
ไวรัสคอมพวิเตอร์คอือะไร ? 

 
  อยาสับสน! ระหวางคําวาคอมพิวเตอรไวรัสกับไวรัสท่ีเปนเช้ือโรค   คอมพิวเตอรไวรสัน้ันเปนแคช่ือเรียกสําหรับ
โปรแกรมประเภทหน่ึงท่ีมี พฤติกรรมคลาย ๆ กับไวรัสท่ีเปนเช้ือโรคท่ีสามารถแพรเช้ือได และมักทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิตท่ีมันอาศัย
อยู แตตางกันตรงท่ีวาคอมพิวเตอรไวรัสเปนแคเพียงโปรแกรมเทาน้ัน ไมใชสิ่งมีชีวิต เราลองมาดูรายละเอียดกันหนอยดีไหม 
เก่ียวกับตัวไวรัสคอมพิวเตอรน้ี ลองติดตามดู 

ไวรัสคอือะไร 

  ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหน่ึงท่ีมีความสามารถในการสําเนาตัวเองเขาไปติดอยูในระบบคอมพิวเตอรไดและถามี
โอกาสก็สามารถแทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนําเอาดิสกท่ีติดไวรัสจากเคร่ืองหน่ึงไป
ใชอีกเคร่ืองหน่ึง หรืออาจผานระบบเครือขายหรือระบบสื่อสารขอมูลไวรัสก็อาจแพรระบาดไดเชนกัน 
  การท่ีคอมพิวเตอรใดติดไวรัส หมายถึงวาไวรัสไดเขาไปผังตัวอยูในหนวยความจํา คอมพิวเตอร เรียบรอยแลว 
เน่ืองจากไวรัสก็เปนแคโปรแกรม ๆ หน่ึงการท่ีไวรัสจะเขาไปอยู ในหนวยความจําไดน้ันจะตองมีการถูกเรียกใหทํางานได
น้ันยังขึ้นอยูกับประเภทของไวรัส แตละตัวปกติผูใชมักจะไมรูตัววาไดทําการปลุกคอมพิวเตอรไวรัสขึ้นมาทํางานแลว 
จุดประสงคของการทํางานของไวรัสแตละตัวขึ้นอยูกับตัวผูเขียนโปรแกรมไวรัสน้ัน เชน อาจสรางไวรัสใหไปทําลาย
โปรแกรมหรือขอมูลอื่น ๆ ท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร หรือ แสดงขอความวิ่งไปมาบน หนาจอ เปนตน 

ประเภทของไวรัส 

บูตเซกเตอร์ไวรัส  
  Boot Sector Viruses หรือ Boot Infector Viruses คือไวรัสท่ีเก็บตัวเองอยูในบูตเซกเตอร ของดิสก การใชงาน
ของบูตเซกเตอรคือ เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเริ่มทํางานขึ้นมาตอนแรก เครื่อง จะเขาไปอานบูตเซกเตอร โดยในบูตเซกเตอร
จะมีโปรแกรมเล็ก ๆ ไวใชในการเรียกระบบ ปฎิบัติการขึ้นมาทํางานอีกทีหน่ึง บูตเซกเตอรไวรัสจะเขาไปแทนท่ีโปรแกรม
ดังกลาว และไวรัส ประเภทน้ีถาไปติดอยูในฮารดดิสก โดยท่ัวไป จะเขาไปอยูบริเวณท่ีเรียกวา Master Boot Sector หรือ 
Parition Table ของฮารดดิสกน้ัน 
  ถาบูตเซกเตอรของดิสกใดมีไวรัสประเภทน้ีติดอยู ทุก ๆ ครั้งท่ีบูตเคร่ืองขึ้นมาโดย พยายามเรียก ดอสจากดิสกน้ี 
ตัวโปรแกรมไวรัสจะทํางานกอนและจะเขาไปฝงตัวอยูใน หนวยความจําเพ่ือเตรียมพรอมท่ี จะทํางานตามที่ไดถูก
โปรแกรมมา แลวตัวไวรัสจึงคอยไป เรียกดอสใหขึ้นมาทํางานตอไป ทําใหเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น 

