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ความหมายของมัลแวร (Malware) 

มัลแวร (Malware) 

คําวา มัลแวร (Malware) ซ่ึงยอมาจากคําวา Malicious Software ซ่ึงจะใชแทนโปรแกรมประสงค
รายตางๆ เชน ไวรัส เวิรม และโทรจันฮอรส ซ่ึงเปนโปรแกรมที่อันตรายตอระบบคอมพิวเตอร ดังนั้น 
โปรแกรมไวรสัหรือเวิรมคืออะไรกันแน แลวแตกตางจากโทรจันฮอรสอยางไร และโปรแกรมปองกันไวรัส
ทั่วไปสามารถตรวจเจอเวิรมและโทรจันฮอรสดวยหรือไม หรือใชไดกบัเฉพาะไวรัสคําถามตางๆ เหลานี้
เกิดขึ้นเนื่องจากความสับสนในคาํศัพทที่เกีย่วของกับโปรแกรมประสงครายตางๆเหลานี้ และบางทกีอ็าจทํา
ใหเขาใจผิดในบางเรื่องก็ได เนื่องจากปจจุบันโปรแกรมรายๆเหลานีม้ีหลากหลายและแตกตางกันไป ทําให
ยากตอการใหคําจํากัดความของโปรแกรมรายๆ แตละประเภทเพื่อใหงายและเขาใจตรงกัน คําศัพทตอไปนี้
เปนคําจํากดัความของโปรแกรมประสงครายประเภทตางๆ 

โทรจันฮอรส (Trojan Horse) : คือ โปรแกรมที่ดูเหมือนจะมีประโยชนหรือไมเปนอนัตรายแตในตวั
โปรแกรมจะแฝงโคดสําหรับการใชประโยชนหรือทําลายระบบที่รัน โดยโปรแกรมนีส้วนใหญจะถกูแนบ
มากับอีเมล และเมื่อดูเผินๆก็เปนโปรแกรมอรรถประโยชนทั่วๆไปแตจริงๆแลวขางในจะแฝงสวนที่เปน
อันตรายตอระบบเมื่อรันโปรแกรมนี ้

 เวิรม (Worm) : คุณสมบัติพิเศษของเวิรมคอื สามารถแพรกระจายตัวของมันเองไดโดยอัตโนมัติ
และไมตองอาศัยโปรแกรมอืน่ในการแพรกระจายไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ผานทางเครือขายเวิรมสามา
รถทําอันตรายใหกับระบบ เชน การใชแบนดวิธของเครอืขาย หรือใชรีซอรสอื่นๆของเครือขาย หรือสามารถ
โจมตีแบบปฏิเสธการใหบริการหรือ DOS (Denial of Service) เวิรมบางประเภทสามาถแพรกระจายตัวเอง
โดยที่ไมตองอาศัยการชวยหรือจากผูใชเลย หรือบางตัวกอ็าจแพรกระจายเมื่อผูใชรันโปรแกรมบาง
โปรแกรม นอกจากความสามารถในการแพรกระจายดวยตัวเองแลว เวริมยังสามารถทําลายระบบไดอีกดวย 

 ไวรัส (Virus) : ไวรัสเปนโปรแกรมที่สามารถติดตอจากไฟลหนึ่งไปยังอีกไฟลหนึ่งภายในระบบ
เดียวกันหรือจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปเครื่องอื่นโดยการแนบตัวเองไปกับโปรแกรมอื่น มันสามารถ
ทําลายฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูล เมื่อโฮสตรันโปรแกรมที่ติดไวรัส สวนที่เปนไวรัสก็จะถูกรันดวย
และทําใหแพรกระจายไปยงัเครื่องอื่นหรือบางทีก็สรางโคดใหม 
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โทรจันฮอรส (Trojan Horse)  

 โทรจันฮอรสไมจัดวาเปนไวรัสคอมพิวเตอรหรือเวิรม เพราะไมสามารถแพรกระจายดวยตวัของมนั
เอง อยางไรกต็ามไวรัสหรือเวิรมอาจกอปปโทรจันฮอรสไปยังระบบอื่นดวยก็ได โดยโทรจันฮอรสอาจจะ
เปนเพยโหลดของเวิรมและไวรัส ซ่ึงกระบวนการนี้เรียกวา ดรอปปง (Dropping) สําหรับเพยโหลด 
(Payload) นั้นจะหมายถึง สวนโปรแกรมที่จะทําอันตรายตอระบบเมื่อมีการโจมตีของโปรแกรมประสงคราย
เหลานี้ จุดมุงหมายของโทรจันฮอรสก็เพื่อสรางความรําคาญใหกบัผูใช หรือขัดขวางการทํางานประจําของ
ระบบ ยกตวัอยางเชน โทรจนัฮอรสอาจสราง แบ็คดอรเพือ่เปดทางใหแฮคเกอรเขามาในระบบเพื่อขโมย
ขอมูลหรือเปลี่ยนคอนฟกของระบบใหม เปนตน โทรจนัฮอรสอาจมีช่ือเรียกอื่นซึ่งอธิบายถึงลักษณะการ
ทํางานของมัน เชน  

 Remote Access Trojan : โทรจันฮอรสบางประเภทจะสรางแบ็คดอรใหแฮคเกอรเขามาในระบบเพื่อ
ขโมยขอมูลหรือควบคุมระบบจากระยะไกลได โปรแกรมประเภทนีบ้างทีก็เรียกวารีโมทแอ็กเซสโทรจัน 
(Remote Access Trojan : RAT) หรือแบ็คดอร (Backdoor) โทรจันฮอรสที่จัดอยูในประเภทนี้ เชน แบ็คออริ
ไฟซ (Back orifice) คาฟน (Cafeene) และซับเซเวน (Subseen) เปนตน 

 Rootkits : รูทคิทเปนชุดโปรแกรมที่พวกแฮคเกอรนยิมใชสําหรับเจาะเขาระบบเพื่อควบคุมระบบ
หรือขโมยขอมูล โปรแกรมประเภทนี้อาจใชเทคนิคตางๆ เชน การเฝาดูคียสโตรคหรือส่ิงที่ผูใชพิมพบน
คียบอรด แกไขล็อคไฟลของระบบปดบางแอพพลิเคชั่นของระบบ สรางแบ็คดอรเพือ่สําหรับการเจาะเขา
ระบบในภายหลัง หรืออาจใชระบบนี้เพื่อเปนฐานในการโจมตีระบบอื่นๆผานทางเครือขาย โดยทั่วไปรูทคิท
จะถูกจดัไวเปนชุดเพื่อใชสําหรับโจมตีระบบปฏิบัติการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ รูทคิทแรกนั้น
เกิดขึ้นในป 1990 ในชวงนัน้ระบบปฏิบัตกิารซันยูนกิซและลีนุกซเปนเปาหมายของการโจมตี ปจจุบันมี
รูทคิทหลายประเภทเพื่อใชกับระบบปฏิบตัิการตางๆ ซ่ึงรวมถึงไมโครซอฟทวินโดวสดวย 

*ขอสังเกตอยางหนึ่งคือ ถึงแมวาชุดโปรแกรม RAT หรือ รูทคิทบางโปรแกรมเปนเครื่องมือที่
สามารถใชงานไดอยางถกูตองตามกฎหมาย เพื่อจดุประสงคสําหรับดูแลระบบหรือการมอนิเตอรระบบ 
อยางไรก็ตามเครื่องมือเหลานี้อาจเปนอันตรายตอระบบหรือองคกรไดถามีการใชงานในทางที่ผิด 
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เวิรม (Worm)  

เวิรมหรือไวรัส ถามัลแวรนั้นสามารถแพรกระจายดวยตวัของมันเอง หรือสามารถแพร กระจายโดย
ที่ไมตองอาศัยไฟลที่เอ็กซีคิวตได โปรแกรมนี้จัดวาเปนเวิรม เวิรมสวนใหญจะพยายามกอปปตัวเองไปไวใน
ระบบคอมพิวเตอร แลวใชชองทางสื่อสารของระบบหรือเครือขายในการแพร กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่น 
ยกตวัอยางเชน เวิรมซาสเซอร (Sasser worm) จะอาศัยชองโหวของเซอรวิสของวินโดวส แลวใชชองทาง
การเชื่อมตอเขากับเครือขายของระบบในการแพรกระจายตัวเอง แตถามีการอัพเดตระบบปฎิบัติการหรือใช
ไฟลวอลลบล็อกพอรตที่เวิรมนี้ใช การโจมตีหรือการแพรกระจายก็จะไมเกดิขึ้น 

ไวรัส (Virus) 

 ถาโปรแกรมประสงครายหรือมัลแวรกอปปตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของไฟลเอกสาร หรือบูตเซ็ก
เตอรของดิสกเพื่อใหสามารถแพรกระจายตวัเอง โปรแกรมประเภทนี้จะถือวาเปนไวรัส กอปปของไวรัสนี้
อาจเปนเหมือนไวรัสดังเดิมหรืออาจเปนเวอรชันที่มีการเปลี่ยนแปลงแลว ไวรัสอาจมีสวนที่เรียกวา เพย
โหลด ซ่ึงสวนนี้อาจถูกทิ้งไวในระบบที่ตดิไวรัสแลว อาจเปนโทรจันฮอรส ซ่ึงโปรแกรมนี้อาจสามารถทํา
อยางอื่นที่เปนอันตรายตอระบบ เชน ลบขอมูลของผูใช อยางไรก็ตามไวรัสที่แพรกระจายตวัเองไปยังระบบ
อ่ืนและไมมีสวนที่เปนเพยโหลดก็ยังถือวาเปนมัลแวร เนือ่ง จากไวรัสเองอาจทําใหไฟลขอมูลใชงานไมได 
แตใชพืน้ที่ในการจัดเก็บ ใชรีซอรสของระบบ และใชแบนดวิธของเครอืขายเมื่อมีการแพรกระจายตัวเอง 

 

พาหะนํามัลแวร 

 ถามัลแวรเปนไวรัส มันจะพยายามทําใหเปาหมายตดิไวรสั จํานวนและประเภทของออปเจ็กตที่เปน
เปาหมายไดนัน้มีหลากหลาย ตอไปนี้เปนตัวอยางบางออบเจ็กตที่เปนเปาหมายของไวรัส 

 Executable file : เปนเปาหมายคลาสสิกหรือดั้งเดิม ไวรัสสามารถแพรกระจายโดยการฝงตัวเองไป
กับโปรแกรมอื่น นอกเหนือจากไฟลที่สามารถเอ็กซคิวตได ซ่ึงจะมนีามสกุลเปน .exe แลวไฟลอ่ืนที่สามารถ
รันได เชน .com , .sys, .dll, .ovl, .ocx, และ .prg ก็สามารถรันไดเชนกนั  

 Script : การโจมตีนี้อาจอาศัยภาษาสคริปตเพื่อรันและทําใหติดไวรัส ซ่ึงภาษาสคริปตที่วานี้ เชน 
Visual Basic, Javascript, AppleScript หรือ Perl เปนตน โดยไฟลสคริปตจะมีนามสกุลคือ .vbs, .js, .wsh 
และ .pl เปนตน 
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 Macros : มาโครเปนภาษาสคริปตของแอพพลิเคชั่นบางตัว เชน ไมโครซอฟทออฟฟศ มัลแวร จะ
อาศัยการรันมาโครสคริปตนี้ในการแพรกระจายหรือติดตอไปยังไฟลอ่ืนหรือระบบอื่น หรือทําอันตราย
ใหกับระบบทีต่ิด เชน ไวรัสสามารถใชภาษามาโครของไมโครซอฟทเวิรดหรือ Lotus Ami Pro เพือ่สราง
ผลกระทบใหฉบับระบบหรอืโปรแกรมในรูปแบบตางๆ เชน การเปลี่ยนคําบางคําหรือการเปลี่ยนสี หรือบาง
ทีสามารถฟอรแมตฮารดดิสกก็ได 

 Boot Sector : พื้นที่บางสวนของฮารดดิสกหรือ CD-Rom เชน MBR (Master boot record) หรือ Dos 
boot record อาจเปนเปาหมายก็ได เนื่องจากสวนนี้สามารถรันโคดได เมื่อดิสกติดไวรัสในสวนนีแ้ลว การ
แพรกระจายกส็ามารถเกิดขึ้นไดกับดิสกนีใ้ชสําหรับบูตระบบอื่น ถาไวรัสนั้นสามารถติดไดทั้งไฟลทั่วไป
และบูตเซ็กเตอร ไวรัสประเภทนี้เรียกวา มลัติพารไทตไวรัส (Multipartite Visus) 

 

พาหะที่ใชสําหรับการแพรระบาด 

 ไวรัสหรือมัลแวรใชหลากหลายวิธีสําหรับการโจมตี วิธีการเหลานี้เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษเมื่อตองออกแบบระบบปองกันไวรัสทีมีประสิทธิภาพ ตอไปนี้เปนชองทางตางๆที่อาจถูกใช
สําหรับการโจมตีโดยไวรัสหรือมัลแวรได 

 เครือขายภายนอก : สวนของเครือขายที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมขององคกรควรจดัวาเปนพื้นที่
เสี่ยงที่อาจถูกโจมตี หรือเปนแหลงที่มาของการโจมตไีด เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนระบบเปดที่อาจมีใครก็ได
ที่มีจุดประสงคมุงราย และเปนแหลงที่สามารถเรียนรูวิธีการใชโปรแกรมประสงครายเพื่อโจมตีเปาหมายได
หลากหลายรูปแบบ 

 คอมพิวเตอรของแขกที่มาเยอืน : ในขณะที่ความนิยมในการใชโนตบุค อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ
พกพาอื่นๆเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณเหลานีต้องเคลื่อนยายเขาออกองคกรเปนประจาํ ถาอุปกรณเหลานี้ไมมี
ระบบปองกันไวรัสที่ดีก็อาจเปนแหลงที่มาของการแพรกระจายของไวรสัได ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญ 

 เอ็กซีคิวตไฟต : ทุกๆโคดทีส่ามารถรันหรือเอ็กซีคิวตไดอาจเปนมัลแวรไดนี่ไมใชแคโปรแกรมแต
รวมถึงสคริปต แบตไฟล และแอ็คทีฟออบเจ็กต เชน ไมโครซอฟทแอ็คทีฟคอนโทรล เปนตน 
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 ไฟลเอกสาร : ในขณะที่โปรแกรมเวิรดโพรเซสเซอรและสเปรดชีทมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ 
แตก็กลายเปนเปาหมายของการโจมตี โดยเฉพาะมาโครที่รองรับโดยแอพพลิเคชั่นเหลานี้เปนจุดออนที่ทําให
สามารถรันไวรัสหรือมัลแวรได 

