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เหตุก�รณ์ระทึกสำ�หรบัแวดวงไอทีในช่วงท่ีผ่�นม�คงหนีไม่พ้นก�รแพร่ระบ�ดของมัลแวร์เรียก

ค่�ไถ่ WannaCry และ Petya ท่ีส�ม�รถกระจ�ยตัวจ�กเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงไปยังอีก

เครื่องหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ ผ่�นช่องโหว่ระบบ SMB (Server Message Block) ของวินโดวส์ 

ซ่ึงมผีูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของมัลแวร์ดังกล่�วแล้วเป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ท่ัวโลกต่ืนตัวกับก�รห�วิธี

ป้องกันในรูปแบบต่�งๆ

เคเอสซี ในฐ�นะผูใ้ห้บริก�รโซลชูนัชัน้นำ� จงึนำ�เสนอวิธป้ีองกันมัลแวร์ WannaCry และ Petya 

ด้วยบรกิ�ร Anti-Ransomware Solution ซ่ึงใช้ก�รตรวจสอบพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของไฟล์

ต้องสงสัย (Sandbox) ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบพบมัลแวร์เรียกค่�ไถ่ที่มีก�รอัพเดทตลอด

เวล�ได้ โดยส�ม�รถป้องกันทั้งในระดับเกตเวย์และเครื่องไคลเอนต์ 

ด้วยประสบก�รณ์ในวงก�รไอทีม�กกว่� 20 ปี และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นของเคเอสซี 

เร�มั่นใจว่�จะส�ม�รถมอบคำ�แนะนำ�ที่ดี รวมถึงแก้ไขปัญห�ของท่�นได้อย่�งตรงจุด สำ�หรับ

บุคคลหรอืองค์กรท่ีต้องก�รระบบรกัษ�คว�มปลอดภยัหรอืไฟร์วอลล์คุณภ�พสงู ส�ม�รถ

ปรึกษ�ฝ่�ยบิสิเนส โซลูชั่นส์ ของเคเอสซี ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2979-7999 หรือส่งอีเมล   

ม�ที่ consultantksc@ksc.net 

Dear reaDers,

The recent outbreak which shakes the IT industry is WannaCry and Petya ransomware. 

The WannaCry and Petya spread via SMB (Server Message Block) and disperse 

from one computer to another automatically. They affected several hundred thousand 

machines and crippled banks, law enforcement agencies, and other infrastructure.

KSC, a leading business solutions provider, provides Anti-Ransomware Solution to 

deal with WannaCry and Petya. We use detection techniques (sandbox) which can 

find the updated ransomware. The solution is both gateway and endpoint protection.

With more than 20 years of experiences in IT industry and with our expertise, we 

ensure the best consulting and solution. For individual or organization that need 

firewall or security system, please consult our Business Solutions Staff at telephone 

number 0-2979-7999 or send E-mail to consultantksc@ksc.net.

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

Contributor: 
เบญจมาศ ศรีสุข 
Benjamas Srisuk

Graphic Designer: 
วราธาร วุฒิชา
Waratan Wutthicha
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ยกทัพบรรด�แก็ดเจ็ตที่ช่วยรักษ�ปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้ง�น

Let’s see the gadgets that protect you in either way.
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ร่วมด�วน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ

Download the applications that help you 

check and protect your data.
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ทำ�น�ยอน�คตโซลูชันป้องกันท�งด้�นคว�มปลอดภัย

Let’s predict what the security solutions of the future are.
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ดื่มดำ่�กับผลง�นศิลปะอันหล�กหล�ยในจังหวัดชลบุรี

Find must-see art galleries in Chonburi.

9 KSC News

เคเอสซีเร่งฝึกอบรมด้�นก�รป้องกันและ

คว�มปลอดภัยแก่ลูกค้�องค์กร

KSC trained corporate customers about 

firewall and security solutions.

KSC Commercial Internet Co., Ltd. 
2/4 ChubbTower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, 
Tel: 0 2979 7000(Call Center), 0 2979 7777(Head Office), Fax: 0 2979 7111, E-mail : cservice@ksc.net, www.ksc.net
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ฉบับน้ีขอเน้นเรื่องร�วของก�รป้องกัน และแก็ดเจ็ตท่ีเร�คัด

สรรม�นำ�เสนอก็ช่วยป้องกันและรักษ�คว�มปลอดภัยให้แก่คุณ      

ไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่ง

This issue we emphasize on security, so we selected some 

gadgets that can protect you in either way.