โปรแกรมไวรัส 

  Program Viruses หรือ File Intector Viruses เปนไวรัสอีกประเภทหน่ึงท่ีจะติดอยูกับโปรแกรม ซึ่งปกติก็คือ ไฟล
ท่ีมีนามสกุลเปน COM หรือ EXE และบางไวรัสสามารถเขา ไปติดอยูในโปรแกรมที่มีนามสกุลเปน sys และโปรแกรม
ประเภท Overlay Programsไดดวย โปรแกรมโอเวอรเลยปกติจะเปนไฟลท่ีมีนามสกุลท่ีขึ้นตนดวย OV วิธีการท่ีไวรัสใช
เพ่ือท่ีจะ เขาไปติดโปรแกรมมีอยูสองวิธี คือ การแทรกตัวเองเขาไปอยูในโปรแกรมผลก็คือหลังจากท  ี่ โปรแกรมน้ันติด



ไวรัสไปแลว ขนาดของโปรแกรมจะใหญขึ้น หรืออาจมีการสําเนาตัวเองเขาไปทับสวนของโปรแกรมท่ีมีอยูเดิมดังน้ัน
ขนาดของโปรแกรมจะไมเปลี่ยนและยากท่ี จะซอมใหกลับเปนดังเดิม 
  การทํางานของไวรัส โดยท่ัวไป คือ เม่ือมีการเรียกโปรแกรมที่ติดไวรัส สวนของไวรัสจะทํางานกอนและจะถือ
โอกาสน้ีฝงตัวเขาไปอยูในหนวยความจําทันทีแลวจึงคอยให โปรแกรมน้ันทํางานตามปกติตอไป เม่ือไวรัสเขาไปฝงตัวอยู
ในหนวยความจําแลว หลัง จากน้ีไปถามีการเรียกโปรแกรมอื่น ๆ ขึ้นมาทํางานตอ ตัวไวรัสก็จะสําเนาตัวเองเขาไป ใน
โปรแกรมเหลาน้ีทันที เปนการแพรระบาดตอไป 
  วิธีการแพรระบาดของโปรแกรม ไวรัสอีกแบบหน่ึงคือ เม่ือมีการเรียกโปรแกรมที่มีไวรัสติดอยู ตัวไวรัสจะเขา
ไปหาโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูในดิสกเพ่ือทําสําเนาตัวเองลงไปทันทีแลวจึงคอยใหโปรแกรมที่ถูกเรียก น้ันทํางานตามปกติ
ตอไป 

ม้าโทรจนั  

  ม้าโทรจนั (Trojan Horse) เปนโปรแกรมท่ีถูกเขียนขึ้นมาใหทําตัวเหมือนวาเปน โปรแกรมธรรมดาท่ัว ๆ ไป 
เพ่ือหลอกลอผูใชใหทําการเรียกขึ้นมาทํางาน แตเม่ือ ถูกเรียกขึ้นมาแลว ก็จะเริ่มทําลายตามที่โปรแกรมมาทันที มาโทรจัน
บางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหมท้ัง ชุด โดยคนเขียนจะทําการต้ังช่ือโปรแกรมพรอมช่ือรุนและคําอธิบายการใชงานที่ดูสมจริง 
เพ่ือหลอกใหคนท่ีจะเรียกใชตายใจ 
  จุดประสงคของคนเขยีนมาโทรจันอาจจะเชนเดียวกับคนเขียนไวรัส คือ เขาไปทํา อันตรายตอขอมูลท่ีมีอยูใน
เครื่อง หรืออาจมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะลวงเอาความลบัของระบบ คอมพิวเตอร 
  มาโทรจันน้ีอาจจะถือวาไมใชไวรัส เพราะเปนโปรแกรมท่ีถูกเขียนขึ้นมาโดด ๆ และจะไมมีการเขาไปติดใน
โปรแกรมอื่นเพ่ือสําเนาตัวเอง แตจะใชความรูเทาไมถึงการณของ ผูใชเปนตัวแพรระบาดซอฟตแวรท่ีมีมาโทรจันอยูในน้ัน
และนับวาเปนหน่ึงในประเภทของโปรแกรม ท่ีมีความอันตรายสูง เพราะยากท่ีจะตรวจสอบและสรางขึ้นมาไดงาย ซึ่งอาจ
ใชแคแบตซไฟลก็สามารถโปรแกรมประเภทมาโทรจันได 

