้ไขข้อมูลระบบชือโดเมนทําให้ผู้ร้ายสามารถอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ฉบับทีส่งไปหน่วยงานนัน ๆ ได้
การวิเคราะห์ภัยคุกคามต่อระบบชือโดเมนอาจจะแบ่งได้เปน 3 ด้าน ดังนี
1. Disclosure คือ ความพยายามทีจะเข้าถึงข้อมูลโดเมนของ หน่วยงานนัน ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนืองจากข้อมูลในระบบชือโดเมนเปนข้อมูลทีใช้งานจริงในระดับปฏิบัติการ หากผู้
บุกรุกได้ข้อมูลชือโดเมนทังหมด ก็จะสามารถคาดเดาโครงสร้างของระบบสารสนเทศใน
หน่วยงานนัน ๆ ได้ และอาจะพยายามเข้าถึงระบบต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากหน่วย
งานเห็นว่าควรจํากัดการเข้าถึง ข้อมูลชือโดเมน ก็ควรมีมาตรการปองกันทีเหมาะสมเช่น
การใช้ access control list, การใช้ transaction signature หรือการใช้เทคนิค split
horizon dns เปนต้น
2. Destruction คือ ความพยายามแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลในระบบ ชือโดเมนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ความพยายามแก้ไขข้อมูลเกิดขึนได้ทังขณะทีข้อมูล DNS ส่งผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (data in transit) และเกิดขึนได้โดยการแก้ไขข้อมูลที Authority DNS
Server หรือ DNS Resolver โดยตรง เหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงเช่น กรณี DNS Cache
Poisoning หรือ DNSpionage เปนต้น แนวทางการปองกันทีเหมาะสมคือการใช้งาน
DNSSEC ทังที Authority DNS server และ DNS resolver การใช้เทคนิค hidden master
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รวมทังแนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉินตาม Emergency Directive 19-01 ของ CISA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3. Denial คือ การทีระบบชือโดเมนไม่สามารถให้บริการได้ ซึงอาจจะเกิดขึนเนืองจากเหตุ
หลายประการ เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ทีให้บริการ DNS หยุดทํางาน หรือเกิดการโจมตี
ระบบโดเมนเนม เช่นกรณี Dyn DNS Attack ในป 2559 แนวทางการปองกันทีเหมาะสม
คือการมี Authority DNS Server หลายเครืองและอยูค
่ นละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือมี
DNS Resolver มากกว่า 1 เครือง หรือกําหนดค่าต่างๆของ DNS Server/Resolver ให้
เหมาะสมตามแนวปฏิบัติทีดี รวมทังประสานงานกับ ISP ล่วงหน้าเพือวางแผนการ
บรรเทา เหตุหากเกิดกรณี DDoS DNS Attack

สรุป
ทุกคนทีใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้งานระบบชือโดเมนร่วมด้วยเสมอ ความมันคงปลอดภัยของ
ระบบชือโดเมนจึงมีความสําคัญมากต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากเกิดเหตุทีทําให้สูญเสียความ
มันคงปลอดภัยของระบบชือโดเมน ก็จะเกิดผลกระทบกับความมันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ให้บังคับใช้ DNSSEC ทังที Authority Server และ DNS Resolver กับระบบชือโดเมนของ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานในกํากับของรัฐ
2. กําหนดมาตรฐานความมันคงปลอดภัยระบบชือโดเมนและบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานในกํากับของรัฐ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลโดเมนระหว่าง Authority Server
การปองกันการเข้าถึงข้อมูลโดเมน หรือ การตรวจสอบการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลชือ
โดเมน เปนต้น
3. ออกข้อกําหนดให้ ISP ต้องจัดให้มีบริการ DNS Resolver ภายในเครือข่ายของตนเอง และ
เปดใช้งาน DNSSEC validation
4. กําหนดให้ DNS Resolver ทีมีจํานวน query เกินค่าทีกําหนดเปนโครงสร้างพืนฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ

