
คอลมัน์ “IT มีอะไรจะบอก” 
 

สวสัดีเพ่ือน ๆ พ่ีน้องชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ส าหรบัสปัดาห์น้ี ทางส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน าเสนอเก่ียวกบั “มลัแวร์เรียกค่าไถ่ 
WannaCrypt” ท่ีโด่งดงัตามส่ือต่าง ๆ ทุกวนัน้ี 

ตอนท่ี 7 ท าความรู้จกักบั WannaCrypt มลัแวร์
เรียกค่าไถ่ และวิธีป้องกนัเบือ้งต้น 
 

 
ท่ีมา:  pic.twitter.com/ynahjWxTIA 
 

 

WanaCrypt คอื ? 
 

WCry Ransomware (ห รื อ อ า จ จ ะ เรี ย ก ว่ า  WannaCry, WannaCrypt0 r, 
WannaCrypt, Wana Decrypt0r) เป็น “มลัแวรเ์รียกค่าไถ่ตวัใหม่” เพ่ิงถกูค้นพบเมื่อ
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์ท่ีผา่นมา โดยนักวิจยัของ Malwarebytes ซ่ึงมลัแวรต์วัดงักล่าว
ได้เปิดสงครามโจมตีไปยงัเป้าหมายทัว่โลกโดยอาศยัช่องโหว่ของระบบปฏิบติัการ 
(Operating System) จะท าการเจาะช่องโหว่โปรโตคอล SMBv1 



 
 โดยทาง MalwareHunter (โปรแกรมจากค่าย Glarysoft คุณภาพสงูใช้ส าหรบั
การก าจดัไวรสัและมลัแวร)์ ได้ออกมาเตือนให้ชาวโลกทราบถึงการท าสงครามของ 
Wana Decrypt0r 2.0 ว่ามีการแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อชาวโลกอย่างแพร่หลาย
เมื่อเทียบกบัมลัแวรต์วัท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้า เหย่ือของมลัแวรด์งักล่าว สามารถอ่าน
ได้จาก กรณีศึกษา ด้านล่าง 
 

 
ท่ีมา:  https://2.bp.blogspot.com/--CRkMyWv77U/WRnSBzGBFOI/AAAAAAAAsqU/ 
glEj-9EvHH4XNiyp08QdFAMRkDetWMOpQCLcB/s1600/wannacry-ransomware-cyber-attack.png 

 
โรงพยาบาลรวม 25 แห่งทัว่ราชอาณาจกัรตกเป็นเหย่ือแล้ว 
ทาง The National Health Service: NHS หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหราช
อาณาจกัรได้ออกมาให้ข่าวว่า มีคลินิกและโรงพยาบาลจ านวนมากท่ีถกูมลัแวรเ์ล่น
งาน ซ่ึงมลัแวรต์วัดงักล่าวได้ท าการล๊อคไม่ให้ผูใ้ช้ออกจากเครื่อง เข้ารหสัไฟล์ต่าง 
ๆ ท่ีอยู่ในระบบ อาทิ ข้อมูลคนป่วย ตารางนัดหมาย อีเมล ซ่ึงไฟล์ท่ีถกูเข้ารหสันัน้
จะมีนามสกลุลงท้ายด้วย *.WNCRY จากนัน้กจ็ะเรียกค่าไถ่เป็นสกลุเงิน Bitcoin ซ่ึง



ตามตวัผู้ร้ายแทบไม่ได้ ขณะท่ีเข้ารหสัไฟล ์WanaCrypt0r จะสร้างข้อความเรียกค่า
ไ ถ่ ช่ื อ ว่ า  @Please_Read_Me@.txt แ ล ะ คั ด ล อ ก ตั ว ป ล ด ร หั ส 
@WanaDecryptor@.exe เกบ็ไว้ในทุก ๆ โฟลเดอรท่ี์มีไฟล์ถกูเข้ารหสัไปพร้อม ๆ 
กนั  
 
“ยกตัวอย่าง เมือ่ไฟล์ข้อมูลถกูเข้ารหสัเป็นทีเ่รียบร้อย WanaCrypt0r จะต่อท้าย
ไฟลด้์วยนามสกลุ .WNCRY เช่น test.jpg จะกลายเป็น test.jpg.WNCRY” 
 
 
 

เมื่อมีการค้นข้อมูลลึกลงไปพบว่ามัลแวร์ดังกล่าวมีการแพร่กระจายโดยใช้ 
ETERNALBLUE โจมตีช่องโหว่ SMBv1 และนักวิจยัของกูเก้ิลพบความเก่ียวโยง
ระหว่าง WannaCry และ Malware ท่ีถกูสร้างโดยเกาหลีเหนือ 