โพลมีอร์ฟิกไวรัส 

  Polymorphic Viruses เปนช่ือท่ีใชในการเรียกไวรัสท่ีมีความสามารถในการแปรเปลี่ยนตัวเอง ไดเม่ือมีสราง
สําเนาตัวเองเกิดขึ้น ซึ่งอาจไดหถึงหลายรอยรูปแบบ ผลก็คือ ทําใหไวรัสเหลาน้ียากตอการถูกตรวจจับ โดยโปรแกรม
ตรวจหาไวรัสท่ีใชวิธีการสแกนอยางเดียว ไวรัสใหม ๆ ในปจจุบันท่ีมีความสามารถน้ีเริ่มมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

สทลีต์ไวรัส 

  Stealth Viruses เปนช่ือเรียกไวรัสท่ีมีความสามารถในการพรางตัวตอการตรวจจับได เชน ไฟลอินเฟกเตอร 
ไวรัสประเภทท่ีไปติดโปรแกรมใดแลวจะทําใหขนาดของ โปรแกรมน้ันใหญขึ้น ถาโปรแกรมไวรัสน้ันเปนแบบสทีลต
ไวรัส จะไมสามารถตรวจดูขนาดท่ีแทจริง ของโปรแกรมท่ีเพ่ิมขึ้นได เน่ืองจากตัว ไวรัสจะเขาไปควบคุมดอส เม่ือมีการใช



คําส่ัง DIR หรือโปรแกรมใดก็ตามเพ่ือตรวจดูขนาดของโปรแกรม ดอสก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิม ทุกอยางราวกับวาไมมี
อะไรเกิดขึ้น 

อาการของเคร่ืองทีต่ดิไวรัส 

  สามารถสังเกตการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรถามีอาการดังตอไปน้ีอาจเปนไปไดวาไดมีไวรัสเขาไปติดอยูใน
เครื่องแลว อาการท่ีวาน้ันไดแก 

 ใชเวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทํางาน 
 ขนาดของโปรแกรมใหญขึ้น 
 วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป 
 ขอความที่ปกติไมคอยไดเห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบอย ๆ 
 เกิดอักษรหรือขอความประหลาดบนหนาจอ 
 เครื่องสงเสียงออกทางลําโพงโดยไมไดเกิดจากโปรแกรมที่ใชอยู 
 แปนพิมพทํางานผิดปกติหรือไมทํางานเลย 
 ขนาดของหนวยความจําท่ีเหลือลดนอยกวาปกติ โดยหาเหตุผลไมได 
 ไฟลแสดงสถานะการทํางานของดิสกติดคางนานกวาท่ีเคยเปน 
 ไฟลขอมูลหรือโปรแกรมท่ีเคยใชอยู ๆ ก็หายไป 
 เครื่องทํางานชาลง 
 เครื่องบูตตัวเองโดยไมไดสั่ง 
 ระบบหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ 
 เซกเตอรท่ีเสียมีจํานวนเพ่ิมขึ้นโดยมีการรายงานวาจํานวนเซกเตอรท่ีเสียมีจํานวน เพ่ิมขึ้นกวาแตกอน

โดยท่ียังไมไดใชโปรแกรมใดเขาไปตรวจหาเลย 

การตรวจหาไวรัส 

 การสแกน 
  โปรแกรมตรวจหาไวรัสท่ีใชวิธีการสแกน (Scanning) เรียกวา สแกนเนอร (Scanner) โดยจะมีการดึงเอา
โปรแกรมบางสวนของตัวไวรัสมาเก็บไวเปนฐานขอมูล สวนท่ีดึงมาน้ันเราเรียกวา ไวรัสซิกเนเจอร (VirusSignature)และ
เม่ือสแกนเนอรถูกเรียกขึ้นมาทํางานก็จะเขาตรวจหาไวรัสในหนวยความจํา บูตเซกเตอรและไฟลโดยใช ไวรัสซิกเนเจอรท่ี
มีอยู 
  ขอดีของวิธีการน้ีก็คือ เราสามารถตรวจสอบซอฟแวรท่ีมาใหมไดทันทีเลยวาติดไวรัสหรือไม เพ่ือปองกันไมให
ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทํางานต้ังแตเริ่มแรก แตวิธีน้ีมีจุดออนอยูหลายขอ คือ 

1. ฐานขอมูลท่ีเก็บไวรัสซิกเนเจอรจะตองทันสมัยอยูเสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัว มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
2. เพราะสแกนเนอรจะไมสามารถตรวจจับไวรัสท่ียังไมมี ซิกเนเจอรของไวรัสน้ันเก็บอยูในฐานขอมูลได 
3. ยากท่ีจะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอรฟก เน่ืองจากไวรัสประเภทน้ีเปลี่ยนแปลง ตัวเองได 