 อีเมล : นักเขียนไวรัสหรือมลัแวรอาจใชประโยชนทั้งจากไฟลที่แนบมากับอีเมลและแอ็คทีฟ 
HTML โคดทีส่งมาพรอมกับอีเมลก็อาจเปนแหลงที่มาของไวรัสหรือมัลแวรอ่ืนๆ 

 มีเดียเก็บขอมูล : การถายโอนไฟลผานทางอุปกรณจัดเกบ็ขอมูลที่ถอดเขาออกได ก็อาจเปนชองทาง
หนึ่งของการแพรกระจายไวรัสหรือมัลแวรได มีเดยีประเภทนี้ เชน 

  •CD-ROM และ DVD-ROM : การพัฒนา cd และ dvd จนกลายเปนสือ่ที่มีราคาถูกหาซื้อ
ไดงาย ก็อาจเปนเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาไวรัสหรือมัลแวรได 

  •Floppy และ Zip drives : มีเดียประเภทนี้มคีวามนิยมลดลงเรื่อยๆเนื่องจากขนาดพื้นที่ใน
การจัดเก็บขอมูลมีนอยและความเร็วต่ํา แตก็ยังมีความเสี่ยงและอาจเปนแหลงของการแพรกระจายไวรัสได
เชนกนั 

  •USB drives : อุปกรณประเภทนี้กําลังไดรับความนิยมเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ เนือ่งจากความ
สะดวกในการพกพา ขนาดพืน้ที่ที่ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล และประสิทธิภาพ อุปกรณเหลานี้ก็อาจเปนสื่อที่ดี
ของไวรัสและมัลแวร 

  •Memory cards : กลองดิจิตอลและอุปกรณมือถืออ่ืนๆ เชน PDA และโทรศัพทมือถือชวย
ทําใหเมมโมรกีารดไดรับความนิยมตามไปดวย การดรีดเดอร (Card reader) ไดกลายเปนอุปกรณมาตรฐานที่
ติดตั้งมาพรอมกับคอมพิวเตอรพีซีที่ใชทั่วไป 

แนวทางการปองกันไวรัส 

 

การปองกันไวรัสท่ีเคร่ืองไคลเอนท 

 เมื่อไวรัสเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรไดแตซอฟตแวรปองกันไวรัสก็ตองสามารถปกปองระบบและ
ขอมูลพรอมทั้งหยุดยั้งการแพรกระจายไปยังเครื่องอื่นๆได การปองกนันี้มีความสําคัญไมนอยไปกวาการ
ปองกันเครือขายทั้งทางดานฟสิกสคอลและทางอิเล็กทรอนิกส เราควรออกแบบระบบปองกันไวรัสของ
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เครื่องไคลเอนท โดยตั้งสมมติฐานวาไวรัสสามารถผานมาตรการการปองกันของเลเยอรอ่ืนๆได การ
ตั้งสมมติฐานแบบนี้จะทําใหสามารถปองกันไวรัสไดดทีี่สุด 

 การปองกันไวรัสที่เครื่องไคลเอนทนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นตอนตอไปนี้เปนตวัอยางที่แนะนํา
ใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

การลบโปรแกรมที่ไมไดใชงาน 

 ขั้นตอนแรกในการปองกันคือ การลดชองทางที่ไวรัสอาจจะใชเปนสือ่ที่จะเขามาในเครื่อง 
ตัวอยางเชนการลบแอพพลิเคชั่นหรือเซอรวิสที่ไมจําเปนออกจากเครื่อง ซ่ึงเปนการลดจํานวนชองทางที่แฮค
เกอรหรือไวรัสอาจใชประโยชนได บางระบบปฏิบัติการนั้นเมื่อติดตั้งโดยดีฟอลตอาจมีบางเซอรวสิที่ไม
จําเปนตองใช เชน เว็บเซิรฟเวอร FTP เซิรฟเวอร และเมลเซิรฟเวอร เปนตน ซ่ึงถาไมจําเปนตองใชก็ไมควร
ติดตั้ง 

 นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นบางตัวที่ใหบริการผานเครือขาย เชน เมสเซนเจอร (Microsoft Instant 
Messenger),MSN,ICQ เปนตน อาจเปนเปาหมายของการโจมตี องคกรควรทําบัญชีรายการแอพพลิเคชั่นที่
อาจกอใหเกิดความเสี่ยง และปองกันไมใหผูใชติดตั้งแอพพลิเคชั่นดงักลาว หรือถาตองการติดตั้งก็ควรให
ความระมัดระวังและดูแลอยางรอบคอบ 

 การอัพเดตแพตช 

 เครื่องไคลเอนทที่ใชงานและเชื่อมตอเขากบัเครือขายอาจมีมากมาย และใชระบบปฏบิัติการและ
ซอฟตแวรที่ตางกัน ทําใหการอัพเดตแพตชทั้งของระบบปฏิบัติการเองและซอฟตแวรอ่ืนๆ เปนเรื่องที่ยุงยาก
อยางไรก็ตามขั้นตอนนี้กเ็ปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําใหมาตรการการปองกันไวรัสไดผล ไมโครซอฟทได
สรางเครื่องมือที่ชวยในการบริหารจัดการเกีย่วกับการอัพเดตแพตชไดอยางมีประสิทธิผล โดยแตละ
เครื่องมือนั้นมจีุดแข็งและจดุมุงหมายทีแ่ตกตางกัน ทางที่ดีที่สุดก็อาจตองใชหลายๆเครื่องมือรวมกัน 
เครื่องมือนี้ประกอบดวย 

 •Windows Update : สําหรับองคกรขนาดเล็กและการใชงานสวนตวั การใหบริการอพัเดตวินโดวส
สามารถทําไดทั้งแบบทําเองและแบบอัตโนมัติ ซ่ึงกระบวนการนี้จะตรวจเช็คอัพเดตใหมลาสุดและดาวน
โหลดและติดตั้ง ปญหาเกีย่วกับวิธีนี้คือ ขาดการทดสอบผลกระทบกอนที่จะตดิตั้ง และปริมาณขอมูลหรือ
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แบนดวิธที่ถูกใชเมื่อหลายๆ เครื่องพยายามดาวนโหลดไฟลเดียวกัน รายละเอียดเกีย่วกับการอัพเดตวินโดวส
สามารถคนหาไดจาก http://windowsupdate.microsoft.cm 

 •Software Update Service (SUS): ไมโครซอฟทไดออกแบบเซอรวิสเพื่อใหบริการในการอัพเดต
ซอฟตแวรของไมโครซอฟทสําหรับองคกร เพื่อชวยใหการอัพเดตซอฟตแวรตางๆทีใ่ชในองคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเกีย่วกับการใชเครื่องมือสามารถดูไดจาก 
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/sus/ 

 •Systems Management Server 2003: เปนระบบสําหรับองคกรขนาดใหญ เพื่อใชสําหรับการ
อัพเดตแพตชของซอฟตแวรของไมโครซอฟท รายละเอยีดเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก 
http://www.microsoft.com/smserver/ 

 การติดตั้งโฮสตเบสไฟรวอลล 

 โฮสตเบสไฟรวอลลหรือเพอรชันนอลไฟรวอลลเปนอีกเครื่องมือที่สําคัญสําหรับไคลเอนท 
โดยเฉพาะโนตบุคที่อาจถูกนําออกไปใชนอกเครือขายและไมไดอยูภายใตระบบปองกันของเครือขายภายใน 
ไฟรวอลลจะทําหนาที่กรองขอมูลที่ไหลเขาออกคอมพิวเตอรเครื่องนัน้ 

 วินโดวส xp มีไฟรวอลลในตัวที่เรียกวา ICF (Internet Connection Firewall) หลังจากติดตั้งแลว ICF 
จะทําหนาที่มอนิเตอรทราฟฟกที่วิ่งเขาออกเครื่อง นอกจากนี้ ICF ยงัตรวจเช็คตนทางและปลายทางของทุกๆ
แพ็กเก็ต เพื่อตรวจดวูาจะอนญุาตใหแพ็กเกต็ผานเขาออกหรือไม สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได
จาก http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/networking/icf.asp 

 วินโดวส XP Service Pack2 ไดพัฒนาและปรับปรุง ICF เพิ่มเติมอยางมากซึ่งปจจุบันเรียกวา 
วินโดวสไฟรวอลล (Window Firewall) เซอรวิสแพ็คนี้ไดถูกทดสอบอยางรอบคอบ และไดรวมเอาฮ็อตฟกส 
(Hotfixes),ซีเคียวริตีอัพเดต (Security update), คริติคอลอัพเดต (Critical update) และอัพเดตสําหรับแกไข
ขอบกพรองภายในที่ตรวจพบหลังจากไดนําซอฟตแวรออกจําหนายแลว นอกจากนี้เซอรวิสแพ็คอาจมีการ
อัพเดตจากการรองขอของผูใชบางสวน สวนวินโดวสเวอรช่ันอื่นที่ออกมากอนหนาวินโดวสเอ็กซพีนั้นจะ
ไมมีบิวตอินไฟรวอลล ดังนัน้ ผูใชควรติดตั้งไฟรวอลลจากที่อ่ืนแทน 
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การติดตั้งซอฟตแวรปองกนัไวรัส 

 ปจจุบันไดมีหลากหลายบริษทัที่ผลิตซอฟตแวรปองกนัไวรัสออกจําหนาย ซ่ึงซอฟตแวรเหลานี้ถูก
ออกแบบมาเพือ่ปองกันคอมพิวเตอรจากการโจมตีของไวรัส และพยายามใหมีผลกระทบตอการใชงานของ
ผูใชใหนอยทีสุ่ด สวนใหญแลวซอฟตแวรนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันและกําจดัไวรัส แต
ซอฟตแวรเหลานี้จะตองมกีารอัพเดตซิกเนเจอรเปนประจาํเพื่อปองกันไวรัสใหมๆ ซอฟตแวรปองกนัไวรัส
ควรมีบริการในการอัพเดตซกิเนเจอรไฟลอยางรวดเรว็และงายที่สุด ซิกเนเจอรไฟลเปนไฟลที่เก็บขอมูลที่
โปรแกรมปองกันไวรัสใชสําหรับตรวจจับไวรัสในระหวางที่สแกน ซิกเนเจอรไฟลถูกออกแบบเพือ่ใหมีการ
อัพเดตเปนประจําโดยบริษัทผูผลิตซอฟตแวรปองกันไวรัสนั้นๆ เพื่อใหผูใชสามารถดาวนโหลดและติดตั้ง
เอง หรือตั้งใหโปรแกรมอัพเดตเองโดยอัตโนมัติ 

 

 

วิธีการหรือคําแนะนําท่ัวๆ ไปในการปองกันมัลแวรนั้น มีดังนี ้

     1.ติดตั้งโปรแกรมปองกนัไวรัสและสปายแวร โดยตองทําการอัพเดตฐานขอมูลไวรัสและสปายแวรอยาง
สม่ําเสมอ 

       2. ทําการสแกนไวรัสอยางสม่ําเสมอ 
      3. ปดการใชงาน Autoplay ในทุกๆ ไดรฟ  
      4. ทําการสแกนสื่อเก็บขอมูลแบบพกพาทุกครั้ง กอนการใชงาน 
       5. ในกรณีที่ตองทําการแชรไฟลขอมูลตางๆ ใหทําการแชรแบบอานอยางเดยีว (Read Only) เพื่อปองกัน
ปญหาเกี่ยวกับไวรัส สปายแวร และ มัลแวร (Virus, Spyware and Malware) ถาจําเปนตองทําการแชรแบบ 
Read-Write ใหกําหนดรหัสผานสําหรับการแชรแบบ Write ทุกๆ คร้ัง  

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง และปองกนัการสูญหายของขอมูลเนื่องจากระบบวินโดวส
เสีย ใหแยกขอมูลตางๆ ไปเก็บไวบนไดรฟไมใชไดรฟที่ระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู 

7. เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลเนื่องจากฮารดดิสกเสียใหทําการสํารองขอมูลที่สําคัญๆ ลงแผนซีดี
หรือดีวดี ี
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8. ทําอิมเมจของไดรฟที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการและเก็บไวในที่ปลอดภัย เพื่อใชในการกูคืนระบบในกรณี
ที่วินโดวสหรือฮารดดิสกเสยี 

9. ไมควรติดตัง้โปรแกรมหรอืซอฟตแวรตางๆ ที่ไดมาจากแหลงที่ไมนาเชื่อถือ เชน ไดมาจากการดาวน
โหลดไพรเรทเว็บไซต (คือเว็บไซตที่ใหดาวนโหลดซอฟทแวรที่มกีารละเมิดลิขสิทธิ์) บนอินเทอรเน็ต 
หรือติดตั้งโปรแกรมที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนโยบายขององคกร เนื่องจากอาจทําใหเครื่องมคีวาม
เสี่ยงตอปญหาเกี่ยวกับไวรัส สปายแวร และ มัลแวร (Virus, Spyware and Malware) สูงขึ้น 

10. ไมควรติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟตแวรตางๆ ที่ไมจําเปนในการทํางาน เพราะนอกจากอาจทาํใหเครื่อง
มีความเสี่ยงตอปญหาเกี่ยวกบัไวรัส สปายแวร และ มัลแวร (Virus, Spyware and Malware) สูงขึ้นแลว 
ยังทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทาํงานชาลงได 

11. กําหนดรหสัผานใหกับ Administrator และทําการเก็บรักษาอยางปลอดภยัและเปนความลับ 
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1. บทนํา 
ESET Smart Security เปนมากกวาโปรแกรมปองกันไวรัส กับการความสามารถในการตรวจพบไวรัส

เปนเพยีงแคความสามารถปกติที่จะตองมสํีาหรับโปรแกรมปองกันไวรัสตัวหนึ่ง ซ่ึงมันจะยิ่งทําใหมั่นใจมาก
ขึ้นไปอีกกับการที่รูวา ESET Smart Security ไมเพียงแคทาํงานไดเร็วกวา และยังใหความเชื่อถือไดมากกวา
โปรแกรมปองกันไวรัสอื่นๆ ดวย และ ESET Smart Security ก็ยังคงมีสถิติและหลักฐานการตรวจจบัและหา
ภัยคุกคามทีด่ทีี่สุด และใน ESET Smart Security นี้ ไดมีการเพิ่มฟงกช่ันของ Anti Spam กับ Personal 
Firewall เขามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันภยัคกุคามจากสื่อตางๆ จึงทําใหมัน่ใจวา ESET Smart 
Security จะใหการปกปองที่ทานมั่นใจไดและยังคงใหการปองกันไวรัสที่กาวลํ้านําสมัยที่สุด 

  1.2 System requirements 
Windows 2000, 2000Server, 
XP, 2003 Server 

400 MHz 32-bit / 64-bit (x86 / x64) 
128 MB RAM of system memory 
130 MB available space 
Super VGA (800 × 600) 

Windows 7, Vista 1 GHz 32-bit / 64-bit (x86 / x64) 
512 MB RAM of system memory 
130 MB available space 
Super VGA (800 × 600) 

 
ถาทานไดมีโปรแกรมปองกนัไวรัสอื่นติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ตัว Scanner ของ

โปรแกรมนั้นๆ อาจจะรบกวนการทํางานของ ESET Smart Security ซ่ึงโดยปกติแลว On-Access Scanner 
มักจะแสดงอยูที่ System Tray (สวนที่อยูบน Taskbar ใกลๆ กับนาฬิกา) เราจึงแนะนําใหทานทําการถอนการ
ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสอื่นรวมถึงเวอรช่ันเกาของ NOD32 กอนที่จะทําการตดิตั้ง ESET Smart 
Security เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นได 

 
ถากอนหนานีท้านไดติดตั้ง ชุดโปรแกรมทดสอบของ NOD32 (Trial version), ทานจะตองทําการถอดการ
ติดตั้งชุดโปรแกรมนั้นๆ ออกไปกอนทีจ่ะติดตั้ง ตัวเต็มของ NOD32 (Full Version) 
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2. วิธีการติดตัง้ ESET Smart Security Business Edition 
การติดตั้ง NOD32V4Smart 

 

รูปภาพที่ 1:  ขั้นตอนที่ 1 ดบัเบิ้ลคลิกที่ MY computer  

  ขั้นตอนที่ 2 เมื่อปรากฎหนาตาง MY computer แลวคลิกที่ Drive CD 

  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปรากฎหนาตาง Drive CD แลว ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder NOD32V4Smart 
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รูปภาพที่ 2:  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปรากฎหนาตาง NOD32V4Smart แลวใหตรวจเช็คระบบปฏิบัติการวาเปน
ระบบปฏิบัติการแบบ 32 หรือ 64 Bit ตัดสินใจเลือก Eset4 ที่ใชไดกับระบบปฏิบัติการแตละแบบ ถา
ระบบปฏิบัติการเปนแบบ 32 Bit ใหเลือกใช eset4_32bit.exe แตถาระบบปฏิบัติการเปนแบบ 64 Bit ให
เลือกใช Eset4_64bit.exe 

 

รูปภาพที่ 3:  ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตัดสินใจแลวใหทําการคลิกขวาที่ Icon ที่ตัดสินใจเลือก ในภาพนี้จะเลอืก
เปน 32 Bit เนือ่งจาก Windows 32 Bit นิยมใชกันมาก  

: วิธีการติดตั้ง NOD32V4Smart บนระบบปฏิบตัิการที่เปน 32 และ 64 Bit ติดตั้งเหมอืนกัน 
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รูปภาพที่ 4:  ขั้นตอนที่ 6 เมื่อ Copy แลวใหกลับมาที่หนา Desktop แลวเลือกวาง File ลงที่ หนา 
Desktop 

  ขั้นตอนที่ 7 เมื่อวาง File แลวทาการดับเบิ้ลคลิกที่ File เพือ่ติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปภาพที่ 5:  ขั้นตอนที่ 8 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก Next เพื่อดําเนนิการขั้นตอนตอไป 

 

รูปภาพที่ 6:  ขั้นตอนที่ 9 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก ยอมรับเงื่อนไข I accept the terms the license 
Agreement 
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  ขั้นตอนที่ 10 จากนั้นคลิก Next เพื่อทําขั้นตอนตอไป 

 

รูปภาพที่ 7:  ขั้นตอนที่ 11 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิกเลือกติดตั้งแบบ Typical  

ขั้นตอนที่ 12 จากนั้นคลิก Next เพื่อทําขั้นตอนตอไป 

 

รูปภาพที่ 8:  ขั้นตอนที่ 13 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป 

  : ในสวนของ User, Password จะปรากฎขึ้นเองอัตโนมตั ิ
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รูปภาพที่ 9:  ขั้นตอนที่ 14 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป 

 

รูปภาพที่ 10:  ขั้นตอนที่ 15 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป 
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รูปภาพที่ 11:  ขั้นตอนที่ 16 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหคลิก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปภาพที่ 12:  ตามรูปภาพนี้ใหรอจนกวาโปรแกรมจะรันเสร็จ 
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รูปภาพที่ 13:  ขั้นตอนที่ 17 คลิกที่ปุม Finish การติดตั้ง NOD32V4Smart 

 
การใชงานโปรแกรม ESET Smart Security Business Edition 4.0 
 

1. เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยสมบูรณแลว จะมีหนาตางโลโกของโปรแกรมแสดงขึ้นมา
ตรงกลางหนาจอคอมพิวเตอรของทาน ดังรูป  
 

 
      

2. ในกรณีที่เครื่องของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได โปรแกรมจะทําการอพัเดทไฟลฐานขอมูลไวรัส
อัตโนมัติ และจะแสดงขอความการอัพเดทโปรแกรมขึ้นมา (สังเกตวา วงเล็บที่ดานหลัง จะเปนวันที่
อัพเดตฐานขอมูลไวรัสที่อัพเดจลาสุด) ดังรูป 
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3. เมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาแลว จะมีไอคอนของโปรแกรมปรากฏที่ซิสเท็มสเทรย ทางมุมขวาลางของ
จอภาพ ทานสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเรียกหนาตางโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus 
ขึ้นมาทํางาน ดังรูป 

 

4. เมื่อเขาสูหนาตางโปรแกรมจะมีหวัขอโมดูลการใชงานตางๆ ดังรูป(เนื่องจากคูมือจดัทําอยูใน
Advanced mode จึงตองทําการปรับตั้งคาใหอยูใน Advanced mode ซ่ึงจะอยูในหนา 

 Protection status แสดงขอมูลเกีย่วกับระบบรกัษาความปลอดภัย และสถานะของ module      

                                                 ตางๆ 

 Computer scan โมดูลการสแกนคอมพิวเตอร 

 Update   โมดูลการอัพเดตฐานขอมูลไวรัส 

 Setup ปรับแตงการทาํงานตางๆ ของโปรแกรม 

 Tools โมดูลที่ปรากฏในโหมดการใชงานขั้นสูง (เมื่อเลือก Display Advancedmode)                                   

                                   จะแสดงเกีย่วกับ ขอมูลเหตุการณที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม (Log files), การกักกัน   

ไฟลไวรัส (Quarantine) ตารางการทํางาน (Scheduler) และ เครื่องมือเพื่อ
ตรวจสอบ fire ตางๆ ที่มีความเสี่ยง (SysInspector)     

 Help and support เรียกดไูฟลชวยเหลือ ฐานขอมูลความรูของ ESET และไปยังเว็บไซตที่ 

                             ใหบริการลูกคา 
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การตรวจสอบสถานะการปองไวรัส สปายแวรรวมท้ัง การเชื่อมตอระบบเครือขาย 

1. เลือกโมดูล Protection status ที่เมนูดานซาย จากนั้นคลิกเลือกเมนูยอย statistics ดานลาง ซ่ึงจะ
แสดงรายละเอยีดของการปองกันไวรัสและสปายแวร ของโมดูลตางๆ ดังรูป 

 

2. เลือกโมดูล Protection status ที่เมนูดานซาย จากนั้นคลิกเลือกเมนูยอย network connections 
ดานลาง ซ่ึงจะแสดงรายละเอยีดของการเชือ่มตอระบบเครือขาย ดังรูป 
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การสแกนไวรสัแบบ On-demand : การสแกนหาไวรัสและสปายแวรตามความตองการ  

1. ทานสามารถสแกนหาไวรัสและสปายแวรไดงายๆ โดยการเลือกโมดูล Computer scan ที่เมนู
ทางดานซาย ทานสามารถเลือกการทํางานไดดังนี ้

 Standard scan เปนการสแกนฮารดดิสกตางๆ บนคอมพิวเตอร เมื่อคลิกที่ออปชั่นนี้ 
โปรแกรมจะสแกนหาไวรัส สปายแวรใหทนัที 

 Custom scan เปนการสแกนโดยเลือก Profile และเปาหมายในการสแกนที่ตองการ เมือ่
คลิกที่ออปชั่นนี้ โปรแกรมจะเรียกหนาตาง Custom scan ขึ้นมา เพื่อใหกําหนด Profile ที่
ตองการ และเลือกเปาหมายในการสแกนได 

สําหรับในที่นี้ ขอแนะนําใหเลือก Custom scan ดังรูป 
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2. หลังจากคลิกปุม Custom scan แลว จะแสดงหนาตางเพื่อใหกําหนด Profile ที่ตองการในชอง 
“Scan profile” และเลือกเปาหมายในการสแกนในชอง “Scan targets” หรือคลิกที่เช็กบ็อกซหนา
ไดรฟหรือโฟลเดอรหรือไฟลที่ตองการสแกน จากนั้นคลกิปุม Scan เพือ่สแกนคนหาไวรัส สปาย
แวร ดังรูป 

 

3. หลังจากคลิกปุม Scan แลว ทานจะเห็นการดําเนินการสแกนหาไวรัสและสปายแวร ทานสามารถ
คลิกที่ Show scan with log in a new windows เพื่อแสดงหนาตางไฟลที่กําลังถูกสแกน ดังรูป 

 

4. เมื่อโปรแกรมทําการสแกนเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม OK เพื่อออกจากหนาตางการสแกนดังรูป 
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การสแกนไวรสัแบบ Real-time : การสแกนหาไวรัสและสปายแวรแบบ Real-time 

1. การสแกนแบบ Real-time ในกรณีที่ทานดาวนโหลดไฟล เซฟไฟล หรือเรียกใชงานไฟลที่เปนไวรสั 
โปรแกรมก็จะแจงเตือนขึน้มาโดยอัตโนมัต ิและจัดการไฟลตามที่กําหนดเอาไวใน Setting ของ
โปรแกรม ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : คาที่กําหนดใน Setting คือ เมื่อตรวจพบไวรสัและสปายแวร จะดําเนินการทําความสะอาดไฟล 
(Clean) แตถา Clean ไมสําเร็จจะทําการลบ (Delete) ไฟลที่ติดไวรัสทิ้ง และทําการกกักันไฟลไว 
(Quarantine) ซ่ึงผูใชสามารถกูคืนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟลที่ตรวจพบวาเปนไวรัส 
ชื่อและประเภทของ

ขอมูลของการกําจัดไฟล 

เมื่อเซฟไฟลที่อนัตราย โปรแกรมจะแจง
เตือนขึ้นมาโดยทาํการลบไฟลและกักกัน
ไฟลที่มีความเสี่ยงนั้นๆ ดวย 

เว็บไซตทีด่าวนโหลด เมื่อดาวนโหลดไฟลที่มีความเสี่ยง โปรแกรม
จะแจงเตือนขึน้มาและหยุดการเชื่อมตอกบั
เว็บไซตนั้นและกกักันไฟลที่มีความเสี่ยง
นั้นๆ ดวย 
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Update   

 สถานการณ update ที่ปกติจะเปนดังรูป 

       1.  Virus signature database is up to date ปุมคลิกเพื่อทําการ update signature 
 

2. Username and Password setup... ปุมเพื่อกรอก username password 

3. Product    activated: ลักษณะของโปรแกรมที่ทําการลงทะเบียนผานแลว 

4.  Last  successful    update:วันเวลาลาสุดของการ update 

5. Version    of virus  signature    database:หมายเลข ของ Version ของ signature  ที่ update 
ปจจุบัน 

 

Setup 

Setup แสดงสถานการณ เปดหรือปด การปองกัน Antivirus module ตางๆ 

  ถาเปน Enable เปดโมดูลใหมีการปองกัน 

 Disable ปดโมดูลไมใหมกีารปองกัน 

Antivirus and antispyware protection หัวขอการตรวจสอบไวรัส และ สปายแวร 
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Real-time file system protection โหมด ปองกันและตรวจสอบไวรัส ตลอดเวลา 

Document protection โหมดปองกันและตรวจสอบไวรัสจาก รูปแบบไฟลเอกสาร 

 Email client protection โหมดปองกันและตรวจสอบไวรัสจาก การรับสงจดหมายอเิล็กทรอนิคส  
Web access protection โหมดปองกันและตรวจสอบไวรสัจาก การเขาใชงาน เว็บไซดตางๆ 

 Personal  firewall หัวขอ ไฟรวอลลสวนบุคคล 

               Network traffic filtering  โหมดปองกัน และตรวจสอบไวรัสรวมถึงการโจมตีในระบบเครือขาย 

 Antispam module หัวขอ การปองกันสแปมเมล 

Email client protection โหมดการตรวจสอบ การรับสงเมล 

Set  up  Username and Password for update... ปุมเพื่อกรอกและปรับตัง้คา username password 

Configure proxy server...  ปุมเพื่อกรอกและปรับตั้งคา proxy server  

Import and export settings...  การนําเขาและสงออกคาคอนฟกกเูรชั่นของเครื่อง 

Enter  entire  advanced setup tree... การปรับตั้งคา setup ตางๆ 
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การปรับตัง้คา moduleตางๆใหทําการปองกัน 

การเปด-ปดการปองกันของ module  Antivirus and antispyware protection 

 

การเปด – ปดการปองกันของ module  Personal firewall 
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การปรับตัง้คา  เปดปด Sharing หรือใช ทรัพยากรรวมกัน 

1. กําหนดตัง้คาท่ี Personal  firewall  

2. เลือกท่ี Change the protection mode of your computer in the network...      
3. Subnet selection เพื่อเลือก กลุมของเครือขาย  

protection mode of your computer in the network ปรับตั้งคาใหทําการ 

4. Strict protection ปรับตัง้คาไมใหมีการ ใชทรัพยากรรวมกัน 

5.  Allow sharing ปรับตัง้คาใหใชทรัพยากรรวมกัน 
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การตั้งคาการปองกัน  Antispam 

 

Tools 

 

Tools เปนการสรุปสถานะของคาเครื่องมือตางๆ 

  Log  files แสดง สถานะของ log ที่มีการ save log ลาสุด 
 Quarantine แสดงสถานะ มีไฟลกักกนัไวจํานวนกี่ไฟล 

Scheduler แสดงสถานะจํานวนการตั้งเวลาไวเทาไร 
SysInspector แสดงจํานวนสถานะจํานวน ไฟลที่เก็บคา sysinspector 
Submit file for  analysis… เปนการสงไฟลที่นาสงสัยไปยังเจาของผลิตเพื่อใหตรวจสอบไฟลนั้นๆ 

 Create   rescue    CD เปนคาสราง CD ชวยเหลือ 
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Log files 

Log files เปนการสถานะขอมูลการตรวจสอบเจอไวรัสและการโจมตี แบงออกเปน 4หัว ขอคือ 

Detected threats แสดงขอมูลสถานะไฟล ภยัคุกคามที่ตรวจพบ 

Events แสดงขอมูล เหตุการณตางๆ เชน การ update การ update ไมผาน 

On-demand computer scan แสดงขอมูล การตรวจสอบไวรัส ที่เราไดส่ังสแกน 
ESET Personal firewall log แสดงขอมูล ของ Personal firewall 
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Quarantine 

Quarantine ที่ขังไฟลที่โปรแกรมตรวจสอบ ไฟลนั้นเปนไวรัส 

2 . ดานขวาจะแสดงสถานะไฟลที่ติดไวรัส จะบอกรายละเอียดดังนี้เวลาที่เจอ ไฟลที่เจอ สถานที่เจอ 

ขนาดของไฟลและเหตุผล 

3.  คลิกขวาที่ไฟล จะมหีัวขอใหเราทําอะไรกับไฟลได ดงันี้  

Quarantine...เพิ่มไฟลที่ตองการกักกนั 

Restore สงไฟลกลับไปยังสถานที่เดิมที่ตรวจพบ 

Restore and exclude from scanning สงไฟลกลับไปยงัสถานที่เดิมที่ตรวจพบ และไมทําการ scan
ไฟลนั้นๆอีก 

Restore to...สงไฟลกลับไปยังสถานที่เราสามารถเลือกได 

Delete from Quarantine ลบออกจาก สถานที่กักกัน 

Submit for analysis เปนการสงไฟลที่นาสงสัยไปยังเจาของผลิตเพื่อใหตรวจสอบไฟลนั้นๆ 

Scheduler/Planner 
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1. Scheduler 
2. เราสามารถเลือกวาจะใชงานการตั้งเวลารายการนั้นๆหรือไมทําการคลิกที่รายการ 
3. Show task details เพื่อตรวจสอบรายการนัน้ๆวามีคาคอนฟกอยางไรบาง 
4. Run now ใหทําการใชงานรายการ ณ ตอนนั้น 
5. Add... การสรางรายการการตั้งเวลา 
6. Edit...  การแกไขไฟลรายการนั้นๆ 
7. Delete ทําการลบรายการนั้น 

การสราง  Scheduler 

 

เลือกที่ Add เพื่อเลือกหัวขอที่สราง 
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หัวขอท่ีตองการตั้งรายการ 

จะมีหนาตางเลือกหัวขอที่ตองการตั้งรายการ 

Run external application เลือกเรียกใชโปรแกรม เพื่อใชงานโปรแกรมนอก windows  
 เมื่อเลือกหัวขอดังกลาว เมื่อถึงหนาตางสุดทาย จะมหีวัขอสุดทายเพื่อเลือกตัวโปรแกรม 

 
Log maintenance การบํารุงรักษาไฟล log  
System startup file check การตั้งคาเริ่มตนในการตรวจสอบไฟลตางๆ 
เมื่อเลือกหัวขอดังกลาว เมื่อถึงหนาตางสุดทาย จะมหีวัขอสุดทาย  

 
 

Scan level  ลําดับการตรวจสอบ 
 Files run before user logon ไฟลทํางานกอนเขาสูระบบผูใช 

      Files run after user logon ไฟลทํางานหลังจากเขาสูระบบผูใช 
      Only the most frequently used files เฉพาะไฟลที่ใชบอยที่สุด 
      Frequently used files ไฟลที่ใชบอย 
      Commonly used files ไฟลปกติที่ใช 
      Rarely used files ใชไฟลนอย 
      All registered files ทุกไฟลที่ลงทะเบียน 

Scan priority ลําดับความสําคัญ 
      Normal มาตรฐาน 
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      Lower ต่ํากวา 
      Lowest ต่ําที่สุด 
      When idle วางเมื่อ 

Create a computer status snapshot การตั้งการเรียกใชงานโปรแกรม SysInspector 
On-demand computer scan การตั้งการตรวจสอบไฟลตางๆ 
เมื่อเลือกหัวขอดังกลาว เมื่อถึงหนาตางสุดทาย จะมหีวัขอสุดทาย เลือก รูปแบบการ scan และ 

ไดรฟที่ตองการ scan 
 

 
 
Update การตัง้คาเวลาการ update 

เมื่อเลือกหัวขอดังกลาว เมื่อถึงหนาตางสุดทาย จะมหีวัขอสุดทาย เลือก การเลือกใช profile การ update 
profileใด 
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หนาตางถัดมาเปนการตั้งเวลาการทํางาน 

 

1. Task name: ตั้งชื่อตารางเวลา 
2. Once  ทํา 1 คร่ัง 
3. Repeatedly ทําทุกๆหรือซํ้า 

เมื่อเลือกหัวขอยอยนีจ้ะตองใสจํานวนนาที ที่ใหทําซ้ํา 

 

Interval between task execution (min.):            

4. Daily ทําวันละครั้ง 
เมื่อเลือกหัวขอยอยนีจ้ะตองใสเวลาของวนัที่ที่ตองการใชงาน 
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5. Weeklyทําอาทิตยละครั้ง 
เมื่อเลือกหัวขอยอยนีจ้ะตองใส เวลาและวนั ที่ที่ตองการใชงาน 

 

6. Event triggered ทําตอเมื่อมีเหตุการณใดๆ  
ถาเลือก  Event triggered จะตองเลือกเหตกุารณที่ทําจะมี menu ขึ้นมาใหเลือก 

 

• every time the computer starts ทุกๆครั้งที่เปดใชงานเครือ่ง 
• the first time the computer starts each day เมื่อเปดใชงานเครื่องครั้งแรกของวัน 
• Dial-up connection to the Internet/VPN เมือ่ทําการเชื่อมตอ internet หรือVPN 
• successful update of the virus signature database เมื่อทําการ update signature เสร็จเรียบรอย 
• successful update of the program component เมื่อทําการ update โปรแกรมเสร็จเรียบรอย 
• user logon เมื่อ user ทําการใชงาน windows  

 
 
 
 



  26

ตั้ง คาใหใชตารางเวลาเมื่อใด 
เมื่อมีการตั้งคาเวลาที่จะตองทําจะมีคําวาจะทํา ตารางเวลานี้เมื่อใด 

 

Wait until the next scheduled time รอใหถึงเวลาที่เราตั้งไวจะมาถึงแลวทํางาน 
Run the task as soon as possible ใชงานใหเร็วที่สุด  
Run the task immediately if the time since its last execution exceeds specified ใชงานหลังจาก

ที่ตั้งคาตารางไว หนวยเปน ช่ัวโมง 
จะแสดงหนาตาง สรปุคาตารางที่เราตัง้ไว 

 

 

 
Task name: ช่ือที่เรา 
Task type: รูปแบบที่ตั้ง 
Run task: ตารางวันเวลาลักษณะที่ตั้ง 
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Action to take if the task is not run at the specified time: ดําเนินการเพื่อใชงานถาไมไดทํางาน
ในเวลาที่กําหนด ไว 
 

Sysinspector 

Sysinspector ESET เปนโปรแกรมที่แสดงรายละเอียด inspects ของคอมพิวเตอรของคุณ และยัง
รวบรวมขอมลูอยางครบวงจร ขอมูลของ driver ที่ติดตั้ง หรือโปรแกรมควบคุมและการประยกุตการ
เชื่อมตอระบบเครือขาย หรือรายการรีจิสตรี ที่สําคัญ เพื่อจะชวยใหคุณตรวจสอบการทํางานของระบบที่นา
สงสัยวาจะเปนปญหา เพราะเขากันไมได ของซอฟตแวร หรือฮารดแวรหรือ เปนการติดเชื้อมัลแวร 

 

 หนาตางนีจ้ะแสดงรายละเอยีดการของ log file โปรแกรม Sysinspector สรางขึ้นมา  

3. ตัวอยางลักษณะของไฟล ที่จัดเก็บ  

คลิกขวาที่ไฟลจะมีคาใหเลือกดังนี ้

4. show เพื่อ ทําการด ูlog file ที่จัดเก็บไว 

5.  compare จะใชไดตอเมื่อเลือก 2ไฟล เพือ่ทําการเปรียบเทียบ 

6.  Create... เพื่อสราง log file  

7.   Delete เพื่อ log file  ที่เราเลือก 
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8.   Delete all เพื่อ log file  ทั้งหมด 

ตัวอยาง log file   ที่เราทําการเลือก show หรือ Create... 

 

 

Help and support 

Help and support  ขอมูลการชวยเหลือและบริการ 

1 Open help การเรียกใชคูมือภาษาอังกฤษ หรือกดปุม F1 

2 Find quick solution  

3 Search Internet knowledgebase การคนหาแหลงความรูเกี่ยวกับ software ของโปรแกรม ทาง website Eset 
ซ่ึง Link ไปยัง http://kb.eset.com/esetkb/index?page=home 

4 About ESET Smart Security แสดง สรุปรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

5 Customer Care support request (recommended)...การขอความชวยเหลือทาง E-mail  

6 Customer Care support  request (web form) การขอความชวยเหลือทาง web site  ซ่ึงจะมีปญหาของทาง 
user อ่ืนๆมาถามและ ขอมูลของชวงโหวและการแกปญหา ตางๆไปยัง website: 
http://www.eset.eu/support/form 
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การปรับแตงคาในโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus 

1. การทํางานของ ESET NOD32 Antivirus จะมี 2 โหมดการทํางาน โดยจะม ี

 โหมดมาตรฐาน (Standard Mode) ที่งายตอการใชงาน สามารถเขาถึงฟงกช่ันการทํางาน
พื้นฐานตางๆ ได 

 โหมดการใชงานขั้นสงู (Advanced Mode) ในโหมดจะมกีารทํางานที่มรีายละเอียดเพิม่ขึ้น และ
สามารถกําหนดตารางเวลา (Scheduler), จัดการไฟลที่ถูกกักกันตางๆ (Quarantine) 

สําหรับในที่นี้ จะขอแนะนําการใชงานใน โหมดการใชงานขั้นสงู โดยการเลือก Setup ที่เมนูหลัก 
แลวคลิก Toggle Advance mode เพื่อเปนการเปดเมนแูบบ Advance Mode จะมหีนาตาง Toggle Advanced 
mode ขึ้นมาสอบถามทานวาตองการใชงานในโหมดแอดวานซหรือไม ถาตองการใหคลิก Yes ดังรูป 
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1. จากนั้นจะปรากฏเมนูแบบ Advanced ขึ้นมาที่ดานบนขวาใหเลือก Setup -> Advances Setup... จะ
มีหนาตาง Setup ขึ้นมา ซ่ึงจะสามารถตั้งคาตางๆ ของโปรแกรมไดจากหนาตางนี ้ดังรูป 

 

เมนู Antivirus and antispyware : สามารถกําหนดคาในการปองกันไวรัสและสปายแวร ไดดังนี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable Antivirus and antispyware protection เพื่อกําหนดใหโมดูลปองกันไวรัส
และสปายแวรทํางาน 

2. คลิกเช็กบ็อกซ Enable Anti-Stealth technology เพื่อกําหนดใหใชเทคโนโลยี Anti-Stealth เพื่อ
ตรวจจับสปายแวรประเภทรทูคิทส 

3. self-defense ปองกันมัลแวรที่พยายามจะหยุดการทํางานของซอฟแวร(Nod32)และลดความสามารถ
ในการทํางานระบบรักษาความปลอดภัยของระบบของผูใช 

4. ThreatSense engine parameter setup คลิกปุม Setup เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น 
ThreatSense ซ่ึงจะกลาวในหนาตอไป 
 

 



  31

การปรับแตงคาตางๆ ของ ThreatSense engine parameter setup 

ทานสามารถกําหนดคาตางๆ ของ ThreatSense เพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
กําจัดไวรัส   สปายแวรตามความตองการได โดยกําหนดจากหนาตาง ThreatSense engine parameter 
setup ซ่ึงจะปรากฎในทุกโมดูลของหนาตาง Setup ของโหมดแอดวานซ 

 สําหรับในที่นีจ้ะขอยกตัวอยางแนะนําการกําหนดคา ThreatSense ในหวัขอ Antivirus and 
antispyware -> ThreatSense engine parameter setup เมื่อคลิกปุม Setup จะมีหนาตางกําหนดคาตางๆ 
แสดงขึ้นมา ดงัรูป 

 

Object : กําหนดการทํางานกับออบเจ็กตตางๆ ดังรูป 

 Operating memory ระบบจะสแกนหนวยความจําในการทํางาน 

 Boot sectors ระบบจะสแกนบูตเซ็กเตอร 

 File ระบบจะสแกนไฟล 

 Email files ระบบจะสแกนไฟลอีเมล 

 Archives ระบบจะสแกนไฟลจําพวกบีบอดัขอมูลตางๆ 

 Self-extracting archives ระบบจะสแกนไฟลที่มีการบีบอัดขอมูลและสามารถแตกไฟลได 
ตัวอยางเชน ไฟลที่สรางจากโปรแกรม WinZip, WinRAR 

 Runtime packers ระบบจะสแกนไฟลแพก็เกจรันไทมตางๆ 
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Options : ระบบในการตรวจจับไวรัส สปายแวร ดังรูป 

