การหาดาวนโหลด ซอฟตแวร ตาง ๆ จากอินเตอรเน็ตมาใชงานแบบงาย ๆ
กอนอื่น ใครที่อานบทความในหนานี้ ตองขอเตือนกอนนะครับวา คุณกําลังจะเริ่มตนการทําผิดกฏหมายเขาใหแลว เพราะวา
ผมกําลังจะแนะนํา วิธีการหา ซอฟตแวร ตาง ๆ จากอินเตอรเน็ตมาใชงาน ทั้งแบบที่เปนเวอรชั่นเต็ม และแบบที่ตองใช
crack หรือ keygen นะครับ เอาเปนวา ถาหากคุณยังใช Windows เวอรชันของพันธทิพยอยูละก็ ลองมาดู
วิธีการหา ซอฟตแวร อยางอื่น ๆ มาใชงานเลนดูบาง อยางนอย ๆ ก็ประดับความรูไวครับ แตถามีโอกาสก็อยากจะใหซื้อ
ซอฟตแวร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง มาใชงานกันนะครับ
จะหาซอฟตแวรตาง ๆ จากที่ไหน
สิ่งแรกที่ตองทราบคือ เว็บไซตสําหรับทําการดาวนโหลดซอฟตแวรเหลานี้มาใชงาน ทางเลือกมีใหคุณ 2 ทางคือ
หาซอฟตแวรที่เปนเวอรชันเต็มที่มีใหดาวนโหลดตามเว็บไซตประเภทนี้ (ดูจากลิ้งคในหนาแรกของที่นี่ก็ได) ซึ่งสวนใหญ
จะเปนตัวเต็มจริง ๆ ไมตองทําอะไรอีก สามารถใชงานไดทันที และอีกทางเลือกหนึ่งคือ ใหทําการดาวนโหลด ซอฟตแวรที่
เปนรุนทดลองใชงาน จากเว็บไซตของเจาของซอฟตแวรนั้น ๆ มากอน สวนใหญจะเปน shareware ซึ่งจะใชวิธีการ
กําหนดระยะเวลาการใชงานที่จํากัดไว หลังจากนั้นจึงทําการหา code สําหรับลงทะเบียนมาใส เพื่อใหเปนเวอรชันเต็ม
จริง ๆ หรือหา crack เพื่อทําการแกไขใหใชงานไดครับ โดยที่วิธีนี้ หากไมทราบเว็บไซตสําหรับดาวนโหลด ก็ใหไป
คนหาไดที่ http://www.download.com ครับ เริ่มตนทําการคนหาจากที่นั่น สวนใหญจะมีแนนอน
Crack / Key Gen / Serial No.
มารูจักกับสิ่งเหลานี้กันกอน ปกติแลว Software ที่มีให Download ตามเวปตาง ๆ จะแบงออกไดเปน
Freeware, Shareware, Demo หรือ Full Version หรือเรียกงาย ๆ ก็คือ ฟรี กับ เสียตังค นั่นเอง
หาก Software ตัวไหนใหใชฟรี เราก็สามารถใชงานไดทันที แตสําหรับ Software บางตัวที่ตองเสียเงิน ก็จะมี
วิธีการจํากัดความสามารถตาง ๆ แตกตางกันออกไปครับ เชน
กําหนดระยะเวลาใชงานไว หรือใหใชไดแตบาง
function เทานั้น จนกวาจะมีการลงทะเบียนหรือนํา Register Code หรือ Serial No. ที่ไดจากการ
ลงทะเบียนมาใส (ซึ่งคุณตองเสียตังคสําหรับ Code ที่วานี้ดวย) ในที่นี้จะแนะนําการทําให Software เหลานี้ใชได
เต็มหรือใชไดตลอดไปโดยการ crack หรือหา Key Gen มาใช
Crack คือโปรแกรมที่จะเขาไปแกไข ในสวนของการตั้งเวลาหมดอายุใชงาน หรือทําใหใชงาน function ตาง ๆ
ได วิธีการ crack สวนใหญจะเหมือน ๆ กันคือให copy ไฟล crack ไปใสไวใน Folder เดียวกันกับที่เก็บ
โปรแกรม และเรียกใช จากนั้นก็ทําตามขั้นตอนครับ บางโปรแกรมก็อาจจะตองเรียกใชไฟล crack แทนไฟลเดิมของ
โปรแกรมนั้นแทน หรืออานรายละเอียดวิธีการใชงานจากไฟล Readme.txt ที่มีมาใหดวย
Key Gen คือโปรแกรมสําหรับหา Register Code หรือ Serial No. ของ Software ตาง ๆ โดยจะ
ใหเราใสชื่อของ user name ที่จะ Register แลวก็จะบอกเปน Code มาใหสําหรับนําไปใสในชอง
Register Code เพื่อให Software ตัวนั้นเปนแบบ Register Version รายละเอียดของการใช Key
Gen ก็อาจจะตองอานจากไฟล Readme.txt ที่มากับโปรแกรมนั้น ๆ ดวย

