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ดูแลตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรและจอภาพ 

 เครื่องคอมพิวเตอรเม่ือใชงานไปนานๆ จะมีฝุนละอองมาสะสม

ที่ตัวเคร่ืองทั้งภายในและภายนอกเคร่ือง ดังน้ัน จึงควรจะหันมาใสใจทํา

ความสะอาดตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร จอภาพ เมาส คียบอรด รวมทั้ง

ลําโพง โดยใชผาแหงๆ เช็ดเก็บฝุนละออง หรืออาจใชเครื่องดูดฝุนดูด

เอาเศษฝุนตางๆท่ีติดอยูในรองตางๆ สําหรับจอภาพอาจใชผาชุบนํ้า บิดใหแหงหมาดๆ เช็ดทํา

ความสะอาด หรือใชเช็ดดวยนํ้ายาที่ออกแบบมาสําหรับทําความสะอาดจอภาพ 

สวนภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรจะมีฝุนมาเกาะ โดยเฉพาะบริเวณพัดลมระบาย

ความรอนจะมีฝุนเกาะคอนขางมาก ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการระบายความรอนลดลง ใน

การทําความสะอาดภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร ควรใหผูที่มีความชํานาญทําความสะอาดภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร 

 

ทําความสะอาดไฟลท่ีไมจาํเปนภายในฮารดดิสก 

 ไฟลตางๆที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งวินโดวส เม่ือใชไปนานๆจะตองมีไฟล

ตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ไมจําเปนไฟลที่ถูกสรางขึ้นชั่วคราว (Temporary Files) โดยจาก

โปรแกรมตางๆ หรือไฟลของเว็บไซต (Temporary Internet Files) ที่เราไดเขาไปเยี่ยมชม 

รวมทั้งไฟลที่อยูในถังขยะ (Recycle Bin) หลังจากที่ลบไฟลทิ้ง หากเราไมทําความสะอาดหรือ

กําจัดไฟลเหลาน้ีออกจากเครื่องคอมพิวเตอร  เม่ือไฟลเหลาน้ีมีจํานวนมาก ทําสงผลให

ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรลดลง ดังน้ันจึงหม่ันลบไฟลเหลาน้ีทิ้ง โดยใช

โปรแกรม Disk Cleanup ที่มากับวินโดวส ซึ่งอยูที่ Accessories -> System Tools  

                                                           
*
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 
 
 

บรรณสาร มศก.ท.   ปที่ 23  ฉบับท่ี 1  เมษายน – กันยายน 2551 

 

63

 

 

 นอกจากน้ี สามารถดาวนโหลด ซอฟตแวรที่ชื่อ CCleaner สามารถดาวนโหลดไดที่

เว็บไซต http://www.ccleaner.com/ มาติดตั้งฟรี ซึ่งโปรแกรมน้ีสามารถทําความสะอาดได

ดีกวา Disk Cleanup และรวดเร็วกวา 
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ดูแลขอมูลตางๆ ในฮารดดิสก 

 เม่ือเราใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไปสักพักหน่ึง ซึ่งมีการติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 

หรือมีการลบไฟลบางไฟลทิ้งไป ทําใหขอมูลในฮารดดิสกจัดเก็บไมเปนระเบียบ สงผลใหการ

คนหาหรือเรียกใชขอมูลทําไดชาไปดวย และบางคร้ังอาจจะสงผลใหไฟลบางไฟลมีปญหาสงผล

ใหเกิด Error บอยๆได ดังนั้น ควรจะตรวจสอบและจัดการขอมูลสมํ่าเสมอ โดยใช scandisk 

หรือ Error-checking เพื่อตรวจสอบและแกไขไฟลตางๆ ที่มีปญหาในเครื่องคอมพิวเตอร 

รวมทั้งมีฟงกชันตรวจสอบหา Bad Sector ภายในฮารดดิสก โดยเปด My Computer และคลิก

เมาสขวาที่ไดรฟที่ตองการตรวจสอบ แลวเลือกเมนู Properties หลังจากน้ันเลือก tab Tools  