Neel Mehta ขาว อิน เดี ย เป็นห น่ึ งในบุ คคลแรก  ๆ  ของโลก  (Google 
Researcher) ได้ท าการวิจยัและวิเคราะห์ Ransomware ท่ีดงัท่ีสุดในโลกในขณะน้ี 
นั ่น คือ  WannaCry โดย Neel พบว่ามี โค้ดบางส่วนของ WannaCry คล้ายกับ 
Malware ท่ี ช่ือว่า Contopee ซ่ึงถูกพบตั ้งแต่ ปี  2015 และกลุ่ม ท่ีอยู่ เบื้องหลัง 
Contopee กคื็อ Lazarus Group ซ่ึงคือกลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นกลุ่มของเกาหลีเหนือและ
อยู่เบือ้งหลงัการโจมตีเกาหลีใต้มาตัง้แต่ปี 2007 นัน่เอง 

Neel Mehta พบความน่าสงสัยเก่ียวกับ WannaCry ว่ามี ส่วนฟังก์ชันการ
ท างานท่ีค่อนข้างคล้ายคลึงกบั Contopee ซ่ึงทัง้ทาง Kaspersky และ Symantec ก็
ให้ความเหน็ไปในทางเดียวกนัว่าน่าจะเป็นการน าฟังกช์นัของ Contopee มาใช้งาน 

ซ่ึงหากไม่ใช่กลุ่มพฒันาเดียวกนั กน่็าจะเป็นไปได้ยากท่ีโค้ดจะเหมือนกนั
ขนาดน้ี และหากเป็นจริง WannaCry จะถือว่าเป็น Ransomware ตัวแรกท่ีได้รบั
การสนับสนุนท่ีเป็นอาวุธการโจมตี Cyber ของประเทศใดๆตัวแรกของโลกเลย
ทีเดียว 
  
 มาลองดูกนัว่าทัว่โลกใบน้ี มีประเทศแถบไหนบ้างท่ีโดนเจ้ามลัแวรต์วัน้ีเปิด
สงครามไปแล้วบ้าง 



 
ท่ีมา:  https://intel.malwaretech.com/WannaCrypt.html 

 
CERT ของประเทศสเปน และนักวิจยัจาก MalwareTech ได้ออกมายืนยนั

การค้นพบของ @Kafeine แล้ว และได้ท าการสร้าง Live Map ส าหรบัแสดงเหย่ือ
รายใหม่ของ Wana Decrypt0r แบบเรียลไทมอี์กด้วย 
 
ไทยตกเป็นเหย่ือของการเปิดสงครามไซเบอรน้ี์เช่นกนั 
 

ล่าสุดมีผู้ใช้ในประเทศไทยตกเป็นเหย่ือของ Wana Decrypt0r 2.0 แล้ว มีคน
ไปโพสต์ขอความช่วยเหลือใน Facebook ของ Thaiadmin.org อย่างไรกต็าม จนถึง
ตอนน้ีมีเพียง Decryptor ส าหรบัปลดล็อก Wana Decrypt0r  เวอร์ชนั 1.0 เท่านั้น 
ยงัไม่พบ Decrytor ส าหรบั Wana Decrypt0r 2.0 แต่อย่างใด 

 



 
ท่ีมา:  https://i2.wp.com/www.techtalkthai.com/wp-content/uploads/2017/05/wcry_ransomware_2_2.png?ssl=1 

 

 
ท่ีมา:  https://mobile.twitter.com/ALiCE6TY9/status/863346642161762304 

 
หากผู้อ่านต้องการท่ีจะป้องกนัการโดนมัลแวร์เบื้องต้นสามารถดูคู่มือการปิด 
SMBv1 บน Windows และ Windows Server โดย Microsoft ได้ตามน้ี 

ลิงกท่ี์ถกูแชรก์นัมาท่ีสดุบน Facebook เวลาน้ี คือคู่มือการปิด SMBv1 บนทัง้ 
Microsoft Windows และ Microsoft Windows Server ทุกรุ่นท่ีทาง Microsoft 
ปล่อยออกมานัน่เอง ซ่ึงลิงกน้ี์อยู่ท่ี https://support.microsoft.com/th-
th/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-

https://support.microsoft.com/th-th/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://support.microsoft.com/th-th/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012


windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-
windows-8,-and-windows-server-2012  คู่มือน้ีครอบคลุมการปิด SMBv1 ตัง้แต่
บน Windows Vista, 7, 8.1, 10 และ Windows Server 2008, 2012 R2, 2016 และอนั
ท่ีจริงกส็อนปิด SMBv2 กบั v3 ด้วย แต่หากต้องการป้องกนัตวัเองจาก WannaCry 
Ransomware ท่ีระบาดอยู่ตอนน้ีซ่ึงใช้ SMBv1 กส็ามารถตรวจสอบวิธีการทัง้แบบ 
CLI และ GUI หลากหลายวิธีการจากในคู่มือได้เลย 