Gadget

HOT

STOPSLEEP ป้องกันคนขับหลับใน

Stack Lighting หลอดไฟเฝ้�บ้�น

เพียงสวมใส่แก็ดเจ็ตไว้ที่นิ้วมือขณะขับรถ มันจะท�าหน้าที่
สังเกตการน�าไฟฟ้าของผิวหนัง เมื่อพบว่าคุณขาดสมาธิหรือ       
เหนื่อยล้า มันจะส่งเสียงและสั่นเตือนทันที ช่วยป้องกันไม่ให้คน
ขับรถหลับในขณะอยู่บนท้องถนน

Only wear this gadget on your fingers, the StopSleep device 
will analysis and measure the skin conductivity, detect loss 
of concentration and fatigue, and alert the driver with an 
audible tone and vibration.

อุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยให้คุณรู้ได้ว่าในเคร่ืองดื่มต่างๆ มียา
แปลกปลอมหรือสารเสพติดปนเปื้อนอยู่หรือไม่ เพียงน�า 
pd.id จุ่มลงไปในเครื่องด่ืมสักครู่ หากไม่มีไฟแจ้งเตือน
ถอืว่าปลอดภยั แต่ถ้ามไีฟสว่างขึน้ก็ไม่ควรเสีย่งกบัเคร่ือง
ดื่มแก้วนั้น 

pd.id is a small battery-operated device that, when 
immersed in a beverage, will identify whether the 
drink has been drugged. It is very easy to use. 
Simply dip, wait a few seconds and the LED light 
will indicate if your drink has been drugged. It is an 
accurate and innovative way to protect your drink 
from date-rape drugs.

สินค้านวัตกรรมจาก Stack เป็นหลอดไฟที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
อยู่ภายใน เม่ือตรวจพบความเคลื่อนไหวของผู้บุกรุก มัน
จะส่งสัญญาณเตือนมายังสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้าน
ทันที นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความสว่างของแสงให้   
เหมาะสมกับสภาพแสงในห้องได้อีกด้วย

This is an innovative product from Stack. Stack light 
mimics your occupancy by turning off and on and 
will let you know if someone enters your home. And 
it   automatically dims and brightens according to the 
natural light in the room.

pd.id ป้องกันก�รโดนว�งย�
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แอปพลิเคชันนี้ช ่วยท�าความสะอาดสมาร์ทโฟน    
ของคุณ ด้วยการค้นหาภาพถ่ายที่ถ่ายไม่ชัดหรือ
ภาพถ่ายที่ซ�้ากันและก�าจัดทิ้ง อีกทั้งยังสามารถ
ท�าการทดสอบความเร็วเครือข่ายเซลลูล่าร์และ Wi-Fi 
รวมถึงค้นหาผู้บุกรุก LAN ได้อีกด้วย

Power Clean provides features like clean out  
photos which have bad quality; Monitor and 
manage data usage; Test network speed which 
is available in Cellular networks and Wi-Fi.

Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, 
Window Phone

CoverMe คือแอปฯ รักษาความปลอดภัยของการส่งข้อความที่น�าเสนอ        
ความปลอดภัยและความสนุกในการแชร์ข้อความ รูปและวิดีโอส่วนตัว ด้วย
การเข้ารหัสส่วนตัวท่ีไม่อาจเข้าถึงได้ส�าหรับการป้องกันรายการติดต่อ บันทึก 
ข้อความส่วนตัว รูปภาพและวิดีโอที่อ่อนไหวจากสายตาที่อยากรู้อยากเห็น

CoverMe is the ultimate secure app with private lines for private calling, 
private messaging and safe photo sharing. CoverMe keeps your personal 
contacts, call logs and messages to yourself and hide sensitive photos & 
videos, documents, notes, diary, passwords from prying eyes.

Price: Free  
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

Power Clean
wiFi analyzer

CoverMe

COOL 

Apps

ตรวจจับทุกอุปกรณ์เครือข่ายท่ีเชื่อมต่อผ่าน WiFi โดยจะ    
ตรวจชือ่ผู้ให้บรกิาร ทีอ่ยู ่และของอปุกรณ์ทัง้หมดบนเครอืข่าย 
รวมถึงทดสอบการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง รวบรวมพิกัดพื้นที่
ข้อมูลอุปกรณ์ ท�าการตรวจสอบการท�างานของเครือข่ายและ
อื่นๆ อีกมากมาย 

Using WiFi Analyzer you’ll see nearby wireless access 
points and their details, including channels, signal levels, 
noise, channel width, and MAC address, signal quality, 
maximum data rate, encryption, and much more. Also 
includes upload and download speed testing to quickly 
measure and analyze WiFi Internet performance problems.

