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ผ ูบ้รรยาย
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นาย เจษฎา ทองกานเหลือง

Senior IT Security Manager

บริษัท ที-เน็ต จํากัด

Certificate: CCNA, C|EHv7, C|EC, C|HFIv8 ,ECSA 

Peplink ,Project+, Network+, CySA+

E-Mail : jedsada@tnetsecurity.com

Facebook: สอนแฮกแบบหมูๆ

Blogger: http://tomcisco-security.blogspot.com



วตัถปุระสงค์
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เพือ่สรางความตระหนักและความเขาใจถึงภัยคุกคามท่ี
เกิดข้ึนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน

เพือ่เรียนรูแนวทางการปองกันและลดความเส่ียงจากภัย
คุกคามท่ีเกิดข้ึนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน

เพือ่ใหผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร
ใหผูอ่ืนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ



หวัขอ้ในการบรรยาย
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สถิติภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

สถิติภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

ภัยคุกคามจากส่ือสังคมออนไลน

แนวทางการปองกันและหลีกเลีย่งภัยคุกคามจาก
เครือขายออนไลน

ภัยคุกคามจาก Social Engineering

แนวทางการปองกันและหลีกเลีย่งภัยคุกคามจาก 
Social Engineering

ภัยคุกคามจาก Malware

แนวทางการปองกันและหลีกเลีย่งภัยคุกคามจาก 
Malware



หวัขอ้ในการบรรยาย
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ภัยคุกคามและความเส่ียงตอการใชงาน Mobile Device

แนวทางการปองกันและหลีกเลีย่งภัยคุกคามและ
ความเส่ียงตอการใชงาน Mobile Device

ภัยคุกคามจากการใชงานเครือขายไรสายท่ีใหบริการ
ในพื้นท่ีสาธารณะ

ภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศภายในองคกรหรือบริษัท

ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน



Overview

• ผูใ้ดครองผนืนํา้ ผูน้ัน้ครองโลก
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สมยัอาณานคิมและจกัรวรรดินยิม สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1-2 

สมยัสงครามเย็น สมยัปัจจบุัน 



Overview

• ผูใ้ดครอบครองขอ้มลู ผูน้ัน้ครองโลก

“ ร ูเ้ขาร ูเ้รา รบรอ้ยครัง้ชนะรอ้ยครัง้”

หากรูเ้ขาร ูเ้รา แมน้รบกนัตัง้รอ้ยครัง้ก็ไมม่ีอนัตรายอนัใด ถา้ไมร่ ูเ้ขาแตร่ ูเ้พียงตวั

เรา แพช้นะย่อมกํา้ก่ึงอยู่ หากไมร่ ูใ้นตวัเขาตวัเราเสียเลย ก็ตอ้งปราชยัทกุครัง้ท่ีมี

การยทุธนัน้แล

ซนุว ู (Sun Tzu -孫武)



Overview

Information Security Management



Overview

ยคุเก่า ยคุปัจจบุนั



Overview



Case Study: Cyber Warfare
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โอบามาจดัหนกัท้ิงทวนกอ่นหมดวาระ !! ควํา่บาตรรสัเซียเพ่ิม หลงักลา่วหารสัเซีย

แทรกแซงการเลือกตัง้ ดว้ยการโจมตทีางไซเบอร ์!! ในการเลือกตัง้ประธานธิบดี

สหรฐัในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างโดนลัด ์ทรมัป์ ตวัแทนพรรครีพบัลิกนั 

และนางฮิลลารี คลินตนั จากพรรคเดโมแครต

กรณีอ้ือฉาวเร่ืองการใชอี้เมลสว่นตวัในงานราชการของนางฮิลลารี คลินตนัสมยัดาํรง

ตาํแหนง่เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงตา่งประเทศสหรฐั

นายกรฐัมนตรีเทเรซา เมย ์ระบวุ่ารฐับาลรสัเซียแทรกแซงการเลือกตัง้

ของสหราชอาณาจกัรและจารกรรมขอ้มลูทางไซเบอร ์นบัเป็นการกลา่ว

โจมตรีสัเซียอย่างแข็งกรา้วท่ีสดุของผูน้าํองักฤษ



Case Study: The Facebook and Cambridge Analytica 

Up to 87 million Facebook users

Had their data exposed by

Exposed raw data of up to 

87 million profile to…

Worked on…

Trump campaign

อา้งอิง: https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram



Case Study: Facebook features

อา้งอิง: https://newsroom.fb.com/news/2018/09/security-update/

ตรวจพบการรัว่ไหลของขอ้มลูผ ูใ้ชง้านกว่า 50 ลา้นรายทัว่โลก ซ่ึงถกูแฮกเกอรเ์จาะระบบผา่นช่องโหว่ของแพลตฟอรม์

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายนท่ีผา่นมา ทําใหเ้ฟซบ ุก๊ตอ้งทําการรเีซตระบบ Access Tokens ของผ ูใ้ชง้านเพ่ือป้องกนัผลกระทบ

ท่ีอาจเกดิข้ึน สง่ผลใหผ้ ูใ้ชง้านกว่า 90 ลา้นบญัชี ถกูบงัคบัใหอ้อกจากระบบเพ่ือใหเ้ขา้ส ูร่ะบบใหม่อีกครัง้

ช่องโหว่ของ ฟีเจอร์ ‘View As’ ท่ีใชช่้วยแสดงใหเ้ราเห็นว่าผ ูใ้ชง้านคนอ่ืนในเฟซบ ุก๊ เห็นโปรไฟลข์องเราเป็นเช่นไร 

ช่องโหว่ของ ‘ตวัช่วยอปัโหลดวิดีโอ’ ท่ีสรา้ง Access Token ท่ีไม่ถกูตอ้ง ในการช่วยใหแ้ฮกเกอรไ์ดส้ิทธิล็อคอินเขา้ Mobile App 

ของเฟซบ ุก๊ได้

ช่องโหว่ของ ‘Access Token ท่ีถกูสรา้งข้ึน’ ท่ีช่วยใหแ้ฮกเกอรส์ามารถขโมยกญุแจในการเขา้ถึงบญัชีของผ ูใ้ชง้านได้



Case Study: Stunxnet
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คือ ภยัรา้ยบนโลกไซเบอร ์ในรปูแบบ

ของ Worm โดยจะโจมตบีนขอ้บกพร่อง

ของะบบปฏิบตักิาร Windows มุง่หวงั

ทาํลายระบบควบคมุและประมวลผลใน

โรงงานอตุสาหกรรม

STUXNET

ถกูพบ มิ.ย. 2010

โดย บริษทัไวรสับล็อกเอดา 

(Virus Blokada) ในสาธารณรฐัเบลารสุ

• โรงงานอตุสาหกรรม

• มุง่ทาํลายระบบควบคมุท่ีใชใ้น

กระบวนการตา่งๆ ท่ีสาํคญั 

แอบตดิตัง้โปรแกรมในระบบ PLCs

• เป็นมลัแวรห์ลายคอมโพเนนต์

• ใชช่อ่งโหว่ของ Zero Day

เป้าหมาย



Case Study: Stunxnet
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ภาพอธิบายการโจมตีบนโลกไซเบอรโ์ดยการปลอ่ยเวิรม์ Stuxnet จาก 
CHIP Online



Case Study: Stunxnet
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โรงงานนิวเคลียร์
Bushehr ในอิหร่าน

บรษิทัผลิตเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
โซนีค่อรป์ปอเรชนั

โรงงาน
ในประเทศจีน

สถานีอวกาศ
นานาชาต ิไอเอเอส

โรงงานเคมี
บริษทั Union Carbide ของอินเดยี



Case Study: Thailand’s iTruemart data leak

Niall Merrigan, 

a Norway-based 

security researcher. 

The data included their ID cards 

and passports.

public facing

อา้งอิง: https://www.reuters.com/article/us-autoshow-beijing-lynk-co/in-remote-china-a-high-tech-auto-plant-flags-global-challenge-idUSKBN1HY0XL

he was able to access 32 gigabytes of 11,400 

True customers' data stored in iTruemart on 

Amazon Web Services (AWS), a type of cloud 

storage platform known as an S3 bucket.



Case Study: Healthcare

อา้งอิง: https://www.blognone.com/node/78120

ศนูยก์ารแพทย ์Hollywood Presbyterian ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีตัง้อย ูใ่นเมือง Los Angeles มลรฐัแคลิฟอรเ์นียของ

สหรฐัอเมรกิา ออกมาเปิดเผยว่าถกูโจมตีจาก ransomware ในระบบอิเล็กทรอนิกสข์องโรงพยาบาล โดยการโจมตีเริม่ในวนัท่ี 

5 กมุภาพนัธ ์และขยายไปทกุสว่นของโรงพยาบาล

ระบบท่ีไดร้บัผลกระทบมีตัง้แต่ระบบเวชระเบียนคนไขอิ้เล็กทรอนิกส ์(EMR) ไปจนถึงระบบ CT Scans, 

งานดา้นหอ้งปฏิบติัการ รวมไปถึงหอ้งฉกุเฉินกไ็ดร้บัผลกระทบไปดว้ย เจา้หนา้ท่ีตอ้งกลบัไปใชเ้วชระเบียนและเอกสารบน

กระดาษอีกครัง้ และรอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอยา่ง LAPD และ FBI เพ่ือจดัการกบัปัญหาน้ี สว่นคนไขก้ถ็กู

สง่ต่อไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนๆ



Case Study: Healthcare

อา้งอิง: https://www.blognone.com/node/81321

Kansas Heart Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นโรคหวัใจประจํามลรฐัแคนซสั กลายเป็นเหยือ่รายลา่สดุท่ีโดน 

Ransomware ของแฮกเกอรเ์ขา้โจมตีระบบของโรงพยาบาล ดว้ยการเขา้รหสัขอ้มลูของโรงพยาบาล ท่ีซ้ํารา้ยกว่านัน้คือทาง

โรงพยาบาลไดจ่้ายค่าถอดรหสัใหก้บักล ุม่แฮกเกอรแ์ลว้ แต่ถกูเรยีกเงินเพ่ิมเป็นครัง้ท่ีสอง พรอ้มกบัขอ้มลูบางสว่นท่ียงัถกู

เขา้รหสัอย ู่

Greg Duick ผ ูอํ้านวยการของโรงพยาบาลออกมาระบวุ่า ขอ้มลูของผ ูป่้วยไม่ไดร้บัผลกระทบ รวมถึงการใหบ้รกิารตามปกติของ

โรงพยาบาลดว้ย เช่นกนั อยา่งไรกต็ามไดป้ฏิเสธตวัเลขท่ีจ่ายใหก้บัแฮกเกอร ์โดยระบวุ่าเป็นตวัเลขเล็กนอ้ยเท่านัน้ 

อยา่งไรกต็ามทางโรงพยาบาลไดต้ดัสินใจไม่จ่ายเพ่ิมจากการเรยีกรอ้งในครัง้ท่ีสองของแฮกเกอร ์

โดยระบวุ่าเม่ือปรกึษากบัท่ีปรกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศแลว้เป็นสิ่งท่ีไม่สมควรทํา 

และคาดว่าผ ูก้อ่เหตนุ่าจะอย ูท่ี่ต่างประเทศ



Case Study: Healthcare

อา้งอิง: https://www.blognone.com/node/92402

National Health Service (NHS) ระบบประกนัสขุภาพของรฐับาลองักฤษถกูมลัแวรเ์ขา้รหสัเรยีกค่าไถ่ 

WannaCrypt โจมตี 16 หน่วยงานยอ่ย ทําใหต้อ้งยกเลิกการผา่ตดัคนไขจํ้านวนมากทัว่ประเทศ

ผลกระทบทําระบบไอทีขงหน่วยงานต่างๆ และโรงพยาบาลท่ีไดร้บัผลกระทบตอ้งออกมาประกาศขอความรว่มมือคนไขใ้หไ้ป

โรงพยาบาลเฉพาะภาวะฉกุเฉินระดบัท่ีเป็นภยัต่อชีวิตท่านเท่านัน้
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สถิติภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนั
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สถิติภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนั
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สถิติภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนั



24อา้งอิง:www.thaicert.or.th

สถิติภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

สถิติภยัคกุคาม ประจําปี พ.ศ. 2561

ประเภทภยัคกุคาม / เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

Abusive content 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Availability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fraud 78 73 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

Information gathering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information security 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Intrusion Attempts 74 100 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233

Intrusions 56 43 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

Malicious code 13 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 221 226 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636
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อา้งอิง:www.thaicert.or.th

สถิติภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

สถิติภยัคกุคาม ประจําปี พ.ศ. 2561 โดยจําแนกเป็นรายเดือน



ภยัคกุคามจากเครอืขา่ยออนไลน์
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เน้ือหา

Search Engine Threat: ภัยคุกคามจากเครือ่งมือคนหา

Social Media Threat: ภัยคุกคามจากผานสังคมออนไลน

Scam/Phishing: ภัยคุกคามจาก Social Engineering



28

Search Engine Threat: ภยัคกุคามจากเครือ่งมือคน้หา
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พลงัในการคน้หา
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พลงัในการคน้หา

โอเปอเรเตอรก์ารคน้หา
โอเปอเรเตอรก์ารคน้หา คือ คาํท่ีคณุสามารถเพ่ิมลงไปในการคน้หาเพ่ือชว่ยจาํกดัผลการคน้หาใหแ้คบลง 

ไมต่อ้งกงัวลเร่ืองการจดจาํโอเปอเรเตอรเ์หลา่นีท้กุตวั เนือ่งจากคณุสามารถใชห้นา้ การคน้หาขัน้สงู เพ่ือสรา้งการคน้หา

ดงักลา่วไดด้ว้ย

โอเปอเรเตอร์ วิธีใช้

site: รบัผมการคน้หาจากเว็บไซตห์รือโดเมนท่ีเจาะจง

ตวัอย่างเชน่ กีฬาโอลิมปิก site:nbc.com และ กีฬาโอลิมปิก site:.go.th

link: คน้หาหนา้เว็บท่ีลิงกไ์ปยงัหนา้เว็บใดหนา้เว็บหนึง่

ตวัอย่างเชน่ link:youtube.com

related: คน้หาหนา้เว็บไซตท่ี์คลา้ยคลึงกบัท่ีอยู่เว็บท่ีคณุร ูจ้กัอยู่แลว้

ตวัอย่างเชน่ related:manager.co.th

OR คน้หาหนา้ท่ีอาจใชห้นึง่ในคาํหลายๆ คาํ

ตวัอย่างเชน่ มาราธอน OR ว่ิงแข่ง

Info: รบัขอ้มลูเกี่ยวกบัท่ีอยู่เว็บ รวมทัง้หนา้เว็บในเวอรช์นัแคช หนา้ท่ีคลา้ยกนั และหนา้ท่ีลิงกไ์ปยงัว็บไซตน์ัน้ๆ 

ตวัอย่างเชน่ info:google.com

cache: ดลูกัษณะหนา้เว็บท่ีเหมือนกบัท่ี Google ไดเ้ขา้ไปท่ีเว็บไซตน์ัน้ครัง้ลา่สดุ 

ตวัอย่างเชน่ cache:rsu.ac.th



พลงัในการค้นหา

31



พลงัในการค้นหา
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Social Media Threat: ภยัคกุคามผา่นสงัคมออนไลน์



Social Media Threat: ภยัคกุคามผา่นสงัคมออนไลน์



Social Media Threat: ภยัคกุคามผา่นสงัคมออนไลน์



Social Media Application



Social Media Application



ดา้นมืดของ Social Network

• Social ของฉา้นนนนนน......

• การกระทําของคณุท่ีมองเห็นได ้“ทัง้โลก”



ภยัคกุคามบน Social Network 

• ใช ้Email Address บรษิทัสมคัร 

Facebook, Twitter, Instagram

• ใชช่ื้อผ ูใ้ชง้านและรหสัผา่นเดียวกนัใน

การล็อกอินเขา้ส ูร่ะบบ Social Network 

• ตัง้ค่า Facebook เป็น public profile

และใชว้นัเดือนปีเกิดเป็นรหสัผา่น

• สง่ไฟลส์าํคญัของบรษิทับน 

Facebook Group



ภยัคกุคามบน Social Network 

• Facebook virus message

• Facebook virus video



ตวัอยา่งภยัคกุคามบน Social Network 
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แนวทางป้องกนัภยัคกุคามบน Social Network 



• ดําเนินการตัง้ Password ใหย้ากต่อการคาดเดา

• ไม่ใชง้าน แอปพลิเคชนั ส ุม่เสี่ยง  เช่น Quiz ทายใจ (ควรอ่านขอ้ตกลงในการใชง้านหรอื Permission ให้
ชดัเจน)

• ตรวจสอบ Active Session โดยตรวจสอบท่ีการตัง้ค่า “Account Settings → Security and Login → Where 
You’re Logged In” เพ่ือดรูายช่ือของอปุกรณแ์ละสถานท่ีท่ีมีการเขา้ถึงบญัชีเฟซบ ุก๊ของเรา หากพบว่ามี
การ Log in ผา่นอปุกรณแ์ละสถานท่ีท่ีเราไม่ค ุน้เคย อาจเป็นไปไดว่้าบญัชีผ ูใ้ชง้านของเราโดนแฮก

• ใชง้าน ระบบ Two-factor authentication (ระบบยนืยนัตวัตนสองขัน้) โดยตัง้ค่าระบบใหถ้ามหารหสัยนืยนั
ตวัตนเพ่ิมเติม เม่ือพบการล็อกอินผา่นอปุกรณท่ี์ไม่ค ุน้เคย หรอืไม่เคยใชล้็อกอินมากอ่น ซ่ึงจะทําใหเ้รา
ไดร้บัรหสัยนืยนัตวัตนทางโทรศพัทมื์อถือ ในกรณีท่ีมีผ ูพ้ยายามล็อกอินแต่ไม่ใช่เจา้ของบญัชีจะไม่สามารถ
ล็อกอินได้

• Log out ทกุครัง้เม่ือเลิกใชง้าน และเปลี่ยน Password ทนัทีเม่ือเกดิเหตพุยายามล็อกอินเชา้บญัชี
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แนวทางป้องกนัภยัคกุคามบน Social Network 
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แนวทางป้องกนัภยัคกุคามบน Social Network 
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ภยัคกุคามบน Social Network 



แนวทางป้องกนัภยัคุกคามบน Social Network 
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แนวทางป้องกนัภยัคุกคามบน Social Network 
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• ดาํเนนิการตัง้คา่ความเป็นสว่นตวับน  Social Network 

• ดาํเนนิการตัง้คา่การแจง้เตอืนบน  Social Network 

• ดาํเนนิการตัง้คา่การพิสจูนต์วัตน (Authentication) ใหป้ลอดภยั

• ดาํเนนิการตัง้คา่การเขา้รหสัลบัขอ้มลู

• หา้มคลิกลิงคท่ี์ไดร้บัจากชอ่ง Chat ควรดาํเนนิกรอกชือ่เว็บไซตใ์นชอ่ง URL 

บนบราวเซอรด์ว้ยตวัทา่นเอง

• การเขา้ถึงเว็บไซตท์ีม่กีาร Login เขา้สูร่ะบบจะตอ้งสงัเกตสญัญาลกัษณร์ปูกญุแจสี

เขยีว

• ตรวจสอบผา่นเว็บไซต ์www.virustotal.com

• หา้มแชรข์อ้มลูที่มคีวามสาํคญัของบริษทั



ภยัคกุคามจาก Social Engineering
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Scam/Phishing: การลอ่ลวงทางอินเทอรเ์น็ต

• การหลอกลวงทางอินเทอรเ์น็ต 

• เพื่อขอขอ้มลูที่สาํคญัเชน่ รหสัผา่น หรือหมายเลขบตัรเครดติ

• โดยการสง่ขอ้ความผา่นทางอีเมลหรือเมสเซนเจอร ์(Chat)

• ตวัอย่างของการฟิชชิง่ เชน่ การบอกแกผู่ร้บัปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษทัที่นา่เชือ่ถือ

• และแจง้ว่ามสีาเหตทุาํใหค้ณุตอ้งเขา้สูร่ะบบและใสข่อ้มลูที่สาํคญัใหมโ่ดยเว็บไซตท์ี่ลิงกไ์ปนัน้ 

มกัจะมหีนา้ตาคลา้ยคลึงกบัเว็บที่กลา่วถึง 

• Phishing : PHP + Fishing
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Scam/Phishing: การลอ่ลวงทางอินเทอรเ์น็ต

แฮกเกอร

(ผูตกปลา)

สแปมเมล

(เหย่ือลอปลา)

เว็บไซตหลอกลวง

(ตะขอ)

ID ของผูทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส

(ปลา)
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ตวัอย่าง Phishing
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ตวัอย่าง Phishing
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ตวัอย่าง Phishing
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• หา้มคลิกลิงคท์ี่ไดร้บัจากอีเมลค์วรดาํเนนิกรอกชือ่เว็บไซตใ์นชอ่ง URL บนบราวเซอร์

ดว้ยตวัทา่นเอง

• การเขา้ถึงเว็บไซตท์ี่มกีาร Login เขา้สูร่ะบบจะตอ้งสงัเกตสญัญาลกัษณร์ปูกญุแจสีเขยีว

• ตรวจสอบผา่นเว็บไซต ์www.virustotal.com

• ตรวจสอบโดยใช ้Add on หรือ Extensions บนบราวเซอร์



ภยัคกุคามจาก Malware
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เน้ือหา

รวมฮิต Malware (ซอฟตแวรไมประสงคดี)

Ransomware (แรนซัมแวร) เขารหัสขอมูล เรียกคาไถ
จากผูใชงาน

Scareware (สแกรแวร) หลอกลวงผูใชงานวาเปน
ผลิตภัณฑรักษาความปลอดภัย มีการแจงเตือน
ผูใชวา มีการติดเชื้อเกิดข้ึน และใหดาวนโหลด
โปรแกรมปองกันไวรัส(ปลอม)มาติดต้ังท่ีเครือ่ง 

Spyware (สปายแวร)  ละเมิดความเปนสวนตัวของผูใช 

Trojan (โทรจัน) หลอกวาเปนโปรแกรมปกติท่ัวไป 
เมือ่หลงติดต้ังจะขโมยขอมูลและเปดใหผูไมประสงค
ดีเขามาควบคุมเครือ่ง



58

Malware (ซอฟตแ์วรไ์มป่ระสงคดี์)

• ย่อมาจากคาํว่า Malicious Software ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมประสงคร์า้ยตา่งๆ โดยทาํงานในลกัษณะที่เป็นการ

โจมตีระบบ การทาํใหร้ะบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมขอ้มลู มลัแวร ์แบ่งออกไดห้ลากหลายประเภท

อาทิเชน่ ไวรสั (Virus) เวิรม์ (Worm) หรือหนอนอินเทอรเ์น็ต มา้โทรจนั (Trojan Horse) การแอบดกัจบัขอ้มลู 

(Spyware) คีย ์ลอ๊กเกอร ์(Key Logger)
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ตวัอย่าง Malware (ซอฟตแ์วรไ์มป่ระสงคดี์)
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WannaCry
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You receive spam 

with malware

The malware 

downloads 

CTB Locker

CTB Locker encrypts 

yours files

You’re given a ransom

Notice with a deadline

You’re required to pay Bitcoins

Via TOR (Don’t Pay)

WannaCry : How ransomware will work
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Infected Computer

SCAN PUBLIC IPs 

SEND EXPLOIT FOR 

SMBv1 on TCP 445
Internet

MOBILE 3G/LTE

CONNECTION

WITH PUBLIC IP

AND OPEN SMBv1

Engineer

Operation Technologies network

SCADA/HMI/HISTORIAN/OPERATION

WannaCry : using an Internet connection that bypasses the network perimeter.
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WannaCry
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WannaCry

• The pictures revealed that two 

digital advertising hoardings had 

become infected with the virus 

and rather than displaying the 

usual advertisements, instead 

showed a message from hackers 

as the Bangkok traffic passed by.