สําหรับการคนหา Crack หรือ Key Gen ของโปรแกรมตาง ๆ สามารถคนหาไดโดยเขาไปที่เว็บไซตที่รวมของ
crack
ตา ง ๆ
ที่นิย มกั นมากและมีคอ นข างมากคื อ
http://astalavista.box.sk
http://www.andr.net http://www.serials.ws และ http://www.cracks.am
โดยเมื่อเขาไปแลว ก็กรอกชื่อหรือคําที่ตองการคนหาไดเลย พยายามดูรุนหรือ version ใหตรงกับที่ตองการดวย
หรือในบางครั้ง อาจจะใชแทนกันได อันนี้ตองลองกันเองครับ
การใส register code สวนใหญที่พบ จะมีอยู 2 แหงคือ ตองใสขณะที่เริ่มตนขั้นตอนการติดตั้ง และบางครั้ง
ตองทําการติดตั้งใหเสร็จกอน แลวจึงเขาไปในหนาของ register code (สวนใหญจะอยูที่เมนู Help) ใหสังเกตุ
เวลาดูรุนของซอฟตแวรในเมนู Help นะครับ มักจะเขียนบอกวาเปน Shareware Version หรือ
Evaluation หรือ Register Version เปนตน
ทดลอง crack ของจริง กับการแกโปรแกรม ใหใชงานไดปกติ
มาดูตัวอยางของการ crack หรือ keygen เพื่อทําการเปลี่ยนซอฟตแวร ใหกลายเปนรุนเต็มกัน โดยตัวอยางที่จะ
แสดงใหดูตอไปนี้ จะแบงออกเปน 2 อยาง ขึ้นอยูกับวิธีการของผูเขียน crack ของโปรแกรมแตละตัว
ตัวอยางการใช keygen สําหรับโปรแกรม Winzip
ตัวอยางของการใชงาน keygen เพื่อหา Register code มาใสสําหรับทําการลงทะเบียบโปรแกรม ซึ่งลักษณะ
การใชงานทั่วไปของโปรแกรม keygen
แบบนี้คือ ใหทําการเรียกไฟลที่ไดมา อาจจะเปนชื่อไฟลทํานองวา
keygen.exe หรือ crack.exe หรืออาจจะเปนชื่ออื่น ๆ ก็ได จากนั้น ใสชื่อที่เราตองการลงไปในชอง Name
แลวกดปุม Generate ตัวโปรแกรมจะสราง serial no. ใหเรา เพื่อนําเอาไปใชใสในชอง Register ของ
โปรแกรมตาง ๆ ได มาดูการทํา keygen ของโปรแกรม Winzip กัน โดยหลังจากที่ไดติดตั้งโปรแกรม Winzip
ไปเรียบรอยแลว จะหา code สําหรับนํามาใส Register code โดยเริ่มตนจากการหาดาวนโหลดตัว crack
ของโปรแกรมมากอน โดยที่จะยกตัวอยางตอไปนี้ เปนลักษณะของ keygen ชื่อ sb_winzip8.exe

