9 ประเภทของวายร้ ายมัลแวร์
มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจากคําว่า Malicious Software โดยเราจะอธิ บายคําว่ามัลแวร์ วา่ คือโปรแกรมทีถูก
สร้างขึนมาเพือประสงค์ร้ายต่อเครื องคอมพิวเตอร์ และเพือขโมยข้อมูล หรื อ หลบเลียงการตรวจสอบในการ
เข้าถึงระบบ หรื อพยายามทําให้เครื องทีติดตังซอฟต์แวร์ เสี ยหาย ในเบืองต้นสามารถแยกเป็ นประเภท ได้ 9
ประเภทด้วยกัน คือ
1. Adware (แอดแวร์ ) เป็ นศัพท์เทคนิคมาจากคําว่า Advertising Supported Software ซึ งเป็ นมัลแวร์ ประเภท
หนึงทีเมือติดตังแล้ว มักจะมีโฆษณาอยูใ่ นตัวโปรแกรมเลย หรื อบางครังก็เรี ยกเปิ ดหน้าเว็บเพือป๊ อปอัพ
ขึนมาโดยอัตโนมัติ (ไม่ตอ้ งคลิก) ตัวอย่างเช่น ถ้าเราลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ตามเว็ปต่าง ๆ เราก็จะ
เห็นโฆษณาสิ นค้าปรากฏขึนมาบ่อย ๆ ถ้าเราอยากให้โฆษณานันหายไป ก็ตอ้ งจ่ายตังค์ค่าลิขสิ ทธิ เพือไม่ให้
มีโฆษณาขึนมากวนใจอีกต่อไป
อาการของเครืองทีติด Adware
1. หน้าหลักของเบราว์เซอร์ เปลียนไปเป็ นเว็บทีเราไม่รู้จกั
2. หน้าเว็บอาจมีป้ายโฆษณา pop-up เล็กๆ ปรากฏขึนมา
3. ในคอมพิวเตอร์ จะมีโปรแกรมแปลกๆโผล่มาโดยทีเราไม่รู้จกั
4. มีแถบ Tool bar แปลกๆโผล่มาในเว็บเบราว์เซอร์
วิธีป้องกัน Adware
- ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผูพ้ ฒั นา หรื อเว็บไซต์ทีน่าเชือถือได้
- หลีกเลียงการใช้โปรแกรมประเภท Crack ทีละเมิดลิขสิ ทธิ
- อ่านรายละเอียดของโปรแกรมทีจะติดตังให้ละเอียดทังก่อนและขณะติดตัง เพราะมีบางกรณี ทีเรา
สามารถกดเลือกไม่เอาโปรแกรม Adware ทีแถมมาได้

2. Bot เป็ นคําทีย่อมาจากคําว่า “Robot” ซึ งเป็ นโปรแกรมทีทํางานในลักษณะทีเรี ยกว่า Agent โดยจะรอคําสัง
จากเครื องหรื อโปรแกรมอืนทีสังหรื อปลุกให้เครื องทีมี Bot ติดตังอยูท่ าํ งาน ถ้าเครื อง ของเราถูก Bot ติดเข้า
ไป เครื องของเราก็จะถูกโปรแกรมหรื อบุคคลอืน ๆ สังงานให้ทาํ งานอย่างใด อย่างหนึ งตามเจ้านายหรื อ
บุคคลสัง
การกําจัด Bot
- Remove แบบ Manual โดยการลบและแก้ไขค่าต่าง ๆ ที Registry การใช้เครื องมือ เข้ามาช่วยดักจับพวก
Bot หรื อ Malware ต่างๆ โดยเครื องมือเหล่านีจะเป็ นส่ วนทีเข้าเสริ มการทํางาน ในการตรวจจับ
* แต่วธิ ี ป้องกันทีดี เราไม่ควรไป Download โปรแกรมหรื อเข้าเว็บไซต์ทีไม่ปลอดภัย

3. Bug คําคุน้ หูของโปรแกรมเมอร์ ทีเกิดมาจากความผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์ หรื อแม้กระทังความ
ผิดพลาดของผูใ้ ช้งานระบบ จนเป็ นช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ เข้าไปโจมตีระบบได้ นอกจากปั ญหาเกียวกับ
โปรแกรมแล้ว อาจเป็ นปั ญหาเกียวกับตัวเครื องก็ได้ บางทีคนเขียนโปรแกรมอาจจงใจทําไว้ หรื ออาจไม่ได้
ตังใจก็ได้ เมือเกิด bug ในโปรแกรมขึนมาสร้างปั ญหากวนใจ เราจะใช้การ debug หรื อการตรวจสอบแก้ไข
จุดบกพร่ องของโปรแกรม การสังให้โปรแกรมทําการ Debug นันก็คือให้โปรมแกรมสามารถทํางานได้เป็ น
ปกติเหมือนเดิม
4. Ransomware มัลแวร์ ประเภทนีจะทําการเข้ารหัสไฟล์ให้ไม่สามารถเปิ ดใช้งานได้ ซึ งถ้าต้องการให้สามารถ
ใช้งานได้อีกครังจําเป็ นต้องจ่ายเงินค่าไถ่ให้กบั เหล่าแฮกเกอร์ เพือถอดรหัสไฟล์เหล่านัน
ขันตอนการทํางานของ Ransomware
- พยายามแพร่ กระจายผ่านเว็บไซด์ต่างๆ, แนบไฟล์ไปใน email
- เมือผูใ้ ช้งานเปิ ดใช้งานจะสร้าง service และฝังการทํางานของ service ไปยัง Registry ของเครื อง เพือให้
ทํางานทุกครังเมือมีการเปิ ดเครื อง

- Ransomware ติดต่อกลับไปยังเครื อง C&C Server(Command and Control Server) ของแฮกเกอร์ เพือ
download key สําหรับการเข้ารหัสและ config ต่างๆของภายใน Ransomware พร้อมทังลงทะเบียนกับ
C&C Server เพือระบุวา่ เครื องทีติดอยูท่ ีใด
- นํา Key และ config ทีได้รับจาก C&C Server มาเข้ารหัสเอกสารข้อมูลต่างๆภายในเครื อง
- แสดงหน้าข่มขู่ผใู ้ ช้งานพร้อมกับบอก link สําหรับวิธีการโอน Bitcoin ไปให้กบั แฮกเกอร์
วิธีการป้องกัน Ransomware
- ไม่ download file จาก email หรื อเว็บไซด์ใดๆทีไม่น่าเชื อถือ
- Scan file ใดๆก็แล้วแต่ทีถูกส่ งมาใน email หรื อที download จากเว็บไซด์ใดๆ ด้วย Antivirus ก่อนใช้
งาน หรื อหากไม่สะดวกในการใช้งาน Antivirus ให้ทาํ การ upload ไฟล์เหล่านันไปยังเว็บไซด์สาํ หรับ
การตรวจสอบ malware เช่น www.virustotal.com, analysis.avira.com เป็ นต้น
- ปิ ดการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆทีเป็ นเว็บไซด์อนั ตรายหรื อเว็บไซด์ทีเป็ น C&C Server ของ Malware
ต่างๆ เพือปิ ดการรับคําสังหรื อหยุดการทํางานในช่วงเริ มต้นของ Ransomware โดยลักษณะการใช้งาน
แบบนีสามารถมักพบได้ใน Next Generation Firewall และเครื องมือตรวจจับ Advance Persistence
Threat(APT)
- คอยสอดส่ องและปิ ดการใช้งาน Tor Network เพือป้ องกันการเชือมต่อจากเครื องทีติด Malware ไปยัง
C&C Server ของ Hacker ทีให้บริ การอยูใ่ น Tor Network
วิธีการแก้ ไขเมือติด Ransomware
- เราสามารถใช้ System Restore เพือ Restore ไปยังวันก่อนทีจะติด Ransomware ได้ เมือ Restore
เรี ยบร้อยแล้วจะพบว่า Ransomware เหล่านันจะไม่ได้ถูกติดตังในเครื องของเราแต่อย่างใด
- Boot เข้าแผ่น Rescue CD ของ Antivirus ต่างๆทําการลบ file ต่างๆทีเกียวกับ Malware เหล่านันได้เช่น
Kaspersky, MalwareBytes เป็ นต้น
- หากเครื องท่านติด Ransomware ทีมีชือว่า CryptoLocker สามารถนําไฟล์ทีถูกเข้ารหัสเหล่านันไป
ถอดรหัสด้วยบริ การในเว็บไซด์ทีถูกสร้างขึนมาโดยเฉพาะ แน่นอนว่าเป็ นบริ การแบบใช้งานได้ฟรี โดย

เป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง 2 บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ทางด้านต่อต้านภัยคุกคาม FireEye และ Fox-IT โดยเว็บ
ไซด์สาํ หรับการถอดรหัสไฟลคือ decryptcryptolocker.com