Petwarp or Petya or NotPetya

• Petya is a family of encrypting 
ransomware that was first 
discovered in 2016. The malware 
targets Microsoft Windows-based 
systems, infecting the master boot 
record to execute a payload that 
encrypts a hard drive's file system 
table and prevents Windows from 
booting. It subsequently demands 
that the user make a payment in 
Bitcoin in order to regain access to 
the system.
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• https://noransom.kaspersky.com/
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• https://www.avast.com/th-th/ransomware-decryption-tools
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• - AVG's ransomware decryption tools

• - Trend Micro lock screen ransomware tool 

• - Avast anti-ransomware tools 

• - BitDefender anti-ransomware 

• - Kaspersky anti-ransomware tool
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั
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วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• ***สว่นใหญ่แกไ้มไ่ด ้ 100%***

• Ransomware แต่ละตวัแกไ้ขไมเ่หมือนกนั 

• จ่ายเงินคา่ไถ่ใช่ว่าจะไดข้อ้มลูเสมอไป

• ลง Antivirus ท่ีสาํคญัตอ้ง update

• ไมเ่ปิดไฟลม์ัว่

• ไมค่ลิกลิงคม์ัว่

• สาํรองขอ้มลูสาํคญัไว ้ปลอดภยัท่ีสดุ

• อพัเดตระบบปฎิบติัการท่ีใชง้านอยา่งสม่ําเสมอ
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Scareware (สแกรแ์วร)์

• มกัจะปรากฏอยูใ่นรปูแบบของผลติภณัฑร์กัษาความปลอดภยั มกีารแจง้เตอืนผูใ้ชว่้า มกีาร

ตดิเชือ้เกิดขึน้ และใหด้าวนโ์หลดโปรแกรมป้องกนัไวรสัมาตดิตัง้ที่เคร่ือง
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Scareware (สแกรแ์วร)์

• ลกัษณะโดยทัว่ไป ...

• ไมแ่พร่เชือ้ไปตดิไฟลอ่ื์นๆ 

• ไมส่ามารถสง่ตวัเองไปยงัคอมพิวเตอรเ์คร่ืองอ่ืนๆได ้

• ตอ้งอาศัยการหลอกคนใชใ้หด้าวนโ์หลดเอาไปใสเ่คร่ืองเอง

• อาศัยชอ่งโหว่ของ web browser ในการตดิตัง้ตวัเองลงในเคร่ืองเหย่ือ 



73

ซอฟตแ์วรส์อดแนม (Spyware)

• เพื่อสงัเกตการณห์รือดกัจบัขอ้มลู หรือควบคมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์

• ผูใ้ชไ้มร่บัทราบว่าไดต้ดิตัง้เอาไว้

• มกัแพร่กระจายผา่นเว็บไซต ์อีเมล ์USB-Drive  

• ขอ้มลูท่ีมกัจะถกูดกัจบั

• ขอ้มลูบตัรเครตดิ

• รหสัผา่น

• อีเมล์
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มา้โทรจนั (Trojan Horse)

• ไมท่าํสาํเนาตวัเอง

• เจตนาทาํสิ่งที่คาดไมถึ่ง

• ลบไฟล์

• เปิดประตลูบั หรือ Back Door

• ขโมยขอ้มลูสาํคญั เชน่ รหสัผา่น

เลขที่บตัรเครดติ เป็นตน้

• ทาํการเชือ่มตอ่สูภ่ายนอก
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โปรแกรมเปิดไฟล ์PDF ท่ียงัไมไ่ดร้บัการแพทช์

• เป็นรปูแบบไฟลท์ี่มคีวามเสี่ยงที่สดุ 

เนือ่งจากชอ่งโหว่ตา่งๆ ของ 

Adobe Acrobat และ Reader 

ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของชดุเคร่ืองมอื

ในการใชห้าประโยชนใ์นทางที่ผดิๆ 

เชน่ การเขา้ควบคมุระบบและทาํตาม

อย่างที่แฮกเกอรต์อ้งการ



ภยัคกุคามและความเส่ียงต่อ
การใชง้าน Mobile Device
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กิจกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ต 2018

• เลน่เกมสอ์อนไลน์

• ดโูทรทศัน/์ดภูาพยนต/์ฟังวิทยุ

• ดขูอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัหุน้

• คน้หาขอ้มลู

• รบั-สง่อีเมล

• เครือขา่ยสงัคมออนไลน์

• อ่าน e-News,e-Book

• ซ้ือสินคา้และบริการ

• ทาํธรุกรรมทางการเงนิ



รอ้ยละของผ ูใ้ชง้านเว็บไซตโ์ดยแบ่งแยกตามอปุกรณก์ารใชง้าน 2018



Mobile Device และ BYOD คืออะไร

• Mobile Device คืออปุกรณพ์กพา ไดแ้ก ่Smartphone, Tablet, Handheld เป็นตน้

• Bring Your Own Device (BYOD) (แปลตามอกัษร: "นาํอปุกรณข์องคณุมาเอง") 

อธิบายถึงแนวโนม้ของผูใ้ชง้านดา้นไอทีจะเนน้การใชง้าน Mobile device ของ

ตนเองเพื่อเขา้ถึงเครือขา่ยขององคก์ร



สถิติการโจมตี



สถิติการโจมตี

• Malware บน Mobile บนระบบปฎิบตักิาร Android 



สถิติการโจมตี



สถิติการโจมตี

98% เกิดจากการ Root



Android Hacking

84



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

เว็บไซตข์า่วในไทย ถกูฝังโทรจนั ปลอ่ยโคด้หลอกโหลดแอพป้องกนัไวรสัปลอม 

ในธนาคารออนไลน์

SMS ดาวนโ์หลดโปรแกรม AVG AntiVirus Mobile Pro  สาํหรบัตดิตัง้ใน Android โดยโปรแกรม