4. จึงทําใหไวรัสซิกเนเจอรท่ีใชสามารถนํามาตรวจสอบไดกอนท่ีไวรัส จะเปลี่ยนตัวเองเทาน้ัน 
5. ถามีไวรัสประเภทสทีลตไวรัสติดอยูในเครื่องตัวสแกนเนอรอาจจะไมสามารถ ตรวจหาไวรัสน้ีได 
6. ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความฉลาดและเทคนิคท่ีใชของตัวไวรัสและ ของตัวสแกนเนอรเองวาใครเกงกวา 
7. เน่ืองจากไวรัสมีตัวใหม ๆ ออกมาอยูเสมอ ๆ ผูใชจึงจําเปนจะตองหาสแกนเนอร ตัวท่ีใหมท่ีสุดมาใช 
8. มีไวรัสบางตัวจะเขาไปติดในโปรแกรมทันทีท่ีโปรแกรมน้ันถูกอาน และถาสมมติ 
9. วาสแกนเนอรท่ีใชไมสามารถตรวจจับได  และถาเคร่ืองมีไวรัสน้ีติดอยู เม่ือมีการ 
10. เรียกสแกนเนอรขึ้นมาทํางาน สแกนเนอรจะเขาไปอานโปรแกรมทีละโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบ 
11. ผลก็คือจะทําใหไวรัสตัวน้ีเขาไปติดอยูในโปรแกรมทุกตัวท่ีถูก สแกนเนอรน้ันอานได 
12. สแกนเนอรรายงานผิดพลาดได   คือ ไวรัสซิกเนเจอรท่ีใชบังเอิญไปตรงกับท่ีมี 
13. อยูในโปรแกรมธรรมดาท่ีไมไดติดไวรัส ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีไวรัสซิกเนเจอร ท่ีใชมีขนาดสั้นไป 
14. ก็จะทําใหโปรแกรมดังกลาวใชงานไมไดอีกตอไป 

การตรวจการเปลีย่นแปลง 

  การตรวจการเปลี่ยนแปลง คือ การหาคาพิเศษอยางหน่ึงท่ีเรียกวา เช็คซัม (Checksum) ซึ่งเกิดจากการนําเอา
ชุดคําส่ังและ ขอมูลท่ีอยูในโปรแกรมมาคํานวณ หรืออาจใชขอมูลอืน่ ๆ ของไฟล ไดแก แอตริบิวต วันและเวลา เขามารวม
ในการคํานวณดวย เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาจะเปนคําส่ังหรือขอมูลท่ีอยูในโปรแกรม จะถูกแทนดวยรหัส
เลขฐานสอง เราจงึสามารถนําเอาตัวเลขเหลาน้ีมาผานขั้นตอนการคํานวณทางคณิตศาสตรได ซึ่งวิธีการคํานวณเพ่ือหาคา
เช็คซัมน้ีมีหลายแบบ และมีระดับการตรวจสอบแตกตางกันออกไป เม่ือตัวโปรแกรม ภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมวา
ไวรัสน้ันจะใชวิธีการแทรกหรือเขียนทับก็ตาม เลขท่ีไดจากการคํานวณคร้ังใหม จะเปลี่ยนไปจากท่ีคํานวณไดกอนหนาน้ี 
  ขอดีของการตรวจการเปลี่ยนแปลงก็คือ สามารถตรวจจับไวรัสใหม ๆ ได และยังมีความสามารถในการตรวจจับ
ไวรัสประเภทโพลีมอรฟกไวรัสไดอีกดวย แตก็ยังยากสําหรับสทีลตไวรัส ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความฉลาดของโปรแกรมตรวจหา
ไวรัสเองดวยวาจะสามารถถูกหลอกโดยไวรัสประเภทน้ีไดหรือไม และมีวิธีการตรวจการเปลี่ยนแปลงน้ีจะตรวจจับไวรัส
ไดก็ตอเม่ือไวรัสไดเขาไปติดอยูในเครื่องแลวเทาน้ัน และคอนขางเส่ียงในกรณีท่ีเริ่มมีการคํานวณหาคาเช็คซัมเปนครั้งแรก 
เครื่องท่ีใชตองแนใจวาบริสุทธ์ิพอ คือตองไมมีโปรแกรมใด ๆ ติดไวรัส มิฉะน้ันคาท่ีหาไดจากการคํานวณท่ีรวมตัวไวรัส
เขาไปดวย  ซึ่งจะลําบากภายหลังในการท่ีจะตรวจหาไวรัสตัวน้ีตอไป 