 

 

 

จัดระเบียบขอมูลในฮารดดิสก 

 การจัดระเบียบขอมูลในฮารดดิสก ชวยทําใหการอานขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช

ซอฟตแวรชื่อ Disk Defragmenter ซึ่งอยูที่ Accessories -> System Tools ในการจัดระเบียบ

ควรจะปดโปรแกรมทุกตัวกอน และควรลบไฟลขยะเสียกอน ในขณะที่จัดระเบียบขอมูล ไมควร

ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร  
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 นอกจากน้ีเราสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรชื่อ AusLogics Disk Defrag เปน Free 

Version  จากเว็บไซต http://www.auslogics.com/ มาติดตั้ง ซึ่งสามารถทํางานไดรวดเร็วกวา 

Disk Defragmenter 

 

อัพเดตวินโดวส ชวยใหใชงานใหดียิ่งขึ้น 

 ปจจุบันสามารถอัพเดตวินโดวสไดงายๆ ผานทางอินเตอรเน็ต โดยเลือก 

Windows Update จาก Start -> All Programs -> Windows Update หรือ Start -> 

Windows Update หลังจากจะเปด Internet Explorer ขึ้นมาแลวโปรแกรมจะทําการ

ตรวจสอบวินโดวส เม่ือตรวจสอบเสร็จจะปรากฏรายช่ืออัพเดต ฟเจอรใหมๆ รวมทั้งไดรเวอร

ใหม  

 เหตุที่ตองอัพเดตวินโดวสอยางสม่ําเสมอ เพราะ 

- แกไขปญหาตางๆ ของวินโดวส  

- ใหวินโดวสสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ชวยปองกันการลับลอบเขาเครื่องคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเน็ต เน่ืองจาก

บางครั้งตัววินโดวสเองมีชองโหวที่ถูกคนพบในภายหลัง  

- บางครั้งมีการเพ่ิมฟเจอรใหมใหกับวินโดวส 
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ทําความสะอาด Registry 

 Registry ของระบบ Windows คือที่สําหรับเก็บขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนของซอฟตแวร

ที่มีการติดตั้งลงไปใน Windows ซึ่งถาหากเราทําการติดตั้งซอฟตแวร และทําการลบหรือ 

Uninstall ออกไปบอย ๆ ในบางครั้ง คาของ Registry ตาง ๆ จะไมถูกยกเลิกออกจากระบบดวย 

จะมีผลทําให Windows ตองมีการอานคาตาง ๆ จาก Registry เหลาน้ีขึ้นมาโดยไมจําเปน 

รวมถึงจะเปนการทําให ขนาดของ Registry มีขนาดใหญขึ้น ดังนั้น การทําความสะอาด 

Registry ในสวนนี้ จะเปนการชวย ลบคาตาง ๆ ที่ไมจําเปนในการใชงานออกไป จะชวยให

ระบบ Windows ทํางานไดเร็วขึ้นตามไปดวยซอฟตแวรชื่อ CCleaner สามารถทําความสะอาด 

Registry ได 

 

 

 

ติดตั้งโปรแกรมปองกัน Malware 

 ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรของเราจะโดนกอกวนหรือทําลายขอมูลหรือโดนขโมย

ขอมูล โดยไวรัส หรือเวริ์ม หรือ โทรจัน ที่แอบเขามาติดตั้งโดนที่เราไมรูตัว ผานทาง

อินเตอรเน็ตหรือผาน handy drive ดังน้ันควรติดตั้งโปรแกรม Antivirus เชน Norton Antivirus, 

Norton Internet, Kaspersky Internet, Nod32 Antivirus, Avira เปนตน  

 เม่ือติดตั้งซอฟตแวรขางตนแลวตองหม่ันอัพเดต Virus Definition อยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือใหรูจักและกําจัด Malware ตัวใหมๆ อยูเสมอ และไมควรติดตั้งโปรแกรมประเภทหลายตัว

ในเครื่องคอมพิวเตอรเดียวกัน เพราะจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของเราชาลงมาก. 

 
 

 