ดงักลา่วเป็นโปรแกรมแอนตีไ้วรสัปลอม จดุประสงคเ์พื่อขโมย SMS OTP จากธนาคาร



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

โทรจนัตวันีจ้ะเขา้ไปแกไ้ขขอ้มลูที่แสดงผลอยู่ในเบราวเ์ซอร ์ไมใ่ชก่ารสรา้งเว็บไซต์

ปลอม ทาํใหก้ารเชือ่มตอ่แบบ HTTPS และขอ้มลูใบรบัรองดจิิทลั (Digital Certificate) ที่แสดง

อยู่ในเว็บไซต ์เป็นใบรบัรองฯ จริงของธนาคาร



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

รอ้งขอสิทธิในการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

สิทธ์ิที่แอปพลิเคชนัสามารถเขา้ถึงได ้

https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2014/al2014us017.html



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

สถิตกิารคลิกลิงกท์ี่เผยแพร่มลัแวร์

https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2014/al2014us017.html



• Afterlight apk free download

ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟน



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

อีเมลหลอกลวง (Phishing) 



• ดาํเนนิการอพัเดตแอปพลเิคชนัอยา่งสมํา่เสมอ

• ไม ่Jailbreak หรือ root เคร่ือง

• ดาํเนนิการตดิตัง้ Antivirus บนอปุกรณ ์

• ไมต่ดิตัง้โปรแกรมจากแหลง่อ่ืนที่ไมใ่ช ้Google Play, App Store

• ดาํเนนิการตรวจสอบความเหมาะสม และนา่เชือ่ถือของแอพกอ่นตดิตัง้

• หา้มคลกิลงิคท์ี่ไดร้บัจากอีเมลค์วรดาํเนนิกรอกชือ่เว็บไซตใ์นชอ่ง URL บน
บราวเซอรด์ว้ยตวัทา่นเอง

• การเขา้ถึงเว็บไซตท์ีม่กีาร Login เขา้สูร่ะบบจะตอ้งสงัเกตสญัญาลกัษณร์ปูกญุแจ
สเีขยีว

• ตรวจสอบผา่นเว็บไซต ์www.virustotal.com
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ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

Accessibility Clickjacking คือการหลอกใหค้ลิก (Clickjacking) เกิดขึน้เมือ่ผูไ้มป่ระสงคด์ี

สรา้งหนา้จอหลอกครอบทบัหนา้จอขออนญุาตตดิตัง้ Accessibility Service ทาํให้

ผูใ้ชง้านคลิกตามที่ตอ้งการ

อา้งอิง : https://www.it24hrs.com/2016/clickjacking-android-malware/



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟน

อา้งอิง : https://www.it24hrs.com/2016/clickjacking-android-malware/






• ไม ่Jailbreak หรือ root เคร่ือง

• ไมต่ดิตัง้โปรแกรมจากแหลง่อ่ืนที่ไมใ่ช ้Google Play, App Store

• ดาํเนนิการตรวจสอบความเหมาะสม และนา่เชือ่ถือของแอพกอ่นตดิตัง้

• ดาํเนนิการตดิตัง้ Antivirus บนอปุกรณ ์
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IOS Hacking

99



ภยัคกุคามบน IOS 

98% ของเคร่ืองที่ตดิ Malware เกิดจากเคร่ืองที่ทาํการ Jailbreak

อา้งอิง:https://www.thaicert.or.th/papers/technical/2014/pa2014te003.html



ภยัคกุคามบน IOS 

คน้หาไฟลน์ามสกลุ .plist ที่ระบบปฎิบตักิาร iOS ใชใ้นการเก็บขอ้มลูของแตล่ะแอปพลเิคชัน่

เชน่ สถานะการล็อกอิน เป็นตน้ 

อา้งอิง: https://www.thaicert.or.th/papers/general/2012/pa2012ge006.html

การใชโ้ปรแกรม iExplorer ในการเขา้ถึงขอ้มลูที่อยู่ในอปุกรณ ์iOS 



ภยัคกุคามบน IOS 

นาํไฟลน์ามสกลุ .plist ที่ระบบปฎิบตักิาร iOS ใชใ้นการเก็บสถานะการลอ๊กอินบน Facebook 

จากเคร่ือง Ipod ไปใสท่ี่เคร่ือง IPhone

อา้งอิง: https://www.thaicert.or.th/papers/general/2012/pa2012ge006.html

การนาํไฟลท์ี่เก็บขอ้มลูการล็อกอินจากเคร่ือง iPod ไปใสใ่นเคร่ือง iPhone



• Passcode bypass บน IOS 12

ภยัคกุคามบน IOS 

อา้งอิง: https://thehackernews.com



ภยัคกุคามบนมือถือสมารท์โฟนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

อา้งอิง : https://www.youtube.com/watch?v=X2yQS1VzmZ0






• iOS ransomware

ภยัคกุคามบน IOS 

อา้งอิง: https://www.kaspersky.com/blog/ransomware_targets_ios_osx/4903/



ตรวจสอบไฟลน์ามสกลุ .apk และ .ipa



• ไม ่Jailbreak หรือ root เคร่ือง

• ไมต่ดิตัง้โปรแกรมจากแหลง่อ่ืนที่ไมใ่ช ้Google Play, App Store

• ดาํเนนิการตรวจสอบความเหมาะสม และนา่เชือ่ถือของแอพกอ่นตดิตัง้

• ดาํเนนิการตดิตัง้ Antivirus บนอปุกรณ ์
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ภยัคกุคามจากการดแูลรกัษาโทรศพัท ์(Physical Threats)

ซ้ือ
โทรศพัท์

Root
Jailbreak

ขอ้มลู
รัว่ไหล



ภยัคกุคามจากการดแูลรกัษาโทรศพัท ์(Physical Threats) 

