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“เราจะทาํเรอืงยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสงิเหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• คูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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กูขอมูลสูญหายอยางงายดวย  Recover My File 
สําหรับผูที่กําลังประสบปญหาขอมูลสูญหายทัง้จากในฮารดิสก,การดหนวยความจาํ,แฟลชไดฟร,

แผนฟล็อบปดิสก หรือไฟรขอมูลตางๆอันเนื่องมาจากการลบขอมลูที่ผิดพลาดหรือเกิดจากพารทิชั่นของ

ไดฟรขอมูลเหลานี้เกิดความเสียหาย  ในทีน่ี้ขอแนะนําโปรแกรมที่ชื่อ Recover My File ที่จะเปนตวัชวยที่ดี

ใหสามารถนาํไฟลขอมูลเหลานัน้กลับมาคืนไดอยางงายดาย โดยไมจําเปนตองไปหาผูเชี่ยวชาญดาน

คอมพิวเตอรมาทาํให  เพราะตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาใหมีข้ันตอนการใชงานที่ไมยุงยาก  แตมี

ประสิทธิภาพสูงสามารถกูขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

 

ความสามารถของโปรแกรม 
 โปรแกรม Recover My File  มีความสามารถดังตอไปนี ้

1.กูขอมูลที่ถกูลบจากความผิดผลาดของผูใช 

2.กูขอมูลที่ถกุลบกาก Recycle Bin 

3.กูขอมูลที่ถกูลบจากไวรัส 

4.กูขอมูลที่ถกูลบเนื่องมาจากฟอรแมตฮารดดิสก 

5.กูขอมูลที่ถกูลบเนื่องมาจากฮารดดิสกทาํงานผิดผลาด 

6.ก็ขอมูลที่ถกูลบเนื่องมาจากพารทิชัน่เสียหายหรือเกิดจากความผิดผลาด 

7.รองรับการกูขอมูลไดจากไฟลประเภทตางๆ ถงึ 300 ชนิด เชน ไฟล .doc, .zip, exe, .pdf, .html, 

.jpeg, .bmp, .mp3, .mpeg, wav เปนตน 

8.กูขอมูลไดจากไฟลขอมูลเกือบทุกประเภท เชน ฮารดดิสก (IDE,SATA,SCSI), การด

หนวยความจาํชนิดตางๆ, แฟลชไดฟร และแผนฟล็อบปดิสก เปนตน 
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ขอควรจดจํา 
กอนทําการกูขอมูลมีขอควรจําไวอยางหนึง่วา เราไมสามารถเซฟขอมลูที่กูคืนมาดวยโปรแกรมลง

ในไดฟรเดิมได เชน เมื่อกูขอมูลที่อยูในไดฟร D: กลับมาได แตเราไมสามารถเซฟขอมูลลงในไดฟร D: ได 

แตจะตองไปเซฟในไดฟรอ่ืนๆ แทน เชน ในไดฟร C : , F: หรือจะ  เขียนลงใน CD/DVD ก็ได  และหาก

ตองการกูขอมลูในฮารดดิสกทั้งลกูก็ควรนําเอาฮารดิสกทีต่องการกูไปตอกับฮารดดิสกลูกอื่น เพื่อทีจ่ะ

หลังจากเซฟขอมูลแลวจะไดเซฟลงในฮารดดิสกลูกอื่นแทน  

 ข้ันตอนการกูขอมูลดวย  มดัีงนี ้

1.เมื่อโปรแกรมเปดขึ้นมาจะพบหนาตาง Wizard ใหคลิก๊เลือกรูปแบบการกูขอมูลทีต่องการ แลว

คลิกปุม Next  ดังรูปที ่1 

 

     (รูปที่ 1) 

  ขอแนะนํา รูปแบบการกูขอมูล 

- Fast File Search  กูขอมุลทีถู่กลบโดยใชวลาอยางรวดเรว็ประมาณ 0 -2 ชั่วโมง ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับขนาดของไดฟรและประสิทธิภาพของคอมพวิเตอร 

- Complete File Search  กูขอมูลที่ถกูลบโดยการคนหาแบบ  Full cluster level ซึ่งจะ

ใหประสิทธิภาพในการคนหาที่ดีกวา แตใชเวลาประมาณ 1-8 ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ขนาดของไดฟรและประสิทธภิาพของคอมพิวเตอร 

