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วธิีใช้ NOD32 V.1.02 

 

การตั้งค่า (Setting) ต่างๆ ของโปรแกรม ESET NOD32 แอนต้ีไวรัส 

ในเมนูของการตั้งค่า (Setting) หนา้น้ีจะเป็นทางลดัในการ เปิดหรือปิดความสามารถ หรือ ฟีเจอร์

ต่างๆ ของโปรแกรมไดภ้ายในคลิกเดียว หรือวา่ถา้เรามีการตั้งค่าท่ีบนัทึกไว ้เรากส็ามารถท่ีจะ

ส่งออกขอ้มูล (Import) หรือส่งออกขอ้มูล (Export) การตั้งค่าต่างๆ เกบ็ไวก้ไ็ด ้หากเวลาลา้งเคร่ือง 

(Format) จะไดไ้ม่ตอ้งมาเสียเวลาตั้งค่าเหล่าน้ีใหม่ 

ส่วนของการตั้งค่าน้ี จะแบ่งการตั้งค่าออกเป็นสองส่วนหลกัๆ คือ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และการตั้ง

ค่าเวบ็และอีเมล ์ซ่ึงทั้งหมดน้ีคุณสามารถท่ีจะ เปิดการใชง้าน และ ปิดการใชง้าน ไดท้ั้งหมด โดยมี

รายละเอียดคือ 

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ 

1. การป้องกนัระบบไฟลแ์บบเรียลไทม ์

2. การป้องกนัเอกสาร 

3. การป้องกนัส่ือท่ีถอดเขา้ออกได ้(แผน่ซีดี ดีวดีี หรือ แฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดดิสกพ์กพา และอ่ืนๆ) 
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4. HIPS 

5. โหมดเล่นเกม (โดยโปรแกรม NOD32 จะไม่ข้ึนมารบกวนคุณขณะเล่นเกมเลยแมแ้ต่นอ้ย 

แต่ในขณะเดียวกนักย็งัปกป้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์คุณในระดบัสูงสุดอยูดี่) 

6. การป้องกนัแบบปกปิด 

การตั้งค่าเวบ็และอีเมล ์

ในส่วนของเวบ็และอีเมล ์ใหคุ้ณไดเ้ล่นอินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั และมัน่ใจจากการคุกคามต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็น ส่วนของการ การป้องกนัการเขา้ถึงเวบ็ท่ีมีไวรัสหรือมลัแวร์ต่างๆ โปรแกรมน้ีจะแจง้

เตือน การป้องกนัโปรแกรมรับส่งอีเมล ์(E-Mail Client) และการป้องกนัฟิชช่ิง (Phishing) หรือการ

ท าเวบ็ไซตป์ลอมเหมือน อีกดว้ย 

 

ตวัอยา่งเม่ือโปรแกรม NOD32 Antivirus 6 ตรวจพบไวรัส ซ่ึงเราสามารถเลือกไดว้า่จะท าอยา่งไร

กบัเจา้ไวรัสตวัน้ีได ้

ภาพดา้นบนแสดง ตวัอยา่งในกรณีท่ีโปรแกรม NOD32 Antivirus 6 พบส่ิงตอ้งส่งสัยบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์คุณ โดยมนัจะแสดงรายละเอียดไฟลท่ี์ตรวจพบ ท่ีอยูข่องไฟล ์พร้อม ค าถามวา่ตอ้งการ

จะท าอยา่งไรต่อไป ไม่วา่จะเป็น การก าจดัท้ิง หรือ ไม่มีการท างาน (ไม่ตอ้งท าอะไรใดๆ กบัมนั) 
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เคร่ืองมือการท างานของ โปรแกรม NOD32 Antivirus ท่ีจะช่วยใหคุ้ณใชง้านโปรแกรมไดง่้ายข้ึน 

เคร่ืองมือต่างๆ ของ โปรแกรม NOD32 กมี็ใหเ้ลือกใชเ้ยอะแยะเลยครับ รับรองวา่ถา้ซ้ือโปรแกรม 

NOD32 น้ีมาใช ้จะคุม้ค่าอยา่งแน่นอน 

ในส่วนของเคร่ืองมือ (Tools) น้ีประกอบไปดว้ย ขอ้มูลท่ีหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่การแสดงรายละเอียด

ของไฟลท่ี์บนัทึกล่าสุด บอกวนัเวลา รวมไปถึงสถิติการป้องกนั ซ่ึงเป็นสถิติน่ารู้ต่างๆ ท่ีผูใ้ชง้าน

คอมพิวเตอร์ทัว่ไปอยา่งเราๆ ควรจะตอ้งรู้เอาไวบ้า้ง มีความสามารถในการติดตามการท างาน (ใน

ส่วนของระบบไฟล ์และการท างานของเครือข่าย Network) นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือวางก าหนดการ 

