คู่มือการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จัดทาโดย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้น จึงควรรู้จักวิธีการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
บ้าง โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ปัญหาทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาคัญก็คือลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะ
เป็นสภาพอากาศ ความร้อน แสงแดด ฝุ่นละออง น้า กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์หลายคนมองข้ามไปแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าง
มาก ดังนี้
การเปิด – ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อย ๆ
เมื่อมีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในตัวเครื่องทันที ทา
ให้เกิดการกระชากของกระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งหากการกระชากไฟนี้เกินกว่าที่ชิ้นส่วนบนแผงวงจรจะรับได้ จะทา
ให้แผงวงจรนัน้ ไม่สามารถทางานได้ ดังนั้นถ้าไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ควรเปิดปิดเครื่องให้น้อยที่สุด
- ความร้อน
ความร้อน ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดมาจากการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้น ซึ่ง
ความร้อนนี้หากสูงเกินขอบเขตที่ฮาร์ดแวร์ทนได้ก็จะทาให้เกิดการเสื่อมของฮาร์ดแวร์ชิ้นนั้น ดังนั้นจึงต้องมีวิธี
ที่ใช้ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องคอมิวเตอร์ เช่นการระบายความร้อนด้วยการติดตั้งพัดลมที่มีขนาด
ใหญ่หรือการติดตั้งพัดลมเพิ่มเข้าไปการใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิเหมาะสม การใช้เคส
ที่มีระบบระบายความร้อนที่ดี ซึ่งเคสที่มีระบบระบายความร้อนที่ดีในปัจจุบันนี้ก็คือเคสแบบ ATX ซึ่งต้อง
ทางานร่วมกับเมนบอร์ดแบบ ATX ด้วย โดยที่เคสและเมนบอร์ดชนิดนี้จะได้รับการออก
แบบมาโดยคานึงถึงหลักการระบายความร้อนที่ดี เป็นต้น การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถถ่ายเท
อากาศได้อย่างสะดวกก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ โดยในการจัดวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ควรจะจัดให้ตาแหน่งด้านหลังของเครื่องอยู่ห่างจากผนังหรือกาแพงพอสมควรเพื่อให้สามารถ
ถ่ายเทอาศได้อย่างสะดวกแสงแดด ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความร้อนขึ้นได้ ซึ่งโดยปกติแล้วอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นไม่ควรถูกจัดวางให้สัมผัสกับแสงแดด เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันไม่ควรจัดวางให้สัมผัส
กับแสงแดดโดยตรง
- ฝุ่นละออง
ฝุ่นละออง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เสียหายได้เร็วขึ้น เนื่องจากฝุ่นละอองจะ
เข้าไปขัดขวางทางเดินของกระแสไฟฟ้าบนแผงวงจร ทาให้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนั้นทางานได้ไม่เต็มที่หรือทางานติดขัด

นอกจากนี้ ฝุ่นละอองยังเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ความร้อนระบายออกไปได้ ฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงจากฝุ่น
เป็นอย่างยิ่งก็คือ เครื่องพิมพ์ (Printer) เนื่องจากหากฝุ่นได้เข้าไปเกาะอยู่บนหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แล้ว จะ
เข้าไปขวางกั้นการทางานของเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท จะทาให้การพิมพ์ภาพ
หรือตัวอักษรบนกระดาษเลอะเลือนได้
- น้า
