
 

ดวน! WannaCry แรง ราย กระจายทั่วโลก 

แคสเปอรสก้ี แลป เตือนถาไมอยากรองไห ตองรีบหยุดมัน! 
 

เพียงไมก่ีวันที่ผานมา โทรจันเอ็นคริปเตอรที่ชื่อ WannaCry ไดเร่ิมระบาดและแพรกระจายไปทั่วโลก คอสติน ไรอู 

ผูอํานวยการทีมวิเคราะหและวิจัยของแคสเปอรสก้ี แลป (ทีม GReAT) ระบุวา ผูเชี่ยวชาญตรวจพบเหตุการณ

โจมตีมากกวา 45,000 รายการ ซ่ึงจริงๆ แลว มีจํานวนมากกกวาน้ันแนนอน   

 

เกิดอะไรขึ้นกันแน? 

 

องคกรขนาดใหญจํานวนมากตางก็แจงการติดเชื้อเขามาอยางตอเน่ือง หน่ึงในน้ันคือโรงพยาบาลในอังกฤษที่ตองหยุด

การดําเนินงานทั้งหมด พบวามีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ติดเชื้อ Wannacry แลวมากกวาหน่ึงแสนเคร่ืองทั่วโลก  

 

การโจมตีสวนมากเกิดขึ้นในรัสเซีย แตที่ยูเครน อินเดีย และไตหวัน ก็เสียหายมหาศาลเชนเดียวกัน ในวันแรกของการ

โจมตี พบวา มีประเทศที่ไดรับความเสียหายมากถึง 74 ประเทศ 

 

ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ของสเปน (CCN-CERT) ออกประกาศแจงเตือนพรอม

ระบุวา การโจมตีแรนซัมแวรคร้ังใหญน้ีสงผลกระทบตอองคกรมากมายหลายแหงในสเปน สํานักงาน การบริการดาน

สุขภาพแหงชาติ ของสหราชอาณาจัก รออกประกาศยอมรับวา สถาบันสุขภาพ 16 แหงติดเชื้อแรนซัมแวรตัวน้ีแลว

เชนกัน   

 

 
 

WannaCry คืออะไร 

 

WannaCry แบงเปน 2 สวน สวนแรก คือเปนเอ็กพลอตที่มีจุดประสงคเพื่อการติดเชื้อและแพรกระจาย สวนที่สองคือ

สวนที่เปนเอ็นคริปเตอรที่ถูกดาวนโหลดลงคอมพิวเตอรหลังจากที่ติดเชื้อแลว ซ่ึงนับเปนลักษณะที่แตกตางชัดเจน

ระหวาง WannaCry กับเอ็นคริปเตอรตัวอ่ืนๆ ในการทําใหคอมพิวเตอรติดเชื้อดวยเอ็นคริปเตอรธรรมดาน้ัน ยูสเซอร

จะตองทําพลาด เชน กด link นาสงสัย ปลอยในไมโครซอฟทเวิรดรันมาโครแปลกปลอม หรือดาวนโหลดไฟลแนบนา

สงสัยจากอีเมล แตสําหรับ WannaCry แลว ระบบคอมพิวเตอรสามารถติดเชื้อได โดยไมตองทําอะไรเลย 

 



 

WannaCry เอ็กพลอตและการแพรกระจาย 

 

ผูคิดคร WannaCry ไดใชประโยชนจากวินโดวสเอ็กพลอตที่ชื่อวา “EternalBlue” ซ่ึงมีชองโหวที่ไมโครซอฟทไดแพทช

ไวในซีเคียวริตี้อัพเดท MS17-010 วันที่ 14 มีนาคม 2017 การใชเอ็กพลอตน้ี จะสามารถรีโมทแอคเซสเขาคอมพิวเตอร

และติดตั้งเอ็นคริปเตอรไดทันที 

 