(Scheduler) หรือการตั้งใหโ้ปรแกรม NOD32 สามารถท างานท่ีคุณตอ้งการใหม้นักระท าการโดย

อตัโนมติั เช่นตั้งเวลาการแสกนไวรัสทุกๆ วนัเวลา อะไรกว็า่ไป 

โปรแกรม NOD32 ยงัมีส่วนของการแสดงการกกัเกบ็วตัถุ หรือไฟลท่ี์ตอ้งสงสัยวา่จะเป็นไวรัส 

โปรแกรม NOD32 จะแยกออกไปเกบ็ในส่วนท่ีเรียกวา่พื้นท่ีกกัเกบ็ กกักนัไฟลเ์ฉพาะ (Quarantine) 

เพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย หรือลุกลามไปยงัไฟลอ่ื์นๆ หรือส่วนส าคญัอ่ืนๆ กจ็ะมีรายงานเอาไวว้า่ 

ไฟลใ์ดถูกยา้ยมาเอาไวบ้นพื้นท่ีน้ีบา้งหลงัการสแกนไวรัส 
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NOD32 มีความสามารถการสแกนไวรัสผา่น Facebook 

 

คุณสมบติัและความสามารถของ ฟีเจอร์สแกนไวรัสบน Facebook จากโปรแกรม NOD32 

 

สามารถสแกนไวรัสบน Facebook ไดทุ้กขอ้ความ บนโปรไฟลห์รือไทมไ์ลน ์ของคุณ 

นอกจากน้ี โปรแกรมน้ียงัมีความสามารถในการท าใหคุ้ณมัน่ใจในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไดอ้ยา่ง

มัน่ใจทุกคลิก ยกตวัอยา่งฟีเจอร์ท่ีมีช่ือวา่ “ESET Social Media Scanner” เป็นการป้องกนัไวรัสท่ี

อาจจะติดมากบับญัชี Facebook รวมถึงเน้ือหาต่างๆ ท่ีแชร์กนับน Facebook ไดเ้ช่นกนั 
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คุณสามารถตั้งค่าการสแกนไวรัสบน Facebook แต่ละคร้ังไดอ้ยา่งละเอียด เม่ือพร้อมแลว้กดปุ่ม 

“RUN SCAN NOW” 

คุณสามารถกดท่ีปุ่ม “Run Profile Scan” เป็นปุ่มท่ีเอาไวใ้ชใ้นการ สแกนโปรไฟลข์อง Facebook 

คุณอยา่งละเอียด โดยมนัจะตรวจสอบรูปทุกรูป ขอ้ความทุกขอ้ความ วา่มีอะไรแปลกปลอมติดมา

ในโปรไฟล ์หรือไทมไลน ์หรือไม่ ซ่ึงสามารถเลือกใหม้นัส่งผลการสแกนตรวจสอบในแต่ละคร้ัง

เขา้ไปทางอีเมลข์องผูใ้ชง้านไดโ้ดยตรง 

นอกจากน้ีมนัยงัมีความสามารถในการแจง้เตือนผูใ้ช ้รวมไปถึงยงัส่งขอ้ความไปหาตรงๆ (Direct 

Message) ซ่ึงไม่ใช่เป็นการโพสลงบนไทมไ์ลน ์ไปหาเพื่อนของคุณท่ี โปรแกรมน้ีตอ้งสงสัยวา่จะ

ติดไวรัส ไปใหเ้พื่อนคุณไดรั้บรู้ไดอี้กดว้ย 
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ส่วนของการ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ วนัหมดอายขุอง โปรแกรม NOD32 

เมนู “วธีิใช ้และสนบัสนุน” จะเป็นส่วนท่ีแสดงเก่ียวกบั วธีิใช ้NOD32 และการใชง้านโปรแกรม 

รวมไปถึง ฝ่ายดูแลลูกคา้ (Customer Service) ส่วนคียข์องใบอนุญาต (License Key) กส็ามารถ

กรอกเพื่อเร่ิมตน้ใชง้านผลิตภณัฑ ์ไดท่ี้หนา้น้ีเลย และยงัแสดงระยะเวลาท่ีเหลือพร้อมวนัหมดอายุ

ของใบอณุญาตการใชง้าน (License) ของ โปรแกรม NOD32 เราอีกดว้ยหากใครหมดอายกุต็อ้ง

ไป ซ้ือ NOD32 มาเพื่อไดรั้บใบอนุญาตต่ออาย ุใชใ้นปีต่อๆ ไป 

สุดทา้ยน้ีหวงัวา่บทความสอนวธีิใช ้NOD32 น้ีจะเป็นประโยชนส์ าหรับมือใหม่ผูเ้ร่ิมตน้ หรือผูท่ี้ใช้

งานอยูแ่ลว้ไดไ้ม่มากกน็อ้ย 
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