ทําการ ดับเบิลคลิกที่ไฟล keygen ที่ไดมา เพื่อเริ่มตน

จากนั้น ใหมองหาชองใส name ก็ใสชื่อที่องการลงทะเบียนลงไป จะใสเปนชื่ออะไรก็ไดทั้งนั้น แลวใชเมาสกดที่ปุม
Generate จะได serial แสดงออกมา ก็ใหนําเอา name และ serial นี้ไปใชในการ Register โปรแกรม
ครับ โดยวิธีการ Register ก็แลวแตวา จะมีชองที่จะใหเราใส code ไวตรงไหน เชนกรณีของ Winzip ใหเปด
โปรแกรม Winzip ขึ้นมากอน แลวกดที่เมนู Help >> About

กดเลือกที่ปุม Register

นําเอา name และ serial ที่ได ใสลงไปและกดปุม OK

หลังจากนั้น เมื่อปดและเปดโปรแกรมใหม ก็จะกลายเปนโปรแกรมที่ทําการ Register เรียบรอยแลว
ตัวอยางการใช crack สําหรับโปรแกรม WinRAR
อีกหนึ่งตัวอยาง กรณีที่การ crack ทําเปนแบบ Patch หรือเปนการ crack จริง ๆ โดยวิธีการแบบนี้ จะไมใชการ
หา code มาใสในชอง Register แตจะเปนการใชโปรแกรม crack ทําการเปลี่ยนแปลงซอฟตแวร ใหกลายเปน
รุนเต็มไปเลย หลักการใช crack แบบนี้ สวนมากจะมีขั้นตอนงาย ๆ คือ ลงโปรแกรมที่ตองการใชงานไปตามปกติ
จากนั้นให copy ไฟลทั้งหมดของ crack ไปใสไวใน Folder เดียวกับโปรแกรมนั้น แลวเรียกไฟล
crack.exe หรือ patch.exe หรืออาจจะเปนชื่ออื่น ตามที่ไดมา โปรแกรมจะทําการ crack อัตโนมัติ ในกรณี
ที่ไมแนใจวิธีการใชงาน ลองเปดไฟลที่ลงทายดวย .NFO ที่มากับชุด crack ดวย notepad (กดเมาสขวา
แลวเลือก open with เลือก notepad) สวนมากจะมีคําอธิบาย วิธีการใชงานเปนภาษาอังกฤษไวเสมอ
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม WinRAR ไปแลว ถาดูที่เมนู Help >> About จะเห็นวา โปรแกรมยังเปนรุน
ทดลองใชงาน 40 วัน

ทําการหาดาวนโหลด crack มาใขงาน โดยที่ใหทําการ unzip และนําไปเก็บไวกอนที่ Folder ไหนก็ได

จากภาพ จะเห็นวามีไฟลที่มีนามสกุล .nfo ใหลองเปดออกอานดวย notepad (กดเมาสขวาที่ไฟล เลือก open
with และเลือก notepad) จะเห็นคําอธิบายขางใน

คําอธิบายดานใน อาจจะมีตัวอักษรแปลก ๆ ก็ไมตองสนใจอะไร จากตัวอยางนี้ จะเปนวามีตรงที่บอกวา โปรแกรมนี้เปน
แบบ Patch ไมใช Serial หรือ KeyGen นะครับ ดังนั้น ตองใชงานแบบการ Patch คือ copy ไปไวใน
Folder เดียวกับตัวซอฟตแวร และเรียกไฟลสําหรับทําการ Patch
ในที่นี้ ก็ทําการ copy ไฟลทั้ง 3 ไฟลดานบน ไปเก็บไวที่ C:\Program Files\WinRAR แลวก็ดับเลิบคลิก
ที่ไฟล Patch.exe เพื่อเริ่มตนการ crack

ใชเมาสกดที่ปุม Patch จะไดเมนูแจงการทํางานวา File successfully patched ตามภาพ เปนอันเสร็จ
ทดลองเปดโปรแกรม WinRAR มาดูใหม เลือกที่เมนู Help >> About ครับ

จะเห็นวา คําวา 40 days trial copy หายไปแลว กลายเปนซอฟตแวรที่สามารถใชงานไดตลอดไปครับ