 Signature ใชไฟลฐานขอมูลไวรัสในการตรวจสอบหาไวรัส สปายแวร 

 Heuristics ใชการวิเคราะหพฤติกรรมของไฟลที่คลายกบัไวรัส สปายแวรตางๆ 

 Advanced heuristics ใชการวเิคราะหพฤติกรรมขั้นสูงที่คลายกับไวรัส สปายแวรตางๆ 

 Adware/Spyware/Riskware ใชตรวจจับแอดแวร สปายแวร และซอฟตแวร ที่มีความเสี่ยงตางๆ 

 Potentially unwanted application ใชตรวจจับโปรแกรมที่มีแนวโนมวาไมจําเปนตองใชงาน และมี
ความเสี่ยงตอการนําพาไวรสัมาติดในเครือ่ง 

 Potentially unsafe application ใชตรวจจับโปรแกรมที่มีแนวโนมวาไมปลอดภัย 
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Cleaning : เมื่อโปรแกรมตรวจพบไวรัส สปายแวร ตองการใหโปรแกรมตอบสนองการทํางานในลกัษณะใด 
โดยปรับจากแถบเลื่อน ดังรูป 

1. No cleaning ไฟลที่ติดไวรัสจะไมไดรับการกําจัดอัตโนมตัิ แตโปรแกรมจะแจงเตือนขึ้นมาใหผูใช
เลือกเองวา จะกระทําอยางไรกับไฟลนั้น 

2. Standard cleaning ไฟลที่ติดไวรัสจะไดรับการแกไข ทําความสะอาด (Clean) อัตโนมัติ โดยยังคง
ไฟลเดิมอยู แตหากไฟลที่ติดนั้นไมสามารถแกไข ทําความสะอาดได โปรแกรมจะแจงเตือนขึน้มา
ใหผูใชเลือกเองวา จะกระทําอยางไรกับไฟลนั้น 

3. Strict cleaning ไฟลที่ติดไวรัสทั้งหมดจะไดรับการกําจดั (Delete) อัตโนมัติ 

 

คําแนะนํา : ควรกําหนดคาเปน Strict cleaning เพื่อทําใหมีประสิทธิภาพการปองกันไวรัสดีที่สุด 

Extensions : กําหนดไฟลที่ไดรับการยกเวน ดังรูป 

 คลิกเช็กบ็อกซ Scan all files เพื่อกําหนดใหสแกนไฟลทั้งหมด 

 Extensions ใหกําหนดนามสกุลไฟลหรือสวนขยายของไฟลที่ตองการยกเวน เชน .DOC หรือ .PDF 
เปนตน 

 คลิกปุม Add เพื่อเพิ่มนามสกุลไฟลที่ตองการยกเวน ดูตวัอยางการ Add ไดจากรูป 

 คลิกปุม Remove เพื่อลบนามสกุลไฟลที่ตองการยกเวนออก 

 Do not scan extensionless files ไมตองสแกนไฟลที่ไมมนีามสกุล 
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Other: 

 จะมีเชก็บ็อกซ Log all objects เพื่อกําหนดการบันทึกการทํางานทั้งหมด ดังรูป 

 Enable Smart optimization 

 

 

เมนู Real-time file system protection : สามารถกําหนดคาในการปองกันไวรัสแบบ Real-time ไดดังนี ้ดัง
รูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable real-time file system protection เพื่อกําหนดใหมีการปองกันไฟลระบบแบบ
เรียลไทม 

2. ThreatSense engine parameter setup คลิกปุม Setup เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น 
ThreatSense ดังที่กลาวไวขางตน 
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3. Media to scan กําหนดมีเดยีที่ตองการสแกน 
 Local drives   ไดรฟที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร เชน ฮารดดิสก 
 Removable media  ไดรฟของอุปกรณพกพาตางๆ 
 Network drives  ไดรฟในเครอืขาย  

4. Start Real-time file system protection automatically  เมื่อเปดเครื่อง ใหการปองกันแบบเรียลไทม
ทํางานอัตโนมตัิ 

5. Advanced setup 
6. Additional ThreatSense  กําหนดพารามิตเตอร ThreatSense เพิ่มใหกับไอเท็มตางๆ ที่สรางขึ้นใหม 

หรือมีการปรับปรุงแกไข ดงันี้ 
 Runtime packers   แพ็กเกจรนัไทม 
 Self-extracting archives ไฟลที่มีการบีบอัดขอมูลและสามารถแตกไฟลได ตัวอยางเชน ไฟลที่
สรางจากโปรแกรม WinZip, WinRAR 
 Advanced heuristics ใชการวเิคราะหพฤติกรรมขั้นสูงที่คลายกับไวรัส สปายแวรตางๆ  

7. Additional ThreatSense parameters for executed files กําหนดคาใหยกเวนจากการวิเคราะห
พฤติกรรมขั้นสูงที่คลายกับไวรัส สปายแวรตางๆ 

 Advanced heuristics  on file execution 
 Advanced heuristics on executing file from removable media   

8. execution  เลือก ไดรฟ ที่เปน ไดรฟ ภายนอก หรือ Handy drive 
9.  Removable media ตั้งคาไมใหสามารถใช ไดรฟภายนอก หรือ Handy drive 
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Document protection  
Document protection สามารถกําหนดคาในการปองกันไวรัสแบบ ไฟลขอมูลเอกสาร 
1. Enable document protection  
2. คลิกเช็กบ็อกซ Enable email protection เพือ่กําหนดใหใชโมดูลการปองกันไฟลขอมลูเอกสาร

ทํางาน 
3. ThreatSense engine parameter setup คลิกปุม Setup เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น 

ThreatSense ดังที่กลาวไวขางตน 
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เมนู Email Protection : สามารถกําหนดคาในการปองกันการทํางานของอีเมล ไดดงันี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable email protection เพือ่กําหนดใหใชโมดูลการปองกันอีเมลทํางาน 
2. ThreatSense  engine parameter setup  คลิกปุม Setup  เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น

ThreatSense ดังที่กลาวไวขางตน 
3. Append tag message to received and read email เพิ่มแทก็ ขอความใสในอีเมลที่ไดรับ และอานแลว 

 Never   ไมตองเพิ่มแท็กขอความ 
 To infected email only ใสแท็กขอความเฉพาะอีเมลที่ติดไวรัส 
 To all scanned email   ใสแท็กขอความอีเมลทุกฉบับที่สแกนแลว 

4. คลิกเช็กบ็อกซ Append note to the subject of received and read infected email เพื่อกําหนดใหเพิ่ม
โนตในหวัเร่ืองของอีเมลติดไวรัสที่ไดรับและอานเรยีบรอยแลว 

5. Append tag message to sent email เพิ่มแทก็ขอความใสในอีเมลที่สงออกไปแลว 
 Never  ไมตองเพิ่มแท็กขอความ 
 To infected email only   ใสแท็กขอความเฉพาะอีเมลที่ตดิไวรัส 
 To all scanned email    ใสแท็กขอความอีเมลทุกฉบบัที่สแกนแลว 

6. คลิกเช็กบ็อกซ Append note to the subject of sent infected email เพื่อกําหนดใหเพิ่มโนตในหัว
เร่ืองของอีเมลติดไวรัสที่สงออกไปแลว 

7. Template added to the subject of infected email กําหนดเท็มเพลตที่จะใสในหวัเร่ืองของอีเมลที่ติด
ไวรัส 
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เมนู Email Protection ->email  clients : สามารถกําหนดคาในการปองกันการทํางานของอีเมลบน 
Microsoft client ยกตวัอยางเชน outlook ไดดังนี ้ดังรูป 

1. Email to scan กําหนดอีเมลที่จะถูกสแกน Received email (อีเมลที่ไดรับ), Sent email (อีเมลที่สง), 
Read email (อีเมลที่อานแลว) 

2. Advanced parameters 

 Scan plain text email body สแกนขอความตัวอักษรธรรมดาในเนื้อความของอีเมล 

 Scan RTF email body สแกนขอความ RTF (ที่มีสี ตัวหนา ตัวเอน ฯลฯ) ในเนื้อความของอีเมล 

 Convert email body to plain text แปลงขอความตางๆ ในเนื้อความของอีเมลใหเปนตวัอักษร
ธรรมดา 

3. คลิกเช็กบ็อกซ Repeat scan after update เพื่อใหสแกนซ้ําอีกครั้งเมื่อมีการอัพเดตฐานขอมูลไวรัส 

4. คลิกเช็กบ็อกซ Accept scan results from other modules เพื่อยอมรับผลการสแกนจากโมดูลอ่ืนๆ 

 

 

เมนู Email Protection -> email  clients -> Actions : สามารถกําหนดการตอบสนองการทํางานของ
โปรแกรมเมื่อพบอีเมลที่ติดไวรัส ไดดังนี ้ดังรูป 

1. No action (ไมทําอะไรกับอีเมลที่ติดไวรัส) 

2. Delete email (ลบอีเมลที่ติดไวรัสนั้นทิ้งไป) 
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3. Move email to the Deleted items folder (ยายอีเมลที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอรที่ลบแลว) 

4. Move email to folder (ยายอเีมลที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอรที่ตองการ จากนั้นใหตั้งชื่อโฟลเดอรลง
ไป) 

 

 

เมนู Email Protection -> POP3,POP3s : สามารถกําหนดคาในการกรองการทํางานของ POP3 ไดดังนี ้ดัง
รูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable email checking เพื่อกําหนดใหมีการตรวจสอบอีเมล 
2. Ports used by POP3 Protocol กําหนดพอรตที่ใชในการใชงาน POP3 ถามีมากกวาหนึง่ใหคั่นดวย

เครื่องหมายจลุภาค  
3. POP3S scanner setup จะเปนการกําหนด คาในสวน POP3s  จะไมสามารถแกไขไดนอกจากจะตอง

ปรับตั้งคาในสวนของ SSL protocol filtering mode 
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เมนู Email Protection -> POP3 -> Compatibility : สามารถปรับแตงระดับความเขากันไดกับอีเมล
ไคลเอนตที่ใชงาน 

เนื่องจากโปรแกรมอีเมลไคลเอนต อาจไมสามารถทํางานไดอยางถกูตองกับการฟลเตอรอีเมลผาน
โปรโตคอล POP3 ในโหมดการทํางานมาตรฐาน ดังนัน้ จึงตองมีการปรับแตงระดับความเขากนัไดกับอีเมล
ไคลเอนตที่ใชงาน โดยเชตคาจากแถบเลื่อน ที่โปรแกรมเตรียมไวให ดงันี้ ดังรูป 

 ทางซาย Maximum compatibility จะเปนความเขากนัไดกับโปรแกรมอีเมลไคลเอนตตางๆ สูง
สุดแตทําใหประสิทธิภาพการปองกันลดลง 

 ทางขวา Maximum efficiency เปนการใชงานการสแกนอีเมลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แตอาจ
ทําใหการใชงานโปรแกรมอเีมลไคลเอนตตางๆ ชาลง 

          

เมนู Web access protection : สามารถกําหนดคาในการปองกันการเขาใชงานเว็บไซต ไดดังนี ้ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable web access protection  เพื่อกําหนดใชโมดูลการปองกันการใชงานเว็บไซต 
2. ThreatSense  engine parameter setup  คลิกปุม Setup  เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น 

ThreatSense ดังที่กลาวไวขางตน 
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เมนู Web access protection -> HTTP : สามารถกําหนดคาในการปองกันการเขาใชงานเว็บไซตผาน
โปรโตคอล HTTP ไดดังนี ้ดงัรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable HTTP checking เพื่อกําหนดใหตรวจสอบการใชงานโปรโตคอล HTTP 
2. Ports used by HTTP protocol กําหนดพอรตที่ใชงานโปรโตคอล HTTP ถามีมากกวาหนึ่งใหคั่น

ดวยเครื่องหมายจุลภาค , 
3. HTTPs scanner setup จะเปนการกําหนด คาในสวน HTTPS จะไมสามารถแกไขไดนอกจากจะตอง

ปรับตั้งคาในสวนของ SSL protocol filtering mode 

 
 
เมนู Web access protection -> HTTP->Address management สามารถทําการตั้งคาใหทําการscan  website 
ตางๆ หรือไมscanได 

1. เลือก list เพื่อกําหนดการตัง้คาวากําหนดใหทําอะไรบาง แบงออกเปน 3หัวคือ 
1.1 List of addresses excluded from filtering  กําหนดคา  website  domain  หรือ ip address  เพื่อ

ไมใหทําการ filtering 
1.2 List of blocked addresses/masks กําหนดคาใหทําการ website  domain  หรือ ip address  ปดการ

เชื่อมตอเพื่อไปยัง website นั้นๆ 
1.3 List of allowed addresses กําหนดคาใหทําการ website  domain  หรือ ip address  ใหทําการผาน

เฉพาะ ip นั้นๆ 
1. Add… กําหนดคา  website  domain  หรือ ip address  ที่ตองการในแตละหัวขอใหทําอะไรไดบาง 
2. List active กําหนดคา เพือ่ใหคาที่เรา add website นัน้ทํางาน 
3. ยกตวัอยาง website ที่มีการตั้งคาในสวนของการ List of blocked addresses 
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4. Notify when applying address from the list ใหมีการแจงเตือน เมือ่มีการเขา website ที่เราทํา
การ setไว 

 

เมนู Web access protection -> HTTP -> Web browsers -> Active mode : สามารถกําหนดโปรแกรมที่
ตองการใชงานผานอินเทอรเน็ตในโหมด Active ไดดังนี้ 

1. คลิกเช็กบ็อกซหนาโปรแกรมที่ตองการใชงานผานอินเทอรเน็ตในโหมด Active เพื่อทําใหการ
ปองกันดีขึ้น 

 

เมนู On-demand computer scan : สามารถกําหนดคาในสแกนตามความตองการ ไดดังนี้ ดังรูป 

1. Selected profile เลือก Profile ที่ตองการสแกนไวรัส สปายแวรบนเครือ่ง 
 In-depth scan การสแกนแบบลึก 
 My profile การสแกนตามคาที่เรากําหนด 
 Context menu scan การสแกนโดยการคลิกขวาที่โฟลเดอรหรือไฟลนั้นๆ 
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 Smart scan การตั้งคาการสแกนใหเปนไปตามรูปแบบทีต่องการ 
2. คลิกปุม Profiles เพื่อปรับแตง Profile ตามตองการ 
3. ThreatSense engine parameter setup คลิกปุม Setup เพื่อปรับแตงพารามิเตอรตางๆ ของเอ็นจิ้น 

ThreatSense ดังที่กลาวไวขางตน 
4. Scan targets คลิกปุม Setup เพื่อเลือกเปาหมายในการสแกน ดูตัวอยางไดจาก หนาที่ 12 

 

เมนู Exclusions : สามารถกําหนดคาการยกเวนการสแกน ไดดังนี้ ดังรูป 

 คลิกปุม Add เพื่อเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการยกเวนการสแกน ดูตัวอยางการ Add ไดจากรปู
ดานลาง 
 คลิกปุม Edit เพื่อแกไขไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการยกเวนการสแกน 
 คลิกปุม Remove เพื่อลบไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการยกเวนการสแกนออกจากรายการไฟลที่ไดรับ
การยกเวน 
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ตัวอยางการ Add ไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการยกเวนการสแกน ดังรูป 

1. คลิกปุม Add จะปรากฏหนาตาง “Add Exclusions” ขึ้นมา 

2. กําหนด path ของโปรแกรม หรือคลิกเลือกไฟลที่ตองการยกเวนการสแกนในชอง “Exclusion” 

 

เมนู Protocol filtering : การฟลเตอรโปรโตคอล ดังรูป 

The Personal firewall allows you to filter the data transmitted through the POP3 and HTTP 

 application protocols, employing the ThreatSense scanning technology. 

