


กลุ่มคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย

• จัดหาและบริหารจัดการดูแลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ และ 
อุปกรณ์เครือข่าย

• บริหารจัดการเช่ือมโยงข้อมูลของกรมฯ ในส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค

• พัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ
• ดูแลและบ ารุงรักษาฐานข้อมูลกลางของกรมฯ
• ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นของ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์



กรมปศุสัตว์ ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)
ด าเนินการโดยส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพ่ือใช้จัดสรรพื้นที่
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย จัดท าเวบ็ไซต์ จ านวน 4 Server รวมเวบ็ไซต์ทั้งหมด 308 เว็บไซต์

กรมปศุสัตว์ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค ศูนย์ / สถานี / ด่าน

3 52 86 167

บริหารจดัการระบบจดัสรรพืน้ที่คอมพวิเตอร์แม่ข่ายเพ่ือจดัท าเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์



สรุปผลการโจมตเีวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2558

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ได้มรีะบบทีช่่วยเฝ้าระวงัการโจมตีทีเ่กีย่วข้องกบัเวบ็ไซต์ โดยมีการตรวจจับ
และป้องการโจมตีจากภายในและภายนอก ด าเนินการร่วมกบั สรอ. และ สพธอ. ซ่ึงสามารถสรุปผลการโจมตีเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 ได้ดงันี้

หน่วยงาน เวบ็ไซต์ทีถู่กโจมตี * เวบ็ไซต์ทีถู่กบุกรุก **

กรมปศุสัตว์ - -

ส่วนกลาง - 2

ส่วนภูมิภาค 2 32
ศูนย์ / ด่าน / สถานี 2 25

รวม 4 59



เวบ็ไซต์ทีถู่กโจมต*ี

• เวบ็ไซตท่ี์ถูกแฮกเกอร์ใชใ้หเ้ป็นพ้ืนท่ีเพ่ือแพร่กระจายซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตราย 
(ไวรัสโทรจนั)
1.  แพร่กระจายสู่เวบ็ไซตท่ี์อยูภ่ายใตเ้คร่ืองแม่ข่ายเดียวกนั 
2. แพร่กระจายสูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ที่ถูกจจมตี



รูปแบบเวบ็ไซต์ทีถู่กโจมตขีองหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

• เวบ็ไซต์ทีถู่กโจมตี 
* Malware :   เวบ็ไซตติ์ด / ถูกฝัง Script ท ำให ้Browser ฟ้องวำ่เวบ็น้ีไม่

ปลอดภยั ส่วนใหญ่แลว้จะเกิดจำก เวบ็ไซตไ์ม่ไดอ้พัเดท Joomla ส่วนใหญ่กใ็ช ้
Joomla ต ่ำกวำ่เวอร์ชนั 1.5.26 รวมถึงมีกำรใช ้extensions รวมถึง Template ท่ีไม่ได้
ซ้ือมำจำกเวบ็ผูพ้ฒันำ





รูปแบบเวบ็ไซต์ทีถู่กโจมตขีองหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

* DoS Attack (Denial of Service) เป็นการโจมตีที่แฮกเกอร์จะฝ่ัง Script ไว้ที่เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หรือในเวบ็ไซต์เป้าหมาย      เพ่ือยืมใช้ส่งข้อมูลจ านวนมากเข้าสู่เคร่ือง
แม่ข่ายจนไม่สามารถท างานได้ 





เวบ็ไซต์ทีถู่กบุกรุก**

• เวบ็ไซตท่ี์ถูกแฮกเกอร์บุกรุกเขา้มาเปล่ียน / เพ่ิม เน้ือหาในเวบ็ไซต ์ตามท่ีแฮกเกอร์
ตอ้งการ และเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน เช่น login, password หรืออีเมล์ เพื่อ
ส่งกลบัไปใหแ้ฮกเกอร์ใชใ้นการโจมตีต่อไป



รูปแบบในการบุกรุกเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

• Injection Flaws แฮกเกอร์สำมำรถท่ีจะแทรก Malicious Code หรือ ค ำสัง่ท่ีแฮกเกอร์
ใชใ้นกำรเจำะระบบส่งผำ่น Web Application ไปยงัระบบภำยนอกท่ีเรำเช่ือมต่ออยู ่
เช่น ระบบฐำนขอ้มูล SQL โดยวธีิ SQL Injection หรือ เรียก External Program ผำ่น 
shell command ของระบบปฎิบติักำร เป็นตน้



รูปแบบในการบุกรุกเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

• Phishing ค ำท่ีใชเ้รียกเทคนิคกำรหลอกลวงโดยใชอี้เมล หรือหนำ้เวบ็ไซตป์ลอม
เพื่อให ้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูล เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหสัผำ่น หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อน ำ
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรเขำ้ถึงระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญำต หรือสร้ำงควำมเสียหำยใน
ดำ้นอ่ืน ๆ เช่น ดำ้นกำรเงิน เป็นตน้



รูปแบบในการบุกรุกเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

•Web defacement กำรโจมตีเวบ็ไซตเ์พ่ือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเผยแพร่หนำ้เวบ็ ซ่ึงผู ้
โจมตีมกัจะปรับเปล่ียนหนำ้แรกของเวบ็ไซตเ์ป้ำหมำย หรือทั้งเวบ็ไซต์ ไปเป็นหนำ้
เวบ็ไซตใ์หม่ เพื่อท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำนเจำ้ของเวบ็ไซต์ ซ่ึงในเวบ็ไซต์
ท่ีถูกโจมตีส่วนใหญ่จะปรำกฏรูปภำพหรือขอ้ควำมท่ีบ่งบอกวำ่ เวบ็ไซตไ์ดถู้กโจมตี
ส ำเร็จแลว้



รูปตวัอย่างทีถู่กบุกรุกเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์



ขั้นตอนด าเนินการเม่ือตรวจพบการโจมต/ีบุกรุกเวบ็ไซต์

3. กรณีทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ ท าหนังสือถึงศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2. หน่วยงานด าเนินการแก้ไขปัญหา ซ่ึงสามารถ Download วธีิการแก้ไขเบ้ืองต้นได้จากเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ทีห่น้า
เวบ็ไซต์ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (http://ict.dld.go.th)

1. วเิคราะห์ และตรวจสอบการบุกรุก



9. รายงานสรุปเสนอผู้บริหาร

8. ติดตามผลเว็บไซต์หน่วยงาน

7. แจ้งผลการแก้ไข  และเปิดการให้บริการเวบ็ไซต์

6. ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานด าเนินการแก้ไขปัญหา

5. ขออนุมัติระงับการให้บริการเวบ็ไซต์หน่วยงานทีถู่กบุกรุกช่ัวคราว

ขั้นตอนด าเนินการเม่ือตรวจพบการโจมต/ีบุกรุกเวบ็ไซต์



อาการท่ีพบเบ้ืองตน้
1. Pop Up หรือขอ้ควำม ข้ึนบนหนำ้จอ
2. ไม่สำมำรถกำรเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต ์หรือเขำ้ไดแ้ต่ชำ้มำก
3. ท ำใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เป้ำหมำยไม่สำมำรถเช่ือมต่อ Internet ไดห้รือเช่ือมต่อไดแ้ต่ 
Internet ชำ้มำก
4. เม่ือเช่ือมต่อ Internet แลว้ ปรำกฏหนำ้ต่ำงแปลกเปิดข้ึนมำหรือ Browser แสดงหนำ้
เวบ็ไซตท่ี์ไม่ไดเ้รียกใชง้ำน
5. เวบ็ไซตแ์สดงภำษำผดิปกติ หรือเปล่ียนแปลงหนำ้เวบ็ไซตไ์ป



แนวทางปฏิบัตเิพ่ือป้องกนัภยัคุกคาม
• ไม่ใช ้Username, Password ท่ีง่ำยเกินไป
• ส ำรองขอ้มูล สำมำรถดำวน์โหลดกำรส ำรองขอ้มูลในรูปแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์ไดท่ี้

http://ict.dld.go.th
• หมัน่ตรวจสอบ และอพัเดทส่วนเสริมท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้
• ไม่ติดตั้งส่วนเสริมท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนจริงบนเวบ็ไซต์
• ติดตั้งส่วนเสริม ท่ีช่วยป้องกนั และก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงเวบ็ไซต ์รวมไปถึงจ ำกดักำรเขำ้ถึงของผู ้
ไม่หวงัดีได ้เช่น Akeeba Admin Tools , RSFirewall! , jSecure , SpambotCheck

• ตรวจสอบสิทธ์ิ (permission) ของโฟลเดอร์ภำยในเวบ็ไซตใ์หถู้กตอ้ง
• หมัน่ตรวจสอบไวรัสเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรอพัเดทข่ำวสำรเวบ็ไซต์