น้า หรือของเหลว เป็นสาเหตุสาคัญที่สุดทีท่ าให้ฮาร์ดแวร์ชิ้นต่าง ๆ เสียหายได้ เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นต้อง
ใช้ไฟฟ้าในการทางานและน้าก็เป็นตัวการที่ทาให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นจึงไม่ควรนาน้าหรือของเหลวใด ๆ
เข้าใกล้ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นแต่หากต้องใช้น้าในการทาความสะอาดก็ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน และใช้ผ้าชุบน้า
หมาด ๆ เช็ดทาความสะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้า
- กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ที่หล่อเลี้ยงให้คอมพิวเตอร์สามารถทางานได้ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยมีสาเหตุมาจากไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ และไฟกระชาก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือ
ไฟกระชาก จะทาให้ฮาร์ดแวร์หยุดทางานชั่วคราวจนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาหล่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
ในช่วงเวลาที่ฮาร์ดแวร์หยุดทางานอย่างฉับพลันนี้อาจจะเป็นสาเหตุทาให้ฮาร์ดแวร์เสียหายได้
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งอาจจะไปรบกวนการทางานของฮาร์ดแวร์อีกชิ้น
หนึ่ง จนทาให้ฮาร์ดแวร์ที่ถูกรบกวนเสียหายได้ เช่น ลาโพงจากชุดมัลติมีเดีย ที่ไม่มีการป้องกันสนามแม่เหล็ก
ไม่ให้แผ่กระจายออกไป สามารถทาอันตราย จอภาพได้เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากลาโพง จะไป
รบกวนการสัญญาณของหลอดภาพที่อยู่ภายในตัวจอภาพ ทาให้การแสดงภาพและสีผิดเพี้ยนไป และเมื่อใช้
งานไปนานทาให้จอภาพที่ถูกรบกวนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถแสดงผลได้ครบทุกสี หรือจอภาพ
อาจจะเสียไปก็ได้เป็นต้น
- การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ชิ้นอืน่ ๆ
ก่อนการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งต้องปิดสวิตซ์เครื่องและดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า และสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้ เครื่องคอมพิวเตอร์
และฮาร์ดแวร์ชิ้นต่าง ๆ เสียหาควรปิดเครื่องให้สนิทอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้หนูหรือแมลงสาบเข้าไปทาความ
เสียหายภายในเครื่องในกรณีที่ดึง แผ่นเหล็กปิดสล็อตด้านหลังเครื่องออกเพื่อใส่การ์ดต่าง ๆ เข้าไปก็ควรเก็บ
แผ่นเหล็กนั้นเองด้วยเพื่อเวลาที่ไม่ได้ใช้การ์ดนั้นแล้วจะได้นาแผ่นเหล็กมาปิดกลับคืน
- ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนให่ญ่จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่หนึ่งตัว ซึ่งจะหมุนตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง
พัดลมตัวนี้จะทาหน้าที่ดูดอากาศออกจากตัวเครื่องเพื่อระบายความร้อนให้กับระบบจ่ายไฟ จึงควรตรวจ
บริเวณหลังเครื่องเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีลมเป่าออกมาหรือไม่หากไม่มกี ็ควรรีบเปลี่ยนโดยด่วน มิฉะนั้นทาให้
อุณหภูมิในเครือ่ งคอมพิวเตอต์สูงเกินไปและจะมีผลเสียต่อตัวเครื่อง

- ควรเปิดฝาครอบเครื่องออกมาเป่าฝุ่นทีเ่ กาะอยู่ตามแผงวงจรสัก 2 เดือนครั้ง แต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์
บริเวณที่มีฝุ่นมาก ๆ อาจจะต้องเป่าเดือนละครั้ง ถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ให้ใช้แปรงทาสี ที่มีขนนุ่ม ๆ มาทา
ความสะอาดฝุ่นละอองที่เกาะบนแผงวงจรภายในเครื่องซึ่งจะช่วยให้กระระบายความร้อนดีขึ้น
- ควรต่อสายดินจากเคสส่วนที่เป็นโลหะแล้วนาไปต่อกับโลหะชิ้นอื่นที่ตั้งอยู่บนพื้น เช่น ท่อน้าเหล็กประตูโครง
