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จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

  
  

  

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
มากกว่า 30 ล้านคน 

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
มากกว่า 159 ล้านคน 

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
มากกว่า 3,000 ล้านคน 

Digital  
Innovation 

Evolving e-Commerce 
Platform 

Changing  
behaviors 



ภาพจาก http://iscs.com/2013_lp_more_than_core.php



ธุรกิจประกันภัย

ภาพจาก http://iscs.com/2013_lp_more_than_core.php
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Digital Insurance ID Card

ภาพจาก YouTube



Insurance Telematics

ภาพจาก YouTube



Insurance Telematics App

ภาพจาก YouTube



Insurance Goes on Cloud

ภาพจาก YouTube



Technology Trend and Innovation

Innovate and Grow!

Cloud 

Mobile Big data 
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Data Breach

ภาพจาก YouTube



DDoS in Action

14 

Reference: http://www.digitalattackmap.com/#anim=1&color=0&country=PH&list=0&time=16327&view=map 



DDoS by Numbers

15 



DDoS Protection

16 



Extortion by DDoS

17 



ผ ู ้ ใช ้ เข ้ าชมเว ็บไซต ์ท ี ่ ม ี
มัลแวร์ฝังอยู่ หรือเปิดไฟล์

แนบในอีเมลที ่เป็นมัลแวร ์

2

มัลแวร์ถูกดาวน์โหลดและติดตั้ง
ลงในคอมพิวเตอร ์ของผ ู ้ ใช ้ 

3
มัลแวร์เข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ และ
เ ข ้ า ร ห ั ส ล ั บ ไ ฟ ล ์ เ อ ก ส า ร 

เช่น .doc .xls .jpg ฯลฯ  ทำให้ผู้ใช้
ไม ่สามารถใช้งานไฟล์เหล่านั ้นได้  

4

มัลแวร์แสดงข้อความบน
หน้าจอ ข่มขู่หรือหลอก

ลวงให้ผู้ใช้ชำระเงิน เพื่อ
ให ้มาซ ึ ่ งว ิธ ีการในการ

ถอดรหัสลับไฟล์เอกสาร 

5

ผู้ใช้ยอมชำระเงินให้กับผู้ไม่หวังดี โดยอาจจ่าย
เป็นสกุลเงินจริงหรือเงินเสมือน เช่น Bitcoin ขึ้น

อ ย ู ่ ก ั บ เ ง ื ่ อ น ไ ข ข อ ง ม ั ล แ ว ร ์ แ ต ่ ล ะ ต ั ว 

6

ผู้ไม่หวังดีแฮกเว็บไซต์แล้วฝังมัลแวร์
ที่จะใช้เผยแพร่ หรือใช้วิธีส่งอีเมลที่มี

ไฟล ์แนบเป ็นม ัลแวร ์ ไปย ั งผ ู ้ ใช ้ 

1

กรณี การโจมตีผู้ใช้งานด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) 



ไฟล์ .doc ที่สามารถ exploit MS Word ได้ 
ถูกส่งผ่าน Mail ในรูปแบบ Spear-phishing 

Malware จาก .doc ดาว์นโหลดไฟล์ 
Malware อื่นที่สามารถขโมยข้อมูลได้มา
ภายหลัง 

ข้อมูลถูกส่งออกไปให้ 
ผู้ไม่หวังด ี

มีการติดตั้ง 
Antivirus ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ในเครื่อง แต่
ไม่สามารถตรวจจับ 
Malware ชุดนี้ได้
เลย 

กรณี การโจมตีแบบ APT 



เหยื่อเปิดเว็บไซต์ 
หนังสือพิมพ์ที่มี 
มัลแวร ์

มัลแวร์ถูกติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์
เหยื่อโดยอัตโนมัต ิ

มัลแวร์ทำงานเมื่อเหยื่อเข้าใช้งาน e-banking 
โดยแฝงโฆษณาเรื่องการแจกโปรแกรม 
antivirus บนโทรศัพท์มือถือ 

 เหยื่อหลงเชื่อและติดตั้ง 
Antivirus ปลอมทำให้ถูกขโมย 
SMS ที่ใช้ในระบบ e-banking 

ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงระบบ e-banking เพื่อขโมย
เงินออกจากบัญชีเหยื่อ 

1 2
3

4
3

กรณีการโจมตีแบบ Watering hole attack 



Malaysia Airlines website 

ThaiTV3 website 

Ministry of Education website 

Website Defacement



PHISHING SITE
ใช ้PeyPal แทน PayPal 
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Government-led cybersecurity Framework 
•  Framework for Improving Critical Infrastructure 

Cybesecurity กำหนดโดย NIST และเผยแพร่เป็นเวอร์ชันที่ 
1.0 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งเป็นการทำตาม 
Presidential Executive Order 13636 เรื่อง Improving 
Critical Infrastructure Cybersecurity ออกในเดือน
กุมภาพันธ์ 2013 Framework นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลา มากกว่า 1 ปี 
ในการจัดทำ 