Enable application protocol content filtering 

เปดใหมีการกรอง ขอมูล ในการเชื่อมตอ ทาง POP3 และทาง HTTP หรือไม  โดยใชเทคโนโลยี threatsense 

 

 



  45

SSL protocol checking  การฟลเตอร โปรโตคอล SSL ดังรูป 

 Configuration of protocols encapsulated in SSL protocol 

SSL protocol filtering mode คือการปรับคาทําการ ฟลเตอรในโหมดตางๆแบงออกเปน 3 mode ดังนี้  

2.  Always scan SSL protocol   ทําการ scan โปรโตคอล SSL ตลอดเวลา 
3. Ask about non-visited sites (exclusions can be set) จะมีคําถาม ถามตอบทุกคร้ังท่ีมีการเชื่อมตอ 

เว็บไซต โดยใช protocol นี้ วาจะฟลเตอรหรือไม 
4. Do not scan SSL protocol ไมทําการ  scanโปรโตคอล SSL  

 

 
 

1. SSL protocol checking – certificates การตั้งคาในการ ใบรับรอง จากสถาบันในการผูใหบริการเก็บคา 
public key ตาง 
2 . การตั้งคา ใบ certificates จากเว็บไซตผูใหบริการ แตฟงชนั นี้จะใชงานไดตอเม่ือปรับตัง้ใหทําการ
ตรวจสอบ  
3. If the certificate cannot be verified using the TRCA certificate store การตั้งคา เม่ือไมสามารถใชงาน
ในสวนของ TRCA 
Ask about certificate validity ใหมีการถามเมื่อไมสามารถติดตอได 
Block communication that uses the certificate  ใหทําการหยุดการเชื่อมตอขณะมปีญหาและตรวจสอบ 
certificate ได 
4 .If the certificate is invalid or corruptการตั้งคา เม่ือการตรวจสอบ certificateมีปญหา หรือถูกยกเลิก 
หรือมีการเจือปน ของท่ีไมไววางใจใหทําการดังนี ้
Ask about certificate validity ใหมีการถามเมื่อไมสามารถติดตอได 
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Personal firewall คือการตั้งคา กําแพงปองกันในการเชื่อมตอระบบเครือขายสวนบุคคล 

3  Filtering mode  โดยจะใหมีการตรวจสอบใหเลือก 3 รูปแบบ คือ  

3.1 Automatic mode เปนการตัง้คาเมื่อมีการเชื่อมตอไปในระบบเครือขายแลวจะอนุญาตใหทํา
การเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ แตจะทําการ ปดกันการเชื่อมตอใหมท่ีมากจาก ระบบเครือขาย 

3.2 Automatic mode with exceptions (user-defined rules)เปนการตั้งคาเหมือนกัน Automatic 
mode แตจะเพิ่มใหมีการเชื่อมตอท่ีเรา add ไว 

3.3 Interactive mode เปนโหมด ท่ี เหมือนโปรแกรมอื่นๆคือ ถามี  process ตางๆมีการเชื่อมตอ
จากเครื่องไปยงัระบบเครือขายหรือมีการเชื่อมตอจากระบบเครือขายมายังเครื่อง จะมีกลอง ขอ
คําถามวาใหมีการเชื่อมตอนัน้ๆหรือไม และใหจําการเชื่อมตอนั้นๆหรือไม 

3.4 Policy-based mode เปนโหมดการตัง้คา จะทําการปดการเชื่อมตอท้ังหมดยกเวนแตpolicy-
basedท่ีเรากําหนดเทานั้น 

3.5 Learning mode จะทําการเรียนรู การเชื่อมตอ ของโปรแกรมตางๆ  โดยจะไมมีการถามตอบ 
และจะมีการตั้งคาเปนวันวา จะใหเรียนรูก่ีวันในหัวขอตอไป  
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Learning mode การปรับตั้งคาในสวนของ การเรียนรูการเชื่อมตอเราสามารถ setคาไดดังนี ้ดังรูป 

2. การ ปรับตั้งคาในสวนการเชื่อมเพื่อทําการสรางRule วา จะใหมีการเชือ่มตอยังไง 

1.1 Inbound traffic from the Trusted zone คือการเชื่อมตอเครือขายมายังเครื่องเรา โดยท่ีเราจะตอง
กําหนดคาตางๆวา จะ add ตาม port หรือตาม program ตามเลข 3-4 ท่ีมีการเชื่อมตอ หรือจากการ 
remote port ของการเชื่อมตอ หรือทาง IPไปยัง trusted Zoneและเลข 5และ 6 

1.2 Outbound traffic to the Trusted zone  คือการเชื่อมจาก เคร่ืองเรา ตอไปยังเครือขาย โดยจะตอง
ตั้งคากําหนดคาตางๆวา จะ add ตาม port หรือตาม program ตามเลข 3-4 ท่ีมีการเชื่อมตอ หรือ
จากการ remote port ของการเชื่อมตอ หรือทาง IPไปยัง trusted Zone 

1.3 Inbound Internet traffic คอืการเชื่อมตอจากinternet มายังเครื่องเรา โดยจะตองตัง้คากําหนดคา
ตางวา จะ add ตาม port หรือตาม program ตามเลข 3-4 ท่ีมีการเชื่อมตอ หรอืจากการ remote 
port ของการเชื่อมตอ หรือทาง IPไปยงั trusted Zone 

1.4 Outbound Internet traffic คือการเชื่อมตอจาก เคร่ืองเราไปยัง internet โดยจะตองตั้งคา
กําหนดคาตางวา จะ add ตาม port หรือตาม program ตามเลข 3-4 ท่ีมีการเชื่อมตอ หรือจากการ 
remote port ของการเชื่อมตอ หรือทาง IPไปยัง trusted Zone 

 Notify about learning mode expiration in  จะเปนการตั้งคาวาใหมีการเรียนรูก่ีวัน 
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Rules and zones  การปรับตั้งคาในสวนของการตั้งคา Rule หรือกฎของการเชื่อมตอ และZone หรือ กลุม
เครือขายที่เราเชื่อมตออยู โดยมีการ set คาดังรูป 

1 การตั้งคา  Trusted zone หรือโซนที่เราคิดวาปลอดภยั 

2.setup  คือการเลือก กลุมของการเชื่อมตอที่ปลอดภัย โดยการเซตคาจะมีการแสดงเลข กลุมที่เราทําการ
เชื่อมตอ ดังรูปเลข 3 เราสามารถกําหนดคาที่เราเชื่อมวาใหมีการเปด แชรไฟลหรือปร้ินเตอรหรือไมดังเลข 4 
ถาเลือกที่ Strict protection จะไมทําการแชรไฟลหรือปร้ินเตอรและ ถาเลือก 

Allow sharing จะทําการเปด แชรไฟลหรือปร้ินเตอร 

 

2 .Rules define how the Personal firewall handles incoming and outgoing network 

คือการปรับตั้งคา Personal firewall ในรูปแบบตางๆ ที่เราจะสามารถตั้งได ตั้งแต program ที่เชื่อมตอ port
ขาออกและขาเขา เปน tcp หรือ udp และการตั้งคา Zone ในรูปแบบที่เราเลือกเพื่อความเหมาะสมตางๆ 
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 IDS and advanced options คือ การกําหนดคาการเชื่อมตอให ตางๆ ท่ีมีความเสี่ยงของการโจมตี ทาง
เครือขาย ใหเราสามารถ เซตคา ตางๆ ใหผาน หรือปกปองไดดงั รูป แบงออกเปน 4 หัวขอ 
Allowed services ให service ตางๆสามารถเชื่อมตอไดหรอืไม 
Vista/Windows 7 services เปน option ตางๆสําหรับ windows 7 
Intrusion detection เปนการตรวจสอบและปองกันการโจมตีของ virus และการบุกรุก ตางๆ 
Troubleshooting การเก็บ log เพื่อการตรวจสอบการโจมตีและเพื่อการแกปญหา 
 
 

 
Application modification detection การตั้งการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอของโปรแกรมใหทําการ
ตรวจสอบหรอื ยกเวนการตรวจสอบ 

Detect modification of network-aware applications ตรวจสอบการเปลี่ยนของโปรแกรมที่ติดตอกับระบบ
เครือขาย 

Enable detection of application modifications เพื่อใหทาํการตรวจสอบการเชื่อมตอระบบเครือขาย
หรือไม ตามเลข 2 
List of applications excluded from checking เราสามารถเลือกโปรแกรมทีไมตองการใหทําการ ตรวจสอบ
ไดดงัเลข 3 4 5 ดังรปู 
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  System integration คือการกําหนดคาเลอืกใชงาน firewall ในรูปใดบาง มี 4 mode ใหเลือก 

2. All features active ทุกๆ การตรวจสอบและปองกันใหทํางาน 
2. Personal firewall is inactive ใหทุกๆ การทํางานไมตองทําการตรวจสอบและปองกันใหทํางาน 
3. Only scan application protocols ทําการตรวจสอบ เฉพาะ โปรแกรมที่ใชงาน 
4. Personal firewall is completely disabled ทําการปด ฟงกชัน ตรวจสอบและปองกันใหทํางาน 

 

 
 
Connection view เปนการตัง้คาการแสดง สถานะของการเชื่อมตอ 
Connection view setup 
2.   Resolve host names เปนการตัง้คาแสดงการเชื่อมตอจาก IP เปนชื่อเคร่ือง 
3. Only show TCP protocol connections การตั้งคาใหแสดงการเชื่อมตอเฉพาะ TCP 

4. Show connections with open ports on which the computer is listening เปนการแสดงการ
เชื่อมตอ จาก port ท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร เรียกไป 

5. Also show connections within the computer แสดงการเชื่อมตอการเชื่อมตอภายในเครื่องดวย 
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Antispam module   

1. Antispam module  การตั้งคาตัวปองการ spam mail ของการรับสงเมล 

2. Email client protection เปนการตั่งคาใหมีการตรวจสอบ ฟงกช่ันนีห้รือไม 

3. Add text to the email subject เปนการตั้งวา ถาเจอ Email นั้นๆใหทําการ Add ขอความที่ หัวขอ
เร่ือง 

4. Move messages to the spam folder เปนการตั้งคาใหยายเมื่อเจอไปยัง folder อ่ืนหรือไม 
5. Mark spam messages as read เปนการทาํเครื่องหมายที่ตรวจสอบวาเปนspamวา ปลอดภัย  
6. Mark reclassified messages as unread จดหมายเริ่มแรกวาเปน spam แตภายหลังตรวจสอบวา

ปลอดภัย จะแสดงเครื่องหมายวายังไมอาน   
 

 
 
หัวขอ Address book  เปนหวัขอที่ทางผูใชสามารถตั้งคาตางๆสําหรับ address book 
1.  Use global address books  กําหนดคาใหใชฟงกชันกับ address books 
2. Add addresses from address book กําหนดคาให ขอมูล address ของเราใหอยูใน Whitelist 
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3.  Add recipient addresses from outgoing messages เพิ่มทีอ่ยู address ของคนที่เราสงจดหมายไปหา
ใหอยูใน Whitelist 
4.  Add addresses from messages reclassified as NOT spam เพิ่มที่อยู address ของคนที่เรารับมาใหม
หลายๆครั้งและไมใช จดหมายที่เปน spamไปหาใหอยูใน Whitelist  
5.  Add addresses from own accunts  เปดใชงาน ฟงกช่ัน เพิม่ที่อยู ที่มีการติดตอมาจากทีอ่ื่นและที่ไม
พึงประสงค แตไมใชจดหมายขยะใน exclusion list  

 

เมนู Update : การตั้งคาการอัพเดต ดังรูป 

1. Select profile เลือก Profile ในการใชงาน 

2. คลิกปุม Profile เพื่อเพิ่มหรือลบProfileที่ตองการ 

3. Update server เลือกเซิรฟเวอรที่ใชอัพเดตฐานขอมูลไวรัส 

4. คลิกปุม Edit เพื่อเพิ่มหรือลบเซิรฟเวอรที่ใชอัพเดตฐานขอมูลไวรัส 

5. Username ใสช่ือผูใชลงไป 

6. Password ใสรหัสผานลงไป 

7. Advanced update setup คลิกปุม Setup… เพื่อปรับแตงคาขั้นสงูของการอัพเดตขอมูล 

8. Clear update cache คลิกปุม Clear… เพื่อลบฐานขอมูลไวรัสที่แคชเก็บเอาไว 



  53

 

 

เมนู Tools -> Log files : สามารถกําหนดการเก็บบันทกึขอมูลเหตุการณ/การทํางานตางๆ ของโปรแกรม ดัง
รูป 

1. Delete records automatically กําหนดใหลบไฟลบันทึกขอมูลเหตุการณตางๆ อัตโนมัติ 
2. Delete records order than ลบไฟลที่เกาเกนิกวาจํานวนวนัที่กําหนด 
3. Optimize log files automatically ออปติไมซไฟลที่มีการบันทึกขอมูลเหตุการณอัตโนมัติ โดยการ

บีบอัดไฟลใหมีขนาดเล็กลง 
4. If the number of unused records exceeds กําหนดใหออปติไมซไฟลเมื่อมีขอมูลที่ไมไดใชมากกวา

เปอรเซ็นตที่กาํหนด 
5. Optimize now คลิกปุมนี้ เมื่อตองการออปติไมซไฟลบันทกึขอมูลเหตุการณ 
6. Minimum logging verbosity กําหนดการบนัทึกขอมูลไดดังนี ้