การเฝ้าดู 

  เพ่ือท่ีจะใหโปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารถเฝาดูการทํางานของเคร่ืองไดตลอดเวลาน้ัน จึงไดมีโปรแกรม
ตรวจจับไวรัสท่ีถูกสรงขึ้นมาเปนโปรแกรมแบบเรซิเดนทหรือ ดีไวซไดรเวอร โดยเทคนิคของการเฝาดูน้ันอาจใชวิธีการ
สแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงหรือสองแบบรวมกันก็ได 
  การทํางานโดยท่ัวไปก็คือ เม่ือซอฟแวรตรวจจับไวรัสท่ีใชวิธีน้ีถูกเรียกขึ้นมาทํางานก็จะเขาไปตรวจใน
หนวยความจําของเคร่ืองกอนวามีไวรัสติดอยูหรือไมโดยใชไวรัสซิกเนเจอร ท่ีมีอยูในฐานขอมูล จากน้ันจึงคอยนําตัวเอง
เขาไปฝงอยูในหนวยความจํา และตอไปถามีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมาใชงาน โปรแกรมเฝาดูน้ีก็จะเขาไปตรวจโปรแกรม



น้ันกอน โดยใชเทคนิคการสแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงเพ่ือหาไวรัส ถาไมมีปญหา ก็จะอนุญาตใหโปรแกรมน้ัน
ขึ้นมาทํางานได นอกจากน้ีโปรแกรมตรวจจับ ไวรัสบางตัวยังสามารถตรวจสอบขณะท่ีมีการคัดลอกไฟลไดอีกดวย 
  ขอดีของวิธีน้ีคือ เม่ือมีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมา โปรแกรมน้ันจะถูกตรวจสอบกอนทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งถา
เปนการใชสแกนเนอร  จะสามารถทราบไดวาโปรแกรมใดติดไวรัสอยู ก็ตอเม่ือทําการเรียกสแกนเนอรน้ันขึ้นมาทํางาน
กอนเทาน้ัน 
  ขอเสยีของโปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝาดูก็คือ จะมีเวลาท่ีเสียไปสําหรับการตรวจหาไวรัสกอนทุกครั้ง และ
เน่ืองจากเปนโปรแกรมแบบเรซิเดนทหรือดีไวซไดรเวอร จึงจําเปนจะตองใชหนวยความจําสวนหน่ึงของเคร่ืองตลอดเวลา
เพ่ือทํางาน ทําใหหนวยความจําในเคร่ืองเหลอืนอยลง และเชนเดียวกับสแกนเนอร ก็คือ จําเปนจะตองมีการปรับปรุง 
ฐานขอมูลของไวรัสซิกเนเจอรใหทันสมัยอยูเสมอ 

คาํแนะนําและการป้องกนัไวรัส 

• สํารองไฟลขอมูลท่ีสําคัญ 
• สําหรับเคร่ืองท่ีมีฮารดดิสก อยาเรียกดอสจากฟลอปปดิสก 
• ปองกันการเขียนใหกับฟลอปปดิสก 
• อยาเรียกโปรแกรมที่ติดมากับดิสกอื่น 
• เสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสท่ีใหมและมากกวาหน่ึงโปรแกรมจากคนละบริษัท 
• เรียกใชโปรแกรมตรวจหาไวรัสเปนชวง ๆ 
• เรียกใชโปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝาดูทุกคร้ัง 
• เลือกคัดลอกซอฟแวรเฉพาะท่ีถูกตรวจสอบแลวในบีบีเอส 
• สํารองขอมูลท่ีสาํคัญของฮารดดิสกไปเก็บในฟลอปปดิสก 
• เตรียมฟลอปปดิสกท่ีไวสําหรับใหเรียกดอสขึ้นมาทํางานได 
• เม่ือเคร่ืองติดไวรัส ใหพยายามหาท่ีมาของไวรัสน้ัน 