 
ท่ีมา:  Microsoft 

หากต้องผู้ใช้ต้องการแก้ไขระยะยาวคือ การอปัเดต Patch ให้ปลอดภยัจาก 
Microsoft โดยตรง 

ส่วนรายละเอียดและวิธีการแก้ไขแบบระยะยาวท่ีปลอดภัยกว่าอยู่ใน
ข่ า ว  https://www.techtalkthai.com/wana-decrypt0r-2-0-technical-note/  โ ด ย
คร่าว ๆ คือแนะน าให้อปัเดต Patch จากทาง Microsoft โดยตรงส าหรบั Windows 
ทุกๆ รุ่น และหากไม่สะดวกท่ีจะอปัเดต Patch กค็วรปิด SMBv1 หรือปิดพอรต์ 445 
แทนไปก่อนครบั ส่วนส าหรบัผู้ใช้งาน Windows XP, Windows 8 และ Windows 
Server 2003 ส า ม า ร ถ โ ห ล ด  Patch ไ ด้ ต า ม ข่ า ว น้ี
ครับ  https://www.techtalkthai.com/microsoft-releases-patches-to-protect-from-
wannacrypt-ransomware-for-windows-xp-8-and-windows-server-2003/ ทัง้น้ีการ 

https://support.microsoft.com/th-th/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://support.microsoft.com/th-th/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://www.techtalkthai.com/wana-decrypt0r-2-0-technical-note/
https://www.techtalkthai.com/microsoft-releases-patches-to-protect-from-wannacrypt-ransomware-for-windows-xp-8-and-windows-server-2003/
https://www.techtalkthai.com/microsoft-releases-patches-to-protect-from-wannacrypt-ransomware-for-windows-xp-8-and-windows-server-2003/


Backup ข้อมูลไว้ภายนอกเครื่องซ่ึงเป็น วิธีการมาตรฐานในการรับมือกับ 
Ransomware เองกถ็ือเป็นส่ิงท่ีควรท าอย่างสม า่เสมอเช่นกนั 
 

ทัง้น้ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะน าวิธีการป้องกนั เพ่ือเป็น
แนวทางให้กบัผู้ใช้บริการดงัน้ี 

1.เพ่ิมความระมดัระวงั และไม่ควรเปิดอีเมลท่ีต้องสงสยั โดยเฉพาะอีเมลท่ีส่ง
มาจากบุคคลท่ีไม่รูจ้กัหรือบุคคลท่ีรู้จกัแต่ไม่เคยส่งเรื่องลกัษณะน้ีมาก่อน ให้ลบท้ิง
โดยทนัทีเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหา (ไม่คลิกลิงกห์รือเปิดไฟลท่ี์มาพร้อมอีเมลท่ีน่า
สงสยั 

2.อปัเดตระบบปฏิบติัการวินโดวส ์และติดตัง้อปัเดตโปรแกรม
ป้องกนัมลัแวร/์ไวรสัทนัที โดยใช้ซอฟแวรท่ี์มีลิขสิทธ์ิท่ีมหาวิทยาลยัจดัซ้ือ 
(Symantec) 

3.ส ารอง (Backup) ข้อมูลอย่างสม า่เสมอ ไม่ควรเช่ือมต่อระบบส ารองข้อมูล
กบัระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ ไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกนัการ
ติดมลัแวร/์ไวรสับนระบบส ารอง 

4.ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือไฟลข้์อมูลจากแหล่งท่ีไม่น่าเช่ือถือ 

5.หากมีการแชรข้์อมูลร่วมกนัผา่นระบบเครือข่าย ควรก าหนดสิทธ์ิของผูใ้ช้
แต่ละคนเท่าท่ีจ าเป็น 

เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดมลัแวร/์ไวรสัทัง้ระบบ ขอให้ปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครดั หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แล้วพบกนัใหม่กบั “ตอนท่ี 8” ในสัปดาห์หน้า ส าหรบัวนัน้ีขอกล่าวค าว่า 

“สวสัดี” 
 
ทางส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้วบรวมบทความจากหลายแหล่งขอ้มูล
ดงันี้ 
[1] https://www.techtalkthai.com/ 



[2] https://blog.comae.io/wannacry-links-to-lazarus-group-dcea72c99d2d 
[3] https://www.cyberscoop.com/wannacry-ransomware-north-korea-lazarus-group/ 

 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ เกตุฉาย 
ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
อาจารยอ์ภิรกัษ์ ธิตินฤมิต 
รองผูอ้ านวยการศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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