 Diagnostic records บันทึกเฉพาะการวิเคราะหขอมูล 
 Informative records บันทึกขอมูลทั่วไป 
 Warning บันทกึการแจงเตือนตางๆ 
 Errors บันทึกขอความแสดงความผิดพลาดตางๆ 
 Critical errors บันทึกขอความแสดงความผดิพลาดตางๆ ขั้นวิกฤต 

        7.   Default filter คลิกปุมนี้เพื่อกําหนดคา Default ของ filter 
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เมนู Tools -> Quarantine : สามารถตั้งคาการสแกนไฟลที่กักกันเอาไว ไดดังนี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Rescan quarantine files after every update เพื่อสแกนไฟลที่กักกันเอาไวทุกครั้ง 
หลังจากมีการอัพเดตฐานขอมูลไวรัส  

 

เมนู Tools -> Scheduler : สามารถกําหนดใหแสดง Schedule ที่ซิสเท็มสเทรย ไดดังนี ้ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Show system tasks หากตองการแสดง Schedule ที่ซิสเท็มสเทรย 

 



  55

เมนู Tools -> Alerts and notifications : สามารถกําหนดคาการแจงเตือนไปยังผูดแูลระบบ ไดดังนี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Send event notifications by email เพื่อกําหนดใหสงขอความแจงเตือนเหตกุารณ
ตางๆ ผานทางอีเมล โดยกําหนด SMTP เซิรฟเวอรที่ใชในการสงอีเมล 

2. คลิกเช็กบ็อกซ SMTP server requires authentication เพื่อกําหนด Username และ Password หาก
เซิรฟเวอรนั้น ตองใส Username และ Password ก็ใหใสขอมูลที่จําเปนลงไป 

3. คลิกเช็กบ็อกซ Send event notifications to LAN computers by means of the Messenger service 
กําหนดใหสงขอความแจงเตือนเหตกุารณตางๆ ไปยังคอมพิวเตอรในเครือขาย ในลักษณะที่เปน
เซอรวิสของการสงเมสเสจ โดยกําหนดชือ่เครื่องคอมพิวเตอร (ถามีมากกวาหนึ่ง ใหใชเครื่องหมาย
จุลภาค , คั่น) และกําหนดระยะเวลาในการสงเมสเสจ หรือขอความในการแจงเตือน 

หมายเหต:ุ หากทานตองการใชงานฟงกช่ันนี้ ทานจําเปนตองเปด service messenger ในการใชงาน
ดวย 

 

เมนู Tools -> ThreatSense.Net : สามารถกําหนดคาการแจงเตือนในการสงไฟลที่นาสงสัยวาเปนไวรัสไป
ยังแล็บของผูผลิตโปรแกรม ไดดังนี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Enable ThreatSense.Net Early Warning System เพื่อกําหนดใหระบบการแจงเตือน
ในการสงไฟลที่นาสงสัยวาเปนไวรัสไปยงัแล็บของผูผลิตโปรแกรม (ESET’s lab)  
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2. คลิกปุม Advanced setup… เพื่อปรับแตงคาในการแจงเตอืนของ ThreatSense.Net หลังจากคลิกปุม 
Advanced setup… แลวจะมหีนาตางแสดงขึ้นมา ดังรูป 

 Suspicious files ไฟลตองสงสัย 

‐ Do not submit for analysis ไมตองสงไฟลไปวิเคราะห 
‐ Ask before submitting มีการถามกอนที่จะสงไฟลไปวเิคราะห 
‐ Submit without asking ใหทําการสงไฟลไปวิเคราะห โดยไมตองถามกอน 

 When to submit  การกําหนดเวลาในการสงไฟลไปวิเคราะห 

‐ As soon as possible โดยเร็วที่สุดที่จะเรว็ได 

‐ During update ระหวางมกีารอัพเดตฐานขอมูลไวรัส 

 Contact email (optional) ทานสามารถเลือกกําหนดหรือไมกําหนดอีเมลของผูสงไฟลได 

 



  57

เมนู Tools -> System updates  เปนเมนู ทีก่ําหนดคา Windows update เพื่อปองกันไวรัส และชองโหวของ 
windows ตางๆ 
No updates – ไมทําการตรวจสอบอับเดตตางๆของ windows 
Low priority updates - ทําการตรวจสอบupdateเฉพาะที่มีคาความสําคัญระหวาง ต่าํ ถึง สูง 
Common updates – ทําการตรวจสอบupdateเฉพาะที่มคีาความสําคัญระหวาง ปานกลาง ถึง สูง 
Important updates – ทําการตรวจสอบupdateเฉพาะที่มคีาความสําคัญสูงเทานั้น 
Critical updates – ทําการตรวจสอบupdateเฉพาะที่มีคาความที่สําคัญเทานั้น 

 

 

เมนู User Interface : สามารถปรับแตงคาการแสดงหนาตางของโปรแกรม ไดดังนี ้ดังรูป 

1. User interface elements 

 คลิกเช็กบ็อกซ Advanced mode เพื่อใชงานในโหมดแอดวานซ 
 คลิกเช็กบ็อกซ Graphical user interface เพื่อใชระบบติดตอกับผูใชงานแบบกราฟฟก 
 คลิกเช็กบ็อกซ Show splash-screen at startup เพื่อกําหนดใหแสดงรูปภาพของโปรแกรม เมื่อ
โปรแกรมเริ่มทํางาน 
 คลิกเช็กบ็อกซ Display menu in Standard mode เพื่อแสดงเมนูในโหมดสแตนดารด 
 คลิกเช็กบ็อกซ Display menu in Advanced mode เพื่อแสดงเมนูในโหมดแอดวานซ 
 คลิกเช็กบ็อกซ Use standard menu เพื่อใชเมนูมาตรฐาน 
 คลิกเช็กบ็อกซ Show tooltips เพื่อแสดงทูลทิปในการใชงาน 
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 คลิกเช็กบ็อกซ Select active control element เพื่อเลือกสวนควบคุมที่ทาํงานในขณะนั้น 

2. Effects 

 คลิกเช็กบ็อกซ Use animation controls เพื่อแสดงเอฟเฟกตในการควบคุมตางๆ โดยมแีถบ
เล่ือนใหปรับความเร็วในการทํางาน 
 คลิกเช็กบ็อกซ Use animation icons for progress indication เพื่อใชไอคอนที่เปน
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงสถานะการทํางาน 
 คลิกเช็คบอกซ Use sound signal เพื่อใชเสยีงในการแจงเตือนตางๆ 
 

 

เมนู User Interface -> Alerts and notifications : สามารถปรับแตงคาของขอความแจงเตือน ไดดงันี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Display alerts เพื่อแสดงขอความแจงเตือน 
2. คลิกเช็กบ็อกซ Close message boxes automatically after (sec.) เพื่อกําหนดระยะเวลาปดหนาตาง

ขอความแจงเตือนโดยอัตโนมัติ 
3. คลิกเช็กบ็อกซ Display notifications on desktop แสดงขอความแจงเตือนบนเดสกท็อป 
4. คลิกปุม Configure notifications… เพื่อปรับแตงคาระยะเวลาและความชัดเจนของขอความที่แสดง

แจงเตือนขึน้มา 
 ในชอง Duration เปนการกําหนดระยะเวลาในการแสดงขอความแจงเตือน 
 ในชอง Transparency เปนการกําหนดความชัดเจนในการแสดงขอความแจงเตือน 

5. คลิกเช็กบ็อกซ Display balloon tips in taskbar (for sec.) กําหนดระยะเวลาแสดงการแจงเตือน
บอลลูนทิปบนทาสกบาร 

6. Advanced setup 
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 Display only notifications requiring user intervention แสดงเฉพาะการแจงเตือนระหวาง
ผูใชงานรวมกนั สําหรับเครื่องที่มีผูใชงานหลายคน โดยกําหนดชื่อของผูใชที่ตองการแจง
เตือน 
 Display only notifications requiring user intervention when running application in full 
screen mode 

 

 

เมนู User Interface -> Setting Protection : สามารถตั้งคาปองกันการแกไขขอมูลการตั้งคาตางๆ ไดดังนี ้
ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Password protection setting หากตองการใหมีการใชรหสัผาน เพื่อปองกันไมใหผูไม
มีสิทธิ์เขาแกไขการตั้งคาตางๆ 

2. คลิกปุม Set password… จะปรากฏหนาตาง Password setup เพื่อใหใสรหัสผานที่ตองการลงไป 
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เมนู User Interface -> Context menu : สามารถปรับแตงคาเมนูของโปรแกรมที่เกดิจากการคลิกขวาที่ไอ
คอน ไดดังนี้ ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Integrate into the context menu กําหนดใหใสเมนกูารสแกนไวรัสคอนเท็กซเมนู 
(เมนูที่เกิดจากการคลิกขวาทีไ่อคอน) 

2. คลิกเช็กบ็อกซ Ask when performing action on multiple files กําหนดจาํนวนของไฟลที่ตองการ
จัดเก็บไวใน Quarantine  

 

เมนู Miscellaneous -> Proxy server : สามารถกําหนดคาพร็อกซี่เซิรฟเวอร ไดดังนี ้ดังรูป 

1. คลิกเช็กบ็อกซ Use proxy server เพื่อกําหนดเมื่อมีการใชงานพร็อกซี่เซิรฟเวอร จากนัน้ใหใสขอมูล
ของพร็อกซี่เซิรฟเวอรลงไป เชน ช่ือเซิรฟเวอร, พอรต, ช่ือผูใช และรหสัผาน 

2. คลิกปุม Detect proxy server เพื่อตรวจสอบพร็อกซี่เซิรฟเวอรอัตโนมัต ิ
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เมนู Miscellaneous -> License : สามารถกําหนดการใชงานไฟล License ไดดังนี้ ดงัรูป 

 คลิกปุม Add… เพื่อเพิ่มไฟล License ในการใชงานเขาไป ดูตัวอยางการ Add ไดจากรูป 

 คลิกปุม Remove เพื่อลบไฟล License ที่ไมตองการออก 

 คลิกปุม Oder เพื่อส่ังซื้อไฟล License ที่เลือกในขณะนั้น 

 

ตัวอยางการ Add ไฟล License ดังรูป 
1. คลิกปุม Add จะปรากฏหนาตาง Open  
2. เลือกไฟล License โดยจะอยูในแผนโปรแกรมที่แจก ในโฟลเดอร License ช่ือไฟล nod32.lic ให

คลิก Open 

 

3. หลังจาก Add ไฟล License เรียบรอยแลว จะปรากฎขอมลูเกี่ยวกับ License ซ่ึงบอกถึง Version, 
ผูใช, จํานวน License ที่ซ้ือ, วันหมดอายุของ License จากนั้นคลิก OK 
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Connect to Remote Administrator server   เพื่อทําการเลือกให server มีการติดตอและสงคาไปยงั server  

Interval between connections to server (min.)  ตั้งคาใหมีการติดตอและสงคาทุกๆกี่นาที 

Primary server, เลือกการสงคาไปยัง server หลัก 

Secondary server เลือกการสงคาไปยัง server สํารอง 

Server address  ใสช่ือเครื่องserver ที่สามารถตอบไดจาก DNS หรือ IP address  

Port  เลือกport ที่ใชในการตดิตอไปยังเครือ่งserver 

Remote Administrator server requires authentication  ทําการตั้งคาใหใสคาการตรวจสอบสิทธิ์กอนเขาถึง 
server  
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password  ใส password ที่ตองการตรวจสอบสิทธิ์ผูใช 

Never connect to server with unsercured communication ไมทําการเชื่อมตอไปยัง server ถามีการติดตอ
แบบไมปลอดภัย 

 

 

Email client integration เปนการ setup คา antivirus ในการตรวจสอบ email  ในโปรแกรมตางๆคือ 

Microsoft Outlook, ทําการตรวจสอบ โปรแกรม Microsoft Outlook, 

 Outlook Express ทําการตรวจสอบ โปรแกรม Outlook Express 

Windows Mail, ใหทําการตรวจสอบ โปรแกรม Windows Mail, Windows Live Mail 

Mozilla Thinderbird   ทําการตรวจสอบ Mozilla Thinderbird  

Disable checking upon inbox content ปรับเปลี่ยนคา ปดการใชงาน ถาเกิดการทําใหเครื่องชา อาการดังกลาว
อาจเกิดขึน้ไดกับการดาวนโหลด อีเมลจาก Kerio Outlook Connector Store 

การเปล่ียนแปลงคา configuration ของตัวโปรแกรม ESET Nod33 smart security 

ทําการเปดโปรแกรม Antivirus Nod32 V.4 ขึ้นมา 

1. ในการ Import คา Config จะตองปรับโหมดจาก Standard mode เปลี่ยนเปนโหมด Advance mode โดยไป
ที่ Menu Setup จากนั้นเลือก Toggle Advanced mode ดังภาพ 
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2. จะปรากฏหนาตาง Toggle Advanced mode ใหทําการเลือก Yes เพื่อทําการเปลี่ยนโหมด 

 

3. หลังจากนัน้ใหทําการเลือกไปที่ Import and Export settings ดังรูป 

 

2. จะปรากฏบล็อก Import and export settings ใหทําการคลิกเลือกที่ Import settings แลวทําการคลิกเลือก 
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3. หลังจากนัน้จะปรากฏ Open ใหเราทําการไปเลือกที่ File CFG ที่เราไดเก็บไว แลวทําการคลิกเลือก Open 

 

 4. หนาตางจะแสดงการ Import settings ในชอง File name ใหทําการคลิกเลือก OK เปนอันเสร็จสิน้
การ Import File CFG 
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การทําใหคาคอนฟก กลับมาเปนคาเริ่มตนของโปรแกรม 

1 . เขาที่ advanced setup… หรือกด F5 

 

2.จะเขาหนา advanced setupดังรูป และทําการแกไข 

 

1. เลือกท่ี Default 
2. ทําเครื่องหมายที่ชอง Revert all settings to defaults เพื่อทําการคืนคาเริ่มท้ังโปรแกรม 
3. Revert only "    " settings to defaults เพื่อทําการคืนคาเริ่มตนตามหัวขอท่ีตองการ 
4. Yes เพื่อใชงานการกําหนดคา 
5. Ok เพื่อใหคาคอนฟกทํางาน 
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การติดตั้ง CPE17Antiautorun  

 