การกาํจดัไวรัส 

  เม่ือแนใจวาเคร่ืองติดไวรัสแลว ใหทําการแกไขดวยความใครครวญและระมัดระวังอยางมาก เพราะบางคร้ังตัว
คนแกเองจะเปนตัวทําลายมากกวาตัวไวรัสจริง ๆ เสียอีก  การฟอรแมตฮารดดิสกใหมอีกคร้ังก็ไมใช วิธีท่ีดีท่ีสุดเสมอไป 
ย่ิงแยไปกวาน้ันถาทําไปโดยยังไมไดมีการสํารองขอมูลขึ้นมากอน การแกไขน้ันถาผูใชมีความรูเก่ียวกับไวรัสท่ี กําลังติดอยู
วาเปนประเภทใดก็จะชวยไดอยางมาก และขอเสนอแนะตอไปน้ีอาจจะมีประโยชนตอทาน 

บูตเคร่ืองใหม่ทนัททีีท่ราบว่าเคร่ืองตดิไวรัส 

เม่ือทราบวาเคร่ืองติดไวรัส ใหทําการบูตเคร่ืองใหมทันที  โดยเรียกดอสขึ้นมาทํางานจากฟลอปปดิสกท่ีไดเตรียมไว เพราะ
ถาไปเรียกดอสจากฮารดดิสก เปนไปไดวา ตัวไวรัสอาจกลับเขาไปในหนวยความจําไดอีก เม่ือเสร็จขั้นตอนการเรียกดอส
แลว หามเรียกโปรแกรมใด ๆ ก็ตามในดิสกท่ีติดไวรัส เพราะไมทราบวาโปรแกรมใดบางท่ีมีไวรัสติดอยู 



เรียกโปรแกรมจดัการไวรัสขั้นมาตรวจหาและทาํลาย 

  ใหเรียกโปรแกรมตรวจจับไวรัส เพ่ือตรวจสอบดูวามีโปรแกรมใดบางติดไวรัส ถาโปรแกรมตรวจ หาไวรัสท่ีใช
อยูสามารถกําจัดไวรัสตัวท่ีพบได ก็ใหลองทําดู แตกอนหนาน้ีใหทําการคัดลอกเพ่ือสาํรองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเสียกอน 
โดยโปรแกรมจัดการไวรัสบางโปรแกรมสามารถส่ังใหทําสํารองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเปนอีกช่ือหน่ึงกอนท่ีจะกําจัด
ไวรัส เชน MSAV ของดอสเอง เปนตน 
  การทําสํารองก็เพราะวา เม่ือไวรัสถูกกําจัดออกจากฌปรแกรมไป โปรแกรมน้ันอาจไมสามารถทํางานได
ตามปกติ หรือทํางานไมไดเลยก็เปนไปได วิธีการตรวจขั้นตนคือ ใหลอง เปรียบเทียบขนาดของโปรแกรมหลังจากท่ีถูก
กําจัดไวรัสไปแลวกับขนาดเดิม ถามีขนาดนอยกวา แสดงวาไมสําเร็จ หากเปนเชนน้ันใหเอาโปรแกรมท่ีติดไวรัสท่ีสํารอง
ไว แลวหาโปรแกรมจัดการ ไวรัสตัวอื่นมาใชแทน แตถามีขนาดมากกวาหรือเทากับของเดิม เปนไปไดวาการกําจัดไวรัส
อาจสําเร็จ โดยอาจลองเรียกโปรแกรมตรวจหาไวรัสเพ่ือทดสอบโปรแกรมอีกคร้ัง 
  หากผลการตรวจสอบออกมาวาปลอดเช้ือ ก็ใหลองเรียกโปรแกรมที่ถูกกําจัดไวรัสไปน้ันขึ้นมาทดสอบการ
ทํางานดูอยางละเอียดวาเปนปกติดีอยูหรือไมอีกคร้ัง ในชวงดังกลาวควรเก็บโปรแกรมน้ีท่ีสํารองไปขณะท่ีติดไวรัสอยูไว 
เผื่อวาภายหลังพบวาโปรแกรมทํางานไมเปนไปตามปกติ ก็สามารถลองเรียกโปรแกรมจัดการไวรัสตัวอื่นขึ้นมากําจัด
ตอไปไดในภายหลัง แตถาแนใจวาโปรแกรมทํางานเปนปกติดี ก็ทําการลบโปรแกรมสํารองท่ียังติดไวรัสติดอยูท้ิงไปทันที 
เปนการปองกันไมใหมีการเรียกขึ้นมาใชงานภายหลังเพราะความบังเอิญได 
 
ท่ีมา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/virus/ 

 