โทรศพัท์
พงั

ชา่ง

มอืถือ

ขอ้มลู
รัว่ไหล



ภยัคกุคาม และความเส่ียงต่อการใชง้าน Mobile Device

โทรศพัท์
หาย

ขอ้มลู
รัว่ไหล



ภยัคกุคามจากการดแูลรกัษาโทรศพัท ์(Physical Threats)

โทรศพัท์

ถกูขโมย

ขอ้มลู
รัว่ไหล



ความเส่ียงของการใชง้าน Mobile Device

• ขอ้มลูถกูเปิดเผย ขาดการ

ป้องกนั ขอ้มลูสญูหาย

• ปัญหาการรัว่ไหลของ

ขอ้มลู

• การเขา้ถึงโดยไมไ่ดร้บั

อนญุาต



กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการใชง้าน Mobile Device และ 
BYOD ภายในองคก์ร

• ขึน้ทะเบียนอปุกรณ ์Mobile Device/BYOD และขออนมุตักิารใชอ้ปุกรณเ์พ่ือเขา้ถึง

เครือขา่ย และทรพัยากรในบริษทั

• ใชง้านอปุกรณท่ี์บริษทัจดัหาใหต้ามกฏระเบียบ

• ไม ่Jailbreak หรือ root

• ตดิตัง้ Antivirus บนอปุกรณ ์

• ตรวจสอบความเหมาะสม และนา่เชือ่ถือของแอพกอ่นตดิตัง้

• ใช ้PIN หรือรหัสผา่นท่ีเดาสุม่ไดย้าก 

• ตัง้คา่ Automatic Lock Screen

• ดแูลและควบคมุขอ้มลูสาํคญัของบริษทั

• BYOD จาํกดัใหเ้ขา้ถึงเฉพาะเครือขา่ยท่ีบริษทักาํหนด
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ไมส่ามารถเขา้ถึงระหว่างกนัได้Protect/Enforce

Work Space

พ้ืนทีสําคญัของแอพ 

และขอ้มลูของบรษิทั

Personal Space

พ้ืนทีสว่นตวัของ

ผ ูใ้ชง้าน

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการใชง้าน Mobile Device และ 
BYOD ภายในองคก์ร



Mobile Device และ BYOD กบัการใชง้านในองคก์รอยา่งไรใหป้ลอดภยั

• ตัง้รหัสผา่นกอ่นเขา้ใชเ้คร่ืองท่ีเดาสุม่ไดย้าก 

• ไมค่วร root/Jailbreak

• ไมต่ดิตัง้โปรแกรมจากแหลง่อ่ืนท่ีไมใ่ช ้Google Play, App Store

• ตัง้คา่ใหก้รอกรหัสผา่นทกุครัง้กอ่นการซ้ือ App

• เขา้รหัสขอ้มลูในอปุกรณ์

• ตดิตัง้โปรแกรมป้องกนั Virus



Mobile Device และ BYOD กบัการใชง้านในองคก์รอยา่งไรใหป้ลอดภยั

• สาํรองขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอ

• ตัง้คา่การคน้หาอปุกรณเ์พ่ือป้องกนัการขโมย

• iPhone : find my iPhone

• Android : Android Device Manager

• เรียนรูก้ารป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลจาก Cloud Service 

• ปกป้อง และระมดัระวงัอปุกรณ์



ภยัคกุคามจากการใชง้าน
เครอืขา่ยไรส้าย

ท่ีใหบ้รกิารในพ้ืนท่ีสาธารณะ
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คุณคดิว่า https ปลอดภัยหรือไม่ ? 
อย่าเพิง่คดิว่าปลอดภัยเพราะอาจไม่เป็นเช่นน้ัน
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Rogue Access Point



ภยัคกุคาม และความเส่ียงต่อการใชง้าน Mobile Device

• Man-in-the-middle attack

• SSL Strip

• ARP Spoof

• Spoof DNS

• Facebook Phishing



ภยัคกุคาม และความเส่ียงต่อการใชง้าน Mobile Device



ภยัคกุคาม และความเส่ียงต่อการใชง้าน Mobile Device



วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• ไมใ่ชง้าน Wi-Fi สาธารณะในการทาํธรุกรรมทางการเงนิและเขา้ส ู่

ระบบงานสาํคญัภายในองคก์ร

• สงัเกตหนา้ Error ของเว็บบราวเซอรใ์นการแจง้เตอืนตา่งๆ

• การเขา้ถึงเว็บไซตท่ี์มกีาร Login เขา้ส ูร่ะบบจะตอ้งสงัเกตสญัญาลกัษณ์

รปูกญุแจสีเขยีว

• ตรวจสอบผา่นเว็บไซต ์www.virustotal.com

• ตรวจสอบโดยใช ้Add on หรือ Extensions บนบราวเซอร์ “HTTPS 

Everywhere”



ภยัคกุคามบนระบบสารสนเทศ
ภายในองคก์รหรอืบรษิทั
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เน้ือหา

การต้ังรหัสผานใหปลอดภัย

โปรแกรมไมประสงคดี ซึง่จะเนนในเร่ืองของการปรับปรุง
ฐานขอมูลรูปแบบไวรัส

การตรวจสอบวาฐานขอมูลรูปแบบไวรัสมีการอัพเดต
หรือไมการแพรกระจายของไวรัสผานทาง Thumb Drive 
การปองกัน Spyware

การต้ังคา Windows Update

การเปดใชงาน Personal Firewall 

การต้ัง Screen saver แบบมีรหัสผาน

การรับสงอีเมลใหปลอดภัย



การตัง้รหสัผา่นใหป้ลอดภยั

• ความยาวรหัสผา่น 8-16 ตวัอกัษร

• ประกอบดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข และอกัษระพิเศษ

• ไมใ่ชค้าํท่ีมใีนพจนานกุรม (Dictionary)

• ควรมกีารเปลี่ยนรหัสผา่นตามระยะเวลา 

เชน่ 6 เดอืนหรือ 1 ปี

• ไมใ่ชง้านรหัสผา่นท่ีเหมอืนกนัในทกุๆบริการ

• แยกรหัสผา่นสาํหรบัระบบงาน(ท่ีทาํงาน) 