•  Framework ซึ่งอยู่บนหลักการของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของ Framework core 
ได้แก่ รายการของกิจกรรมและผลลัพธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ที่คาดว่าจะได้รับ จัดตามลักษณะฟังก์ชันงาน 5 ประเภทในวงจร
การบริหารจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ คือ identify, protect, 
detect, respond และ recover 

Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 
http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf

Framework 



Maturity model for Improving Cybersecurity 

•  Framework implementation tiers กำหนดแนวทางการจัดระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงไซเบอร์
ขององค์กร ตั้งแต่ระดับ 1 (partial) – 4 (adaptive) 

•  Framework profile ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้จากการนำกิจกรรมใน Framework 

core ไปปฏิบัต ิ



CSF Implementation – Intel Case 
•  บริษัทอินเทลฯ ได้เริ่มมีส่วนร่วมใน 

Framework มาตั้งแต่ต้นในเดือน
กุมภาพันธ์ 2013  

•  แต่เนื่องจากขนาดของบริษัทที่ใหญ่มาก มี 
business unit และ computing 
platform จำนวนมาก (มากกว่าสามแสน 
platforms) จึงเลือกที่จะทำโครงการ
นำร่องครอบคลุมงาน Office และ 
Enterprise เนื่องจากงานส่วนนี้ บริษัทดูแล
เองและเป็นงานที่ทีมหลักมีความคุ้นเคย
มากที่สุด 

•  โดยเลือกกิจกรรมมา 21 categories และ

เพิ่มอีกหนึ่ง category เรื่อง Threat 
intelligence ซึ่งไม่มีใน Framework 

 



CSF Implementation – Intel Case 

จากดำเนินโครงการนำร่อง บริษัทอินเทลฯ พบว่า 
Framework เป็นเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง และการทำงานไปในทิศทาง
เดียวกัน Framework ทำให้หลายส่วนงานสื่อสารโดยใช้
ภาษาเดียวกัน 
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1) 24×7 operations center   

2) Worldwide Collaboration & 
Coordination  

3) ยกระดับการปกป้อง Critical 
Information Infrastructure  

ตัวอย่างงานบริการ ไทยเซิร์ต  

•  การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์กับระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

•  การวิเคราะห์ภัยคุกคามของไทยเซิร์ต  
•  ระบบ Cyberthreat Information Sharing 

•  จัดอบรมและสอบ, เตรียมความพร้อม 
บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

•  การสร้าง awareness ทั้ง online-offline 

ไทยเซิร์ต : Thailand Computer Emergency Response Team   
“to improve the nation’s cybersecurity” 



Alert & Coordination 
 (since ’12)

Public and Private Sectors/ CERT/CSIRT Partners 
 

Ticketing and Analysis  
(’12-’15)

Monitoring and 
Detection (’13’15)

Threat 

Th
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er

t  Thailand Internet Community 
Public / Private Sectors 

Regulator  Law enforcements 

(’13-’14) 
Internet Malware & 
Vulnerability Scanner 

 
 

(’15) 
Cyber Threat Detection for 
Government Agencies 

Pr
ot
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Protection (’15)

(’15) 
Web and DDoS Firewall for 
Government Agencies 

Traffic Flows 
  

Data CenterLegitimate web 
traffics 

 
Known Malicious  
& DDoS Traffics

Legitimate web 
traffics 

Threat Detection info

Monitoring and Analysis 

การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์กับระบบสารสนเทศภาครัฐ 



Malware Analysis 

Objectives: 
•  Practice incident handling coordination between the banks, ISPs and ThaiCERT 
•  Assess advanced technical skills such as malware analysis 

“To enhance the communication and 

participating teams’ incident response 
capabilities and cooperation between 

teams” 

จัดซักซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ 



จัดอบรมและสอบบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 



ü  รหัสผ่าน ตั้งให้ยากหน่อย แฮกเกอร์จะได้
ใช้ฝีมือบ้าง 

ü  ก่อนคลิกลิงก์ให้ตรวจสอบก่อนเป็นเหยื่อ 
Phishing อีกราย 

ü  หยุดเป็น Mr.Next อ่านรายละเอียดก่อน

ติดตั้งโปรแกรม 

ü  ไม่ใช้ Remember my password กัน
โดนสวมหลายรอย 

ü  ใช้ HTTPS ก่อนจะถูกดักข้อมูลกลาง

อากาศ 

ü  ใช้งาน Anti-Virus หน่อย 

ü  Scan Removable Drive ก็อุ่นใจ 

ü  ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมล จะได้มั่นใจใช้
งานแค่เรา 

ü  แค่ Checkin ก็อาจสร้างปัญหาให้ตัวเอง

และคนอื่น ๆ ได้ 

ü  จงอัพเดทโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ 
ü  ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (ไทย
เซิร์ต) 



THANK YOU 
www.etda.or.th

www.thaicert.or.th