Price: $4.99
Platform: iPhone, iPod touch, iPad

มีหล�ยแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น เช่นเดียวกับแอปฯ ที่เร�รวบรวมม�ในครั้งนี้      

ซึ่งล้วนช่วยดูแล ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลของคุณ

There are many applications that make your life easier, the applications we recommend 

is also. They will help you check and protect your data.
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By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN

1. EPP (Endpoint Protection Platform): or the security            
system consisting of; 

 • Anti-malware: security system using database, or the   
   anti-virus program that we are using nowadays.   

 • Personal Firewall: personal firewall system. Pres ently,  
   it is considered a primary standard of the  security system. 

 • Port and Device Control: the security system that              
  checks the peripheral equipment such as thumb drive, etc. 

2. EDR (Endpoint Detection and Response): this system has 
the ability to detect new threats using sandbox, and it is able to 
response to the attack in forms of file recovery, etc. 

แนวโน้มภัยคุกค�มในอน�คต/ 

The Future of Threats

การ์ดเนอร์ (Gartner) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยในแวดวงเทคโนโลยีอันดับต้นๆ 
ของโลก ได้เผยแพร่โซลูชันด้านระบบป้องกันเอาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่ง
อ้างอิงจาก Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms โดย
กล่าวว่าอนาคตโซลูชันป้องกันทางด้านความปลอดภัยจะต้องประกอบ
ไปด้วย

1. EPP (Endpoint Protection Platform) หรือระบบป้องกันที่ประกอบ    
   ไปด้วย

 • Anti-malware ระบบป้องกันแบบใช้งานฐานข้อมูล หรือ   
        โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน 
 • Personal Firewall ระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบัน  
   เป็นมาตรฐานขั้นต�่าของระบบรักษาความปลอดภัยไปแล้ว

 • Port and Device Control เป็นระบบป้องกันและตรวจสอบ  
   อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Thumb Drive เป็นต้น

2. EDR (Endpoint Detection and Response) เป็นระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบภัยคุกคามใหม่ๆ ท่ีไม่มีฐานข้อมูลมาก่อน ซึ่งระบบจะต้องมี
ความสามารถในการตรวจจับ (หรือเทคนิคที่เราเรียกว่า Sandbox) และ
สามารถตอบสนอง (Response) ต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งการ
ตอบสนองนั้นอาจจะเป็นการกู้คืนไฟล์ที่เสียหาย เป็นต้น

รูปที่ 1 แสดง Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms ปี 2017

Picture 1: The Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2017

Gartner, the world’s leading information technology research and 
advisory company revealed referring from Magic Quadrant for 
Endpoint Protection Platforms that the security solutions in the 
future will consist of;

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบการป้องกันในปัจจุบัน                 

Picture 2: The present security form
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
• https://www.escanav.com/en/WannaCry/WannaCry-Ransomware.asp

จากรปูที ่2 แสดงให้เหน็การท�างานร่วมกนัของระบบรกัษาความปลอดภยั
ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมี 3 ส่วน คือ 

1. Detect ใช้ในการตรวจสอบภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่มีฐานข้อมูล   
   มาก่อน

2. Mitigate ใช้ในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยอาจสร้างเป็นฐาน  
   ข้อมูลขึ้นมาเอง

3. Prevent ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยได้รับฐานข้อมูล   
   จากผู้ผลิต (Official Anti-malware Signature) และฐานข้อมูลที่  
   ระบบภายในตรวจสอบได้ (Custom Anti-malware Signature)

ยกตัวอย่างการโจมตีของมัลแวร์ “WannaCry” และ “Petya” ที่เป็นการ
ผสมกนัระหว่าง Ransomware (มัลแวร์เรยีกค่าไถ่) กบัหนอนคอมพวิเตอร์ 
(Worm) โดย WannaCry มีการโจมอย่างหนักเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 
มกีารโจมตเีครือ่งคอมพวิเตอร์ท่ัวโลก ซ่ึงมปีระเทศไทยรวมอยูด้่วย ภายใน
ระยะเวลาเพยีง 48 ชัว่โมง และไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ 
ซึ่งแนวโน้มการโจมตีจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากความเร็วของอินเทอร์เน็ต
และเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง

เคเอสซี ในฐานะผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็และบิสเินสโซลชูนัส�าหรบัองค์กร
ระดบัพรเีมยีม พร้อมให้ค�าปรกึษาและโซลชูนัการป้องกนัอย่างเตม็รูปแบบ 
หากท่านต้องการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้มปีระสิทธภิาพย่ิง
ขึ้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบิสิเนส โซลูชั่นส์ โทร. 0 2979 7999 
หรืออีเมล consultantksc@ksc.net

KSC, a premium Internet and business solution provider, is pleased 
to give you advice and offer full security solutions. If you need 
to improve the security system within your organization, please 
contact KSC Business Solutions Staff at telephone number 0 2979 
7999 or send E-mail to consultantksc@ksc.net.