กบัระบบท่ีใชง้านสว่นตวั



การตัง้รหสัผา่นใหป้ลอดภยั

• เทคนคิ การกาํหนดรหัสผา่นใหจ้าํงา่ยเชน่

• ใหก้าํหนดเป็นภาษาไทย แตพิ่มพเ์ป็น

ภาษาองักฤษ เชน่

• คณุทาํได ้: 86Imewfh

• ทาํไมเสียบอ่ยจงั : mew,glup[jvp0y’

• ตัง้ใหส่ื้อความหมายเก่ียวกบัระบบท่ีใช ้

• งานบญัชปีวดหัว : ‘ko[yP=ux;fsy;



การตัง้รหสัผา่นใหป้ลอดภยั

• คาํท่ีมกัเขยีนผดิเฉพาะสว่นตวั

• ไปไหว้พระ : ไปใหว้พะ : wx>sh;rt

• ผสมคาํไทยและองักฤษ

• ระบบ@error : it[[@error

• ใชก้ารแทนท่ีหรือตวัยอ่ส่ือความหมาย

• เงนิเดอืนเป็นศนูย:์ $เดอืนเป็น0 : $gfnvogxHo0

• โอแ้อ็ดมนิคนด ี: o@มนิคนD : o@,bo8oD



การป้องกนัไวรสับนเครือ่งคอมพิวเตอร์

• ผูใ้ชง้านตอ้ง : ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมป้องกนัไวรสัวา่ยงั

ทาํงานตามปกตหิรือไม่ และมกีารปรบัปรงุฐานขอ้มลูไวรสัอยา่ง

สมํา่เสมอหรือไม ่โดยใหท้าํการตรวจสอบอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครัง้ หาก

พบวา่ทาํงานผดิปกต ิใหรี้บแจง้ผูด้แูลระบบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนนิการ

แกไ้ขโดยทนัที



การป้องกนั Spyware

• เวลาท่ีผูใ้ชพ้บหนา้จอในลกัษณะนีใ้หค้ลิกท่ีกากบาท X ขวาบน เพ่ือปิดหนา้ตา่ง

• ป๊อบอพันัน้

• อยา่คลิก “yes”หรือ“accept”หรือ“download” เพราะนัน่เทา่กบัเป็นการอนญุาต

ใหด้าวนโ์หลดโปรแกรมเหลา่นัน้ได ้

• เพระฉะนัน้ “อยา่หลงกล”



การป้องกนั Spyware

• ใชซ้อฟตแ์วรแ์อนตสิปายแวร ์ซ่ึงเป็น

เสมอืนกาํแพงอีกดา่นหนึง่ท่ีชว่ย

ป้องกนัซอฟตแ์วรท่ี์ไมร่ ูจ้กัตดิตาม

คณุเขา้มาขโมยขอ้มลูสว่นบคุคลจาก

เคร่ืองของคณุระหวา่งท่ีใชง้าน

ออนไลน์



USB rubber ducky



เครือ่งมือ



เครือ่งมือ



USB Killer



USB Killer








การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• ไมด่บัเบิลคลิ๊กท่ี Drive ของส่ือ



การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• เอาเคร่ืองหมายถกูออกหนา้

หัวขอ้ Use AutoPlay for all 

media and devices แลว้

คลิก Save

• การปิดการทาํงานของ Autoplay

ท่ีมมีาใน Control Panel



การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• คลิก Start -> ท่ีชอ่ง Search box พิมพ์

คาํสัง่ Gpedit.msc -> Enter

• ดบัเบ้ิลคลิกหัวขอ้ Computer Configuration -> Administrative Templates -> 

Windows Components -> AutoPlay Policies

• ท่ีพาเนลทางดา้นขวา ดบัเบ้ิลคลิกหัวขอ้ Turn off Autoplay



การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• ท่ีหนา้ตา่งกาํหนดคณุสมบตัใิหเ้ลือกเป็น Enabled

• และท่ีหัวขอ้ Turn off Autoplay on: ใหเ้ลือก

• All drives หรือ

• CD-Rom and removable media drives

• แลว้คลิก Apply -> OK



การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• การโชวไ์ฟลท่ี์ถกูซ่อน (HIDDEN FILE)

• เลือกท่ี This PC -> View -> Option -> View

• เลือกท่ีแถบ View

• แลว้คลิกท่ี Show Hidden file,folders, And drivers

• แลว้ตกิท่ี Hide protected operating system file



การป้องกนัไวรสัจาก Thumb Drive 

• DriveSecurity เป็นเอนจินป้องกนัไวรสัจาก ESET NOD32® ท่ีมรีางวลัรบัรอง 

ระบบจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของขอ้มลูในไดรฟ์เพ่ือคน้หาไวรสั สปาย

แวร ์โทรจาน เวิรม์ รทูคิต แอแวรแ์ละภยัคกุคามทางอินเทอรเ์น็ตอ่ืน ๆ



การตัง้ค่า Windows Update



การเปิดใชง้าน Personal Firewall



การตัง้ค่า Screen Saver



ภยัคกุคามท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวนั
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การดกัดขูอ้มลูบตัร ATM (ไทย)

• ติดตัง้ Key Board สว่นบคุคล



การดกัดขูอ้มลูบตัร ATM (ไทย)

• ถอดประกอบได้



การดกัดขูอ้มลูบตัร ATM (ไทย)

• ต ู ้ATM ไมป่รกติ



วิธีแกไ้ข / ป้องกนั

• สงัเกตความผดิปกตติา่งๆ รอบๆ เคร่ือง ATM

• การกดเงนิสดท่ีต ู ้ATM ทกุครัง้ตอ้งปกปิดรหัสผา่น

• สมคัรบริการ SMS Alert

• ทาํการจาํกดัวงเงนิ

• ใชบ้ตัร ATM EMV ชปิ

• แจง้ธนาคารทนัท่ีเมือ่พบส่ิงผดิปกติ










วธีิแก้ไข / ป้องกนั
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