ถายูสเซอรอัพเดทแลว ชองโหวน้ีก็จะหายไป ไมสามารถโดนรีโมทแอคเซสเขามาได แตผูเชี่ยวชาญของ GReAT ระบุ

วา การแพทชชองโหวไมสามารถขัดขวางวิธีการอ่ืนๆ ของเอ็นคริปเตอรได ถายูสเซอรทําพลาดอยางที่กลาวไวขางตน 

แพทชก็จะไมชวยอะไร   

 

เมื่อแฮกเขาเคร่ืองไดสําเร็จ WannaCry จะพยายามแพรกระจายตัวเองไปยังคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนทั่วเน็ตเวิรกในแบบ

เวิรม ตัวเอ็นคริปเตอรจะสแกนหาคอมพิวเตอรที่มีชองโหวเดียวกันเพื่อเอ็กพลอตโดยอาศัย “EternalBlue” และโจมตี

ดวยการเอ็นคริปตไฟลในเคร่ือง 

 

ผูเชี่ยวชาญพบวา ตอนที่ WannaCry ทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรติดเชื้อ อาจจะแพรไปถึงเน็ตเวิรกแลนทั้งระบบ และ

เอ็นคริปตคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองในเน็ตเวิรกได ยิ่งเหยื่อเปนบริษัทขนาดใหญมากเทาใด มีคอมพิวเตอรจํานวนมากแค

ไหน ก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นเทาน้ัน  

 

WannaCry ตัวเอ็นคริปเตอร 

 

ตัวเอ็นคริปเตอรของ WannaCry มีชื่อเรียกวา WCrypt or WannaCry Decryptor (ชื่อหลอกวาดีคริปเตอร แตจริงๆ คือ

เปนตัวเอ็นคริปเตอร) ทํางานเหมือนเอ็นคริปเตอรตัวอ่ืนๆ คือการเขารหัสไฟลในคอมพิวเตอรและเรียกรองใหจายเงิน

คาไถเพื่อถอดรหัสคืนให  

 

WannaCry เขารหัสไฟลไดหลายประเภท รวมถึงไฟลเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ รูปภาพ วิดีโอ และไฟลอ่ืนๆ ที่เก็บ

ขอมูลสําคัญของยูสเซอร เมื่อเขารหัสแลวจะเปล่ียนนามสกุลไฟลเปน .WCRY และยูสเซอรไมสามารถเปดไฟลน้ันไดอีก 

จากน้ัน ตัวโทรจันก็จะเปล่ียนภาพบนหนาจอเดสท็อปเปนขอมูลการติดเชื้อและขั้นตอนใหยูสเซอรทําตามหากตองการ

ไดไฟลคืน นอกจากน้ี ยังสงไฟลขอความระบุคําเตือนเดียวกันน้ีไปยังโฟลเดอรตางๆ เพื่อใหมั่นใจวายูสเซอรจะตองเห็น

ขอความเรียกคาไถน้ีแนนอน 

 

 



 

 

โดยทั่วไปโจรไซเบอรจะเรียกเงินคาไถเปนเงินบิตคอยน คาไถเร่ิมตนจะกําหนดไวที่ $300 แตมักจะเพิ่มเงินคาไถขึ้นอีก

เร่ือยๆ ลาสุด WannaCry เรียกคาไถสูงถึง $600 หรือประมาณ 20,000 บาท นอกจากน้ียังขูวาตองจายเงินคาไถภายใน 

3 วัน และจะถอดรหัสไฟลใหใน 7 วัน แคสเปอรสก้ี แลป ไมแนะนําใหยูสเซอรจายคาไถเปนอันขาด เน่ืองจากไมมีอะไร

รับประกันไดเลยวา โจรไซเบอรจะถอดรหัสไฟลใหตามที่บอก และยังพบเหตุการณที่โจรไซเบอรลบขอมูลยูสเซอรทิ้ง 

ทําใหไมสามารถถอดรหัสไฟลไดเลย  
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