รูปภาพที่ 1:  ขั้นตอนที่ 1 ดบัเบิ้ลคลิกที่ MY computer 

  ขั้นตอนที่ 2 เมื่อปรากฎหนาตาง MY Computer ดับเบิ้ลคลิกที่ Drive CD: ที่เราใสแผน CD 
เขาไป 

  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปรากฎหนาตาง Drive CD ที่เราดับเบิ้ลคลิกแลว ใหดับเบิ้ลคลิก Folder 
CPE auto run   

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปรากฎหนาตาง CPE auto run แลว ทําการคลิกขวาที่ File CPE 17 
antiautorun.exe     เลือก Copy 
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รูปภาพที่ 2:  ขั้นตอนที่ 5 ดบัเบิ้ลคลิกที่ MY Document เพื่อจะนํา File ที่เรา Copy ไปวาง 

  ขั้นตอนที่ 6 เมื่อปรากฎหนาตาง MY Document แลว คลิกขวาตรงพื้นที่วางแลว Paste ลง
ไป แลวจะปรากฎ Icon CPE 17Antiautorun.exe 

 

รูปภาพที่ 3:  ขั้นตอนที่ 7 เมื่อพบ Icon CPE17Antiautorun.exe แลวใหทําการดับเบิ้ลคลิกที่ Icon เมื่อ
ดับเบิ้ลคลิกแลวจะปรากฎ BOX POPUP เล็ก ๆ ขึ้นมาสีเขียว แสดงวา CPE17Antiautorun.exe ไดทาํการรัน
แลว 

 

รูปภาพที่ 4:  ขั้นตอนที่ 8 สังเกตที่ Taskbar จะพบสัญลักษณของ CPE17Antiautorun ดังภาพ ทําการ
คลิกขวา Option เพื่อตรวเชค็วา โปรแกรมมีการตรวจเช็ค Drive CD อัตโนมัติหรือไม ถามีการเปดอยูใหทํา
การปด เนื่องจากเมื่อมีการใสแผน CD จะไดไมมีการตรวจเช็ค โดยการนําเครื่องหมายออกจากชอง Auto 
Check CD/DVD drive 
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การติดตั้ง Patch Windows 

 

รูปภาพที่ 1:  ขั้นตอนที่ 1 ดบัเบิ้ลคลิกที่ MY computer 

  ขั้นตอนที่ 2 เมื่อปรากฎหนาตาง MY Computer ดับเบิ้ลคลิกที่ Drive CD: ที่เราใสแผน CD 
เขาไป 

  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อปรากฎหนาตาง Drive CD ที่เราดับเบิ้ลคลิกแลว ใหดับเบิ้ลคลิก Folder 
Service pack 

 

รูปภาพที่ 2:  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ทําการดบัเบิ้ลคลิกที่ Icon Patchxp.exe 

  ขั้นตอนที่ 5 กดปุม Install เพื่อติดตั้ง Patch XP 
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รูปภาพที่ 3:  ขั้นตอนที่ 6 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหรอจนกวาโปรแกรมจะ Run เสร็จ 

 

รูปภาพที่ 4:  ขั้นตอนที่ 7 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหรอจนกวาโปรแกรมจะ Run เสร็จ 

 

รูปภาพที่ 5:  ขั้นตอนที่ 8 เมื่อปรากฎหนาตางนี้ใหรอจนกวาโปรแกรมจะ Run เสร็จสิ้น แลวกดเลือก
คําสั่ง Finish เครื่องจะ Restart 
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Update Windows 

วิธีการ Update ของ Windows มีวิธีการ Update อยู 3วิธีหลักคือ 

1. Update โดยผาน ทางโปรแกรม internet explorer 
2. Update โดยผาน ทางการโหลด โปรแกรมจากwww.microsoft.com 
3. Update โดยใชautomatic Update ที่ติดตั้งอยูบนเครื่อง 

ในสวนนี้จะยกตัวอยางการ Updateของ Windows xp ทีเปน sp 2 

Update โดยผาน ทางโปรแกรม internet explorer 

1. ไปที่ Internet Explorer  เลือกที่ tools > Windows Update ดังรูป 

 

2. Internet Explorer  จะ Link ไปยังweb site www.Update.mricrosoft.com 
2.1 จะแสดงชือ่ website Microsoft   

2.2 จะมีแถบดานบน แสดงใหทําการ install Active X mode 

2.3 ทําการคลิกขวาที่แถบดานบน แลวเลือก Install Active Control…  

เพื่อทําการ Install Active Control 
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       2.4 จะขึ้นหนาจอถามการ Install เลือก Install เพื่อทําการ ติดตั้ง 

 

3  จะมีหวัขอใหเลือกรูปแบบการ Update 2 แบบ คือ 

3.1  Express จะทําการ Download และ Install กับผูใชเองอัตโนมัติ โดยที่โปรแกรมจะ download 
และ Installใหโดยอัตโนมัติ และถาเปน Windows แทที่ตดิตั้งบนเครื่องก็จะสามารถ Download ได เมื่อ
ติดตั้งเสร็จ จะเมื่อใหเลือกการ restart  ดังรูปสุดทาย 

 3.2 Custom จะเปนการ เลือกการ Download และ Install สามารถเลือก 

 

4.  Update service pack 3 
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 4.1 เลือกเพื่อทําการ download และ install service pack 3 ในสวนนี้จะทําการ download และ Update เมื่อมี
การ Update เสร็จจะมีการให restart เครื่อง 

4.2  เลือกเพื่อทํา download service pack อ่ืนๆ  

 

5. หนาจอแสดงผล Update ทั้งหมดของเครือ่งที่ยังไมไดทาํการ Update เราสามารถตั้งคาไดวาจะเลือก 
Update ตัวใดบาง 

  5.1 เลือกหัวขอที่ตองการ Update เปนแบบ เลือกโดย ลักษณะความสําคัญของflies update นั้นๆหรือ เลือก
ตามลักษณะของโปรแกรม 

5.2 เลือก update ทั้งหมดหรอื ไมติดตั้งทั้งหมด 

5.3 เลือก update  เฉพาะ ใดๆ ที่เราตองการ 

5.4 การอธิบายบอกรายละเอียดของ flies update ตางๆ 

5.5 สรุป service ตาง จํานวนที่ Update และเวลาที่ใชในการ Update โดยประมาณ 
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6. สรุปและบอกรายละเอยีดของ flies update ทั้งหมดกอนทําการ installคลิกที่ปุม install  Updates  

เพื่อทําการ เร่ิม Update 

 

จะมีหนา Windows ขึ้นมาเพือ่แสดงผลสถานการ Update 

  

และจะมีหนา Windows ขึ้นมาเพื่อแสดงผล การ install service ที่เลือกไว  เสร็จเรียบรอยแลวคลิกที่ปุมเพื่อ
ทําการ Update 
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Update โดยผาน ทางการโหลด โปรแกรมจากwww.microsoft.com 

1. ไปยังwebsite http://www.microsoft.com/downloads  

2. ทําการ ใสช่ือ หรือหมายเลข service pack ที่เราตองการ 

3. ทําการคลิกที่ web เพื่อทําการ search   

 

4. ทําการเลือก website ที่เปน url เปน Microsoft และมีเนื้อหาเกีย่วของกับ service pack ที่เราตองการ 

   ทําการเลือก web นั้นๆ 
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5.ทําการเลือกไปยัง website นั้น แลวทําการตรวจสอบความถูกตองและคําอธิบายเกี่ยวกับ flies update นั้นๆ 
และทําการเลือ่น บารเพื่อเลือกไฟลที่ตองการดาวรโหลด ใหเหมาะสมกับ OS และ service pack  
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ทําการเลือกไฟล update เพื่อทําการ update 

 

 

การกดเลือก Download เพี่อทําการ ดาวโหลด 

 

จะมี Box เพื่อให ทําการ save หรือ run  
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เมื่อได files update แลว ทํา install update  

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล 

 

2.จะมีขอความแนะนําใหทาํการ เก็บขอมลูและทําการปด โปรแกรมทีใ่ชงานเลือกที่ Next 

 

จะมีขอความเกี่ยวกับ สัญญาและการให อนุญาต เลือกที่ I agree และ Next 
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เร่ิมดําเนินการ update You System 

 

เสร็จการ update 

 

 

Update โดยใชautomatic Update ที่ติดตั้งอยูบนเครื่อง 
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เปดและใชงานการปรับปรงุอตัโนมตั ิ

เปดใชงานการปรับปรงุอัตโนมัติ โดยใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี ้

1. คลิกขวาที่ My computer เลือก Properties 
2. จากนั้นจะปรากฏหนาตางดังภาพ เลือกที่แถบ Automatic Update 

 

***หมายเหตุ: มีอีก 1 วิธีคือ 

1. คลิกที่ Start เลือกที่ Run  
2. เมื่อปรากฏหนาตางนี้ ใหพิมพ sysdm.cpl ลงในชอง แลวกด OK 
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3. จากนั้นจะปรากฏหนาตางของ Automatic Update  

 

อธิบายภาพ:  

A. Automatic (recommended) Automatically download recommended updates for my computer 
and install them หากคณุเลอืกตัวเลือกนี้ Windows จะจดจําเมื่อคุณกําลังออนไลนและใชการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อคนหารายการปรับปรุงในเว็บไซต Windows Update หรือในเว็บไซต Microsoft Update 
เพื่อใชกับคอมพิวเตอรของคณุ อัปเดตตางๆ จะไดรับการดาวนโหลดมาโดยอัตโนมตัิในแบบแบ็ค
กราวน โดยไมมีการแจงใหคุณทราบหรือไมมีการขัดจังหวะระหวางกระบวนการนี้ ไอคอนจะปรากฏ
ขึ้นในพืน้ที่แจงเตือนของทาสกบารของคุณเมื่อกําลัง     ดาวนโหลดอปัเดต คุณสามารถชี้ที่ไอคอนเพื่อดู
สถานะการดาวนโหลดได เมื่อการดาวนโหลดเสร็จสิ้น คุณจะไดรับขอความหนึ่งในพื้นที่แจงเตอืน
เพื่อใหคณุสามารถทบทวนรายการปรับปรุงที่มีการกําหนดเวลาไวสําหรับการติดตั้ง คลิกเพื่อเลือกวัน
และเวลาสําหรับรายการปรับปรุงที่มีการกําหนดเวลาไวเพื่อทําการดาวนโหลดและติดตั้ง คุณสามารถ
กําหนดเวลาให Automatic Updates ทํางานไดในชวงเวลาใดๆ ของวนัได อยางไรกต็าม คอมพิวเตอร
ของคุณจะตองเปดอยูในชวงระยะเวลาที่กาํหนดในการตดิตั้งรายการปรับปรุง คณุสามารถเลือกที่จะ
ติดตั้งรายการปรับปรุงไดทันทีที่ส้ินสุดการดาวนโหลด โดยใหคลิกทีข่อความดาวนโหลด (หรือไอคอน
รายการปรับปรุง) แลวคลิก ติดตั้ง หากคณุเลือกที่จะไมตดิตั้งรายการปรับปรุงเมื่อส้ินสุดการดาวนโหลด 
Windows จะเริ่มตนการติดตั้งตามระยะเวลาที่คุณกําหนดไว  
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B. Download updates for me but let me choose when to install themหากคณุเลือกตัวเลือกนี้ 
Windows จะจดจําเมื่อคุณกําลังออนไลนและใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดรายการ
ปรับปรุงในเวบ็ไซต Windows Update หรือในเว็บไซต Microsoft Update โดยอัตโนมัติ ไอคอนจะ
ปรากฏขึ้นในพื้นที่แจงเตือนของทาสกบารของคุณเมื่อกําลังดาวนโหลดอัปเดต คุณสามารถชี้ที่ไอคอน
เพื่อดูสถานะการดาวนโหลดได เมื่อการดาวนโหลดเสร็จสิ้น คุณจะไดรับขอความหนึง่ในพื้นทีแ่จง
เตือนเพื่อใหคณุสามารถทบทวนรายการปรับปรุงที่มีการกําหนดเวลาไวสําหรับการตดิตั้ง เมื่อคุณ
ตองการติดตั้งรายการปรับปรุงที่ดาวนโหลดมา ใหคลิกทีข่อความ (หรือไอคอนรายการอัพเดต) แลว
คลิก ติดตั้ง เพือ่ติดตั้งรายการปรับปรุง หากคุณไมตองการติดตั้งอัปเดตที่ดาวนโหลดมา ใหคลิก Details 
แลวคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกชองทําเครื่องหมายถัดจากอปัเดตนั้นๆ เพือ่ยกเลิก 

C. Notify me but don't automatically download or install them  หากคุณเลือกตวัเลือกนี้ Windows 
จะจดจําเมื่อคณุกําลังออนไลนและใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อคนหาการดาวนโหลดรายการ
ปรับปรุงในเวบ็ไซต Windows Update หรือในเว็บไซต Microsoft Update ไอคอน การปรับปรุง
อัตโนมัติ และขอความจะปรากฏขึ้นในพืน้ที่แจงเตือนของแถบงาน เมื่อมีรายการปรับปรุงใหมที่พรอม
จะดาวนโหลดหรือติดตั้งคลิกที่ไอคอนหรอืขอความเพื่อดูการอัปเดต หากคุณไมตองการดาวนโหลด
การอัปเดทที่เลือก ใหคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกชองทําเครื่องหมายถัดจากอัปเดตนัน้ๆ เพื่อยกเลิก คลิก 
Start Download เพื่อดาวนโหลดการอัปเดตตางๆ ที่เลือก ไอคอน การปรับปรุงอัตโนมตัิ จะยังคงปรากฏ
ขึ้นในพืน้ที่แจงเตือนของแถบงาน เมื่อกําลังดาวนโหลดรายการปรับปรุง คุณสามารถชี้ที่ไอคอนเพือ่ดู
สถานะการดาวนโหลดไดเมือ่การดาวนโหลดเสร็จสิ้น คุณจะไดรับขอความหนึ่งในพื้นที่แจงเตือนที่
ระบุวารายการปรับปรุงพรอมที่จะติดตั้งแลว คลิกที่ไอคอน การปรับปรุงอัตโนมัติ หรือที่ขอความ แลว
คลิก ติดตั้ง เพือ่ติดตั้งรายการปรับปรุง 

D. Turn off Automatic Updates เปนการเลือกเพื่อปดไมใหมกีาร เปดใชงานการปรับปรุงอัตโนมัติ 

 

 


