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รูปแบบการโจมตี Cyber Security
1. Malware “มัลแวร” หมายถึงการรูปแบบหนึ่งของซอฟตแวร ท่ีเปนอันตรายตอผูท่ีไดรับ เชน ไวรัส และ 

ransomware “มัลแวร” จะทํางานก็คือการแฝงตัวเขามาในรูปแบบตางๆ

2. Phishing การปลอมหนาเวปไซต (Phishing) เปนการปลอมแปลงหรือเปลีย่นแปลงขอมูลบนหนาเวปไซต เพ่ือให

เกิดการเขาใจ ผิด หรือเกิดความเสื่อมเสีย และอาจเชื่อมโยงไปสูการขโมยขอมูลสําคัญ 

3. SQL Injection Attack การโจมตีจากชองโหวของโปรแกรมภาษา SQL เนื่องจากภายในเซิรฟเวอรของแตละ

องคกรมักจะรวบรวม “ขอมูลของลูกคา” “ขอมูลสวนบุคคล” “หมายเลขบัตรเครดิตและระบบการเงิน”

4. Cross-Site Scripting (XSS) การโจมตีแบบ XSS ซ่ึงทํางานผานการเขียนสคริปตขามไซต โดยจะทํางาน

คลายคลึงกับการโจมตีแบบ SQL แตจะแตกตางกันท่ี XSS จะไมสรางความเสียหายใหกับเว็บไซตท่ีเผยแพรขอมูล

5. Denial of Service (DoS) หรือ Distributed Denial of Service Attack การโจมตีในลักษณะของการสราง

ความหนาแนน (Traffic) ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เสมือนมีการทํารายการ (Transaction) จํานวนมาก ทําให

เครื่องคอมพิวเตอรเกิดความหนวงชาจนไมสามารถทํางานได

6. Session Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks การดักจับขอความสําคัญในระหวางการเชื่อมตอ

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระยะไกล ถือวาเปนการขโมยขอมูลสําคัญในระหวางท่ีมี

ผูใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต

7. Credential Reuse การแฮกขอมูลสําคัญเชนชื่อผูใชงานและรหัสผาน เพ่ือใชตัวตนของเราเขาสูระบบอ่ืนๆท่ี



Ransomware ไวรัสเรียกคาไถ
Ransomware หรือ มัลแวรเรียกคาไถ มีพฤติกรรมคือการ 

Lock file หรือ encryption file เพ่ือไมใหเหย่ือเขาใชงาน

ไฟลท่ีถูก Lock ไวได จากนั้นจะมีขอความเพ่ือทําการเรียก

คาไถขอมูลท่ีได Lock ไว หากเหย่ือยินยอมจายคาไถแฮก

เกอรก็จะปลดล็อค และในระยะหลังเริ่มมีการขูวาจะปลอย

ขอมูลสูสาธารณะ

Ransomware จะแพรกระจายผานทางสแปม หรือฟชชิ่งอีเมล 

แตยังมีการคนพบวา สามารถแพรกระจายผานทางเว็บไซต หรือ

การดาวนโหลดโดยไดรฟเพ่ือติดมัลแวรดังกลาวผานอุปกรณ

ปลายทาง และการเจาะเครือขาย เม่ือมัลแวรเรียกคาไถไดเขา

มาแลว มันจะทําการล็อคไฟลท้ังหมดท่ีสามารถเขาถึงได ปกติจะ

ใหจายเปน Bitcoins



ประเภทของ Ransomware
Ransomeworm หนอนเรียกคาไถ - มุงทําลายขอมูลและแพรกระจายตัวไป

ยังไฟลคอมพิวเตอรในเครื่องของตัวเองและเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆในระบบ

เครือขาย

• Petya

• Bad Rabbit

• RYUK

• Sodinokibi

• Phobos

• Globelmposter

• DoppelPaymer

• Mamba

• Snatch

• Dharma

• HiddenTear

• Estemani

• Rapid

ท่ีมา https://www.bitdefender.co.th/post/ransomware/

• CryptoLocker 2013

• CryptoWall 2014

• CTB-Locker 2014

• TorrenLocker 2014

• Bitcryptor and 

CoinVault 2015

• TeslaCrypt 2015

• Locky 2017

• WannaCry 2017

• GandCrab 2018

Ransomware ที่มีอยูในปจจุบัน



ขั้นตอนการเรียกคาไถ Ransomware
1. การติดเชื้อ

หลงัจากท่ีไดท้าํการสง่อีเมลฟิชชิงไปยงัระบบแลว้ มลัแวร์

เรยีกคา่ไถ่จะทาํการติดตัง้ตวัเองบนอปุกรณป์ลายทาง 

และอปุกรณบ์นเครอืข่ายใด ๆ ท่ีสามารถเขา้ถงึได้

2. การแลกเปลี่ยนคียที่ปลอดภัย

มัลแวรเรียกคาไถจะติดตอกับคําสั่ง และเซิรฟเวอรสําหรับ

ควบคุม ซ่ึงดําเนินการโดยอาชญากรไซเบอร ท่ีอยูเบื้องหลัง

การโจมตีเพ่ือสรางคียการเขารหัส (Cryptographic)

3. ทําการเขารหัส

มัลแวรเรียกคาไถจะเริ่มทําการเขารหัสไฟลใด ๆ ท่ีสามารถ

คนหาไดในเครื่อง Local และบน Network

4. ทําการขมขู

เม่ือการเขารหัสเสร็จสิ้น มัลแวรเรียกคาไถจะแสดง

คําแนะนําสําหรับการจายเงิน โดยจะมีขอความออก

แนวกรรโชกและขมขูคุกคามสําหรับการทําลายขอมูลท่ี

สําคัญของคุณ หากไมมีการชําระเงินคาไถ (โดยท่ัวไป

จะใหเหย่ือชําระเปน Bitcoins) (1 BTC=333,900 Baht)

5. ปลดล็อก

หลายองคกรไดเลือกท่ีจะทําการจายเงินคาไถ และหวัง

วาอาชญากรไซเบอรนั้น จะทําการถอดรหัสไฟลท่ีไดรับ

ผลกระทบ (ซ่ึงในหลายกรณีนั้นมักไมเกิดขึ้นจริง) หรือ

พวกเขาสามารถพยายามกูคืน โดยการลบไฟลและ

ระบบท่ีติดมัลแวรเรียกคาไถจากเครือขาย และกูคืน

ขอมูลจากการสํารองขอมูล



แนวทางการปองกันและรับมือกับ Ransomware
1. ใหผูดูแลระบบเครื่องแมขายของแตละสวนงานสํารองขอมูล (Data Backup) รวมท้ังการทดสอบการกูคืน

2. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) และมัลแวร (Malware)

3. วิเคราะหความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางการบริหารความม่ันคงปลอดภัย สารสนเทศ 

ISO/IEC 27001 วางแผนการจัดการท่ีเหมาะสม 

4. สรางความตระหนักใหบุคลากร และ นักศึกษา เรื่องความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ในชีวิตประจําวัน

5. การอัพเดท Patch ของระบบปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องแมขาย และ อุปกรณ จัดเก็บขอมูล

6. ติดตั้ง Firewall กลางของมหาวิทยาลัยหรือติดต้ัง Firewall ของสวนงาน เพ่ือปองกันการโจมตีจากภายนอก 

7. หลีกเลี่ยงการแชรขอมูลแบบ File Sharing หากจําเปนตองใช File Sharing อัพเดท Patch อยางสมํ่าเสมอ 

8. จัดทําแผนรับมือ (Incident Response) และ แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) สําหรับ

การทํางานสําคัญอยางตอเนื่องเม่ือระบบขัดของ 

9. จัดต้ัง Securities Operation Center ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามสถานการณดาน ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

ของมหาวิทยาลัย และใหคําแนะนําชวยเหลือสวนงานกรณีพบปญหา การใหความรูดาน ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และตรวจประเมินความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 



1 https://antivirus.cmu.ac.th
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Backup and Recovery Site (DR Site)

Firewall


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	รูปแบบการโจมตี Cyber Security
	Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่
	Slide Number 5
	ขั้นตอนการเรียกค่าไถ่ Ransomware
	Slide Number 7
	Slide Number 8