คลิกรูปแบบที่ตองการกู 

แลวคลิกปุม Next 
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- Fast Format Recover กูขอมูลที่ถกูลบจากการผิดพลาดของพารทชิัน่หรือการ

ฟอรแมตไดฟร โดยจะใชเวลาอยางรวดเร็วประมาณ 1-20 นาที ทัง้นี้ข้ึนอยูกับขนาด

ของไดฟรและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร 

- Complete Format Recover  ขอมูลทีถู่กลบจากการผิดพลาดของพารทิชั่นหรือการ

ฟอรแมตไดฟร  โดยการคนหาแบบ  Full cluster level ซึ่งจะใหประสิทธิภาพในการ

คนหาที่ดีกวา แตใชเวลาประมาณ 1-8 ชั่วโมง ทัง้นี้ข้ึนอยูกับขนาดของไดฟรและ

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร 

2.คลิ๊กเรื่องหมายถกู เลือกไดฟรที่ตองการกูขอมูล แลวคลิ๊กปุม Next ดังรูปที่ 2 

 

3.คลิ๊กเรื่องหมายถกู เลือกไดฟรที่ตองการกูขอมูล ขอแนะนําใหเลือกทัง้หมด แลวคลิก๊ปุม start  

จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทาํการคนหาและกูขอมูล ดังรูปที ่3.1, 3.2 

 ( รูปที ่3.1) 

เลือกไดฟรที่

คลิก 

(รูปที่ 2) 

เลือกไดฟรที่ตองการกูขอมูล 
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             (รูปที ่3.2)  

4.เมื่อโปรแกรมสามารถกูคืนขอมูลกับมาไดแลวให  คลิก๊ถูก เลือกไฟลที่ตองการ หรือหากตองการ

เลือกไฟลทัง้หมดให คลิกถกู เลือกทีช่ื่อไดฟร ดังรูปที่ 4 

   (รูปที่ 4) 

5.คลิกเลือกคาํสั่ง  Recover> Save Files เพื่อเซฟขอมลูที่กูคืนมาไดไปเก็บไวที่ไดฟรอ่ืน ดังรูปที ่5 

   (รูปที่ 5) 

โปรแกรมจะเริ่มทําการคนหาและกูคืน 

เลือก Recover> Save Files 
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6.เลือกไดฟรทีต่องการจากนัน้ คลิกปุม OK ดังรูปที่ 6 

 

 

7.เราจะไดไฟลเดอที่ Recycler ข้ึนมา ซึ่งภายในโฟเดอรนี้จะมีขอมูลตางๆ ที่โปรแกรมสามารถกู

คืนกลับมาได ดังรูปที่ 7 

 

ข้ันตอนการนําขอมลูที่กูมาไดไปเขียนลงในแผน CD/DVD 
1.เมื่อโปรแกรมกูขอมูลกับคืนมาไดแลว ให คลิกถูก เลือกไฟลที่ตองการเขียนลงบนแผน CD/DVD 

จากนั้นคลิกเลอืกคําสั่ง Recover > Save to CD/DVD 

เลือกไดฟรแลว OK 

โฟลเอรที่สามารถกูคืนมาได 
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2.คลิกเลือกไดฟร CD/DVD Writer  แลวคลิก Start โปรแกรมจะเขียนขอมูลที่กูคืนมาไดลงบนแผน 

CD/DVD ทนัที่แลวรอจนกวาจะเขียนแผนเสร็จ  

  

  เปนที่รูกนัวา เราไมสามารถเซฟขอมูลทีกู่คืนมาไดลงในไดฟรเดิม แตจะตองไปเซฟลงในไดฟรอ่ืน

แทน แตหากเกิดปญหาอืน่ๆวาไดฟรที่เหลือพื้นที่ไมมากพอทีจ่ะเก็บขอมูลที่กูมา เราก็สามารถนาํขอมูล

เหลานี้ไปเขียนไวใน  CD/DVD ได  

 

คลิกเลือกคําสัง่ Recover >

Save to CD/DVD

เลือกไดฟร CD/DVD Writer 
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