5. Rootkit เป็ นมัลแวร์ ทีสามารถควบคุมเครื อง หรื อ เข้าใช้เครื องทีถูกติดตังได้จากระยะไกล และมีคุณสมบัติ
เด่นในด้านการหลบซ่อน ทําให้จะทําการลบ หรื อ ตรวจจับเป็ นไปได้ยาก
การทํางานของ Rootkit โดยทัวไปแล้วคือ การปกปิ ด User Login ทีใช้ในการเข้าสู่ ระบบ, โพรเซส, ไฟล์,
Log, โปรแกรมทีใช้ในการดักจับข้อมูล และการต่อเชือมกับระบบเน็ตเวิร์ก ซึ งใน Rootkit หลายต่อหลายตัว
นันถูกจัดให้อยูใ่ นพวกเดียวกับม้าโทรจันด้วย เนืองด้วยการทํางานทีคล้ายกันมาก
6. Spyware ชือฟ้ องไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นสายลับ ซึ งจะทําการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของเครื องทีถูกติดตัง
แล้วส่ งไปยังแฮกเกอร์ และเนืองจากโปรแกรมจําพวกนีไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้เราจะติดตังโปรแกรม
ป้ องกันไวรัสก็ไม่สามารถป้ องกันได้ Spyware จะฝังตัวอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ แทบทุกเครื องทีต่ออินเทอร์ เน็ต
เพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยผูใ้ ช้มกั จะคิดว่าเพียงแต่ใช้โปรแกรมป้ องกันไวรัสก็ปลอดภัยแล้ว แต่ถึงแม้
จะติดตังโปรแกรม หากไม่มีการอัพเดทหรื อดาวน์โหลดตัวสนับสนุนให้โปรแกรมสามารถตรวจพบไวรัส
ตัวใหม่ ๆ ทีออกมาใหม่แทบทุกวัน ก็ไม่สามารถป้ องกันคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยได้
7. Trojan Horse (ม้ าโทรจัน) คือโปรแกรมทีถูกโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพือ ปฎิบตั ิการ "ล้วงความลับ"
เช่น User ID, Password และข้อมูลส่ วนตัวเกียวกับการ Login ระบบ ทีถูกพิมพ์ผา่ นคียบ์ อร์ ดโดยผูใ้ ช้งาน
โดยส่ วนใหญ่แฮคเกอร์ จะส่ งโปรแกรมม้าโทรจัน เข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพือดักจับข้อมูลดังกล่าว แล้ว
นําไปใช้ในการเจาะระบบ หรื อเพือโจมตีคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์
การป้ องกัน-กําจัดม้าโทรจัน
- ใช้ Firewall เพือป้ องกันการถูกโจมตีจากแฮคเกอร์
- ใช้ซอฟต์แวร์ สาํ หรับการตรวจจับและทําลายโทรจัน
8. Virus (ไวรัส) คือมัลแวร์ ประเภทหนึงทีสามารถคัดลอกตัวเองกระจายไปยังเครื องอืนๆ โดยผ่านไฟล์
ประเภทต่างๆ เช่น Script file , Document File เป็ นต้น เมือติดไวรัสแล้วจะส่ งผลหลายอย่างเช่น อาจจะถูก
ขโมยข้อมูล ทําเครื องทีโดนไวรัสช้า หรื อ หยุดทํางานตลอดเวลา

การทีคอมพิวเตอร์ ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยูใ่ นหน่วยความจํา คอมพิวเตอร์
เรี ยบร้อยแล้ว เนืองจากไวรัสก็เป็ นแค่โปรแกรม ๆ หนึงการทีไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจําได้นนั
จะต้องมีการถูกเรี ยกให้ทาํ งานได้นนยั
ั งขึนอยูก่ บั ประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผใู ้ ช้มกั จะไม่รู้ตวั ว่าได้ทาํ
การปลุกคอมพิวเตอร์ ไวรัสขึนมาทํางานแล้ว จุดประสงค์ของการทํางานของไวรัสแต่ละตัวขึนอยูก่ บั ตัว
ผูเ้ ขียนโปรแกรมไวรัสนัน เช่นอาจสร้างไวรัสให้ไปทําลายโปรแกรมหรื อข้อมูลอืนๆ ทีอยูใ่ นเครื อง
คอมพิวเตอร์ หรื อแสดงข้อความวิงไปมาบน หน้าจอ เป็ นต้น

9. Worm (เวิร์ม) หรื อหนอนคอมพิวเตอร์ เป็ นมัลแวร์ ทีพบเจอได้ง่ายทีสุ ด ด้วยวิธีการแพร่ กระจายผ่านระบบ
เน็ตเวิรค์หรื ออินเทอร์ เน็ต ผ่านทางช่องโหว่ของระบบปฎิบตั ิการ เพือเข้าสร้างความเสี ยหาย ลบไฟล์ สร้าง
ไฟล์ หรื อขโมยข้อมูล โดยส่ วนใหญ่หนอนคอมพิวเตอร์ จะแพร่ กระจายผ่านการส่ งอีเมลทีแนบไฟล์ทีมี
หนอนคอมพิวเตอร์ อยูไ่ ปยังชือผูต้ ิดต่อของเครื องทีโดนติดตัง
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