รูปที่ 3 แสดงประเทศที่ถูกมัลแวร์ WannaCry โจมตี 

Picture 3: The countries attacked by WannaCry

From picture 2, it shows the collaborative working between the 
security system which comprises of 3 parts; 

1. Detect: detect new threat which never has signature database. 

2. Mitigate: reduce risk by creating its own signature database. 

3. Prevent: prevent threat by using official anti-malware signa    
   ture and custom anti-malware signature  

For example, the WannaCry and Petya outbreaks which combine 
ransomware and worm. In May 2017, the WannaCry attacked 
globally including Thailand within 48 hours and the damage are 
inestimable. Its attack will be more severe because of the Internet 
and computer speed.
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ในปีนี้แถบชลบุรีมีที่เที่ยวเปิดใหม่เอ�ใจทั้งช�วไทยและเทศม�กม�ย ฉบับนี้เร�ขอ

รวบรวมสถ�นที่แสดงผลง�นศิลปะม�ให้คุณเลือกแวะเวียนในครั้งต่อไป

There are many new attractions opened in Chonburi this year. Let’s 

visit art galleries as they might be your next destination.

CHIC
Lifestyle

หอศิลป์แห่งนี้รวบรวมหุ่นยนต์ต่างๆ ที่ประดิษฐ์
ขึ้นจากเศษเหล็ก สวยงามและน่าชมทุกชิ้น เปิด
ให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

This gallery is full of robots made from the 
leftover of iron surplus. You can see strong 
and beautiful arts here. Open daily at 09.00-
18.00 hrs. 

          Love Art Park Pattaya

สนุกไปกับประติมากรรมแนวอาร์ตอีโรติก ด้วยรูปปั้นที่แสดง
อิริยาบถต่างๆ ของมนุษย์ได้อย่างเหมือนจริง แฝงไว้ด้วยแนวคิด
เชงิปรชัญาอย่างลงตัว เปิดให้บริการทุกวนั เวลา 10.00-22.00 น.

Love Art Park awaits you with hundreds of erotic body 
sculptures. Professional artists have created detailed body 
sculptures which tell various episodes and contain humor, 
wit and especially eroticism. Open daily at 10.00-22.00 hrs.

     Hello Van Gogh Pattaya

รวบรวมภาพของศิลปินชื่อดัง “แวน โก๊ะ” และภาพวาดของศิลปินใน
ยคุอิมเพรสชนันสิม์ มีการน�าเสนอแบบผสมผสานระหว่างภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว ท�าให้การชมงานศิลปะไม่ใช่เรือ่งน่าเบือ่อกีต่อไป เปิด
ให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

This is a convergence art gallery of Vincent Van Gogh and other 
Impressionists. The arts are presented in painting and video, 
you will find arts are not boring. Open daily at 09.00-20.00 hrs.

            Parody Art Museum

นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีเนื้อหาล้อเลียนงานศิลปะ โดยการน�าภาพ
วาดยุคเก่าที่มีชื่อเสียงมาผสานเข้ากับงานยุคใหม่ ผู้เข้าชม
สามารถเสพงานศิลป์ทั้งแนวคลาสสิกและโมเดิร์นอาร์ต เปิด
ให้บริการทุกวัน เวลา 09.30-19.30 น.

Parody Art Museum is designed with the topic of      
PARODY. It has restructured the artistic pieces with high          
awareness in the general public in our own unique style 
based on drawings, sculptures, and video clips. Open 
daily at 09.30-19.30 hrs.

Metal Art Gallery
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KSC News
เคเอสซีเร่งฝกึอบรมด้�นก�รป้องกัน

และคว�มปลอดภัยแก่ลูกค้�องค์กร

KSC trained corporate customers 

about firewall and security solutions

Anti-Ransomware Training: April 20, 2017

Firewall FortiGate & FortiAnalyzer Training: 

May 29, 2017

Firewall FortiGate & FortiAnalyzer Training: 

June 2, 2017 

Anti-Ransomware Training: June 21, 2017 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ากัด เล็ง

เหน็ความส�าคญัของการป้องกนัเครอืข่าย จงึจดัหลกัสตูร

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตร 

“anti-ransoMware” และหลักสูตร “Firewall FortiGate 

& Fortianalyzer” ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทุกครั้ง

KsC CommerCial internet Co., ltD. is aware of seCurity, 

we organizeD “anti-ransomware” anD “firewall forti-

gate & fortianalyzer” training sessions several times. 

the Courses were warmly welCome from our valueD 

Customers.
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