ฝ้า ที่เป้นอลูมิเนียมเพื่อให้สามารถระบายกระแสไฟฟ้าลงดินได้การต่อสายดินนี้จะช่วยแก้ปัญหาจากตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทาให้ไม่ถูกไฟดูดเวลาเผลอไปแตะตัวเครื่อง รวมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงปัญหาไฟกระชากได้อีก
ด้วย
- ในพื้นที่ที่มีปญ
ั หาไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากอยู่บ่อย ๆ ควรซื้อยูพีเอส (UPS) มาใช้งานซึ่งนอกจากช่วย
รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และกรองสัญญาณไฟฟ้าได้แล้วยังจ่ายไฟฟ้าสารองได้อีกด้วยสามารถ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปได้อีก 10-15 นาทีทาให้บันทึกข้อมูลได้ทัน
- ในกรณีที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หลายชิ้นกับปลั๊ก 3 ตาเพียงอันเดียวเพื่อต่อทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
สแกนเนอร์โมเด็มและฮาร์ดแวร์ชิ้นอื่น ๆ ควรใช้ปลั๊กรางสาหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขายอยู่โดยทั่วไป
แทน ซึ่งปลั๊กรางนี้จะช่องเสียบหลายช่อง และมีเต้าสาหรับใช้กับปลั๊กแบบ 3 ขาได้ และไม่ควรใช้ตลับสายไฟที่
เป็นม้วนกลม เนื่องจากมักจะทาจากอุปกรณ์ราคาถูกเมื่อเสียบปลั๊กแล้วไม่แน่น ทาให้ปลั๊กหลวมจนเครื่องดับ
ในระหว่างการใช้งานและอาจเกิดการสปาร์กที่ปลั๊ก ทาให้เกิดสัญญาณรบกวนระบบ
ไฟฟ้าและถ้าสปาร์กบ่อย ๆ จะทาให้เกิดความร้อนสะสมจนอาจเกิดไฟไหม้ได้
- อย่าปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ทันที นอกจากจะทาให้จอภาพเสียเร็วแล้ว จะทาให้ภาคจ่ายไฟแบบสวิทซึ่งของ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานสั้นลงด้วย แต่หากต้องการปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ให้ปิดเครื่องแล้วรออย่าง
น้อย 10 วินาทีเพื่อให้กระแสไฟฟ้า ไหลออกจากตัวเครื่องให้หมดก่อนแล้วจึงเปิดเครื่องใหม่จึงจะไม่สร้างความ
เสียหายให้กับฮาร์ดแวร์แต่ในกรณีที่เครื่องแฮงก์ให้ลองบูทเครื่องใหม่โดยการวอร์มลูทคือกดปุ่ม Ctrl + Alt +
Del เสียก่อนแต่ถ้าไม่ได้ผลให้ กดปุ่ม รีเซตที่ด้านหน้าเครื่องแทนซึ่งจะได้ผล เท่ากับการปิดเครื่องและเปิด
เครื่องใหม่โดยไม่ทาให้ภาคจ่ายไฟมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ควรนาคีย์บอร์ด คว่าแล้วเคาะฝุ่นละอองที่ติดตามซอกออกเดือนละครั้งหรือใช้น้ายาเช็ดทาความสะอาด
เพื่อให้สามารถกดปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหา
- การดูแลรักษาเมาส์
ควรถอดลูกกลิ้งในเมาส์มาล้างในน้าอุ่นและขูดสิ่งสกปรกทีต่ ิดอยู่ที่แกนหมุนภายในเมาส์เนื่องจากหากแกนนี้
สกปรกจะทาให้เมาส์เคลื่อนที่ได้ไม่สม่าเสมอควรทาความสะอาดประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้งหรือบ่อยกว่านั้นถ้า
รูสึกว่าเมาส์เคลื่อนที่ไม่ราบเรียบ นอกจากนี้ควรใช้แผ่นรองเมาส์และทาความสะอาดแผ่นรองเมาส์ให้สะอาด
อยู่เสมอ

การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ดา้ น Hardware
การดูแลรักษาซีพียู (CPU)
ซีพียู (CPU: Central Processing Unit) หรือหน่วยประมวลผล นับเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ ทา
หน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ ตามที่โปรแกรมไว้ โดยปกติซีพียูเป็นอุปกรณ์ /ชิ้นส่วนที่เสียหายยากมากจากการใช้
งานปกติ ซึ่งซีพียูอาจจะทางานได้นานมากจนเราเลิกใช้เครื่องไปเลย แต่ถ้าเราโชคร้ายโดยถูกผู้ผลิตนาซี พียูทีมี
ความเร็วต่ามาหลอกขายว่าเป็นซีพียูความเร็วสูง (CPU Remark) หรือทาการ PUSH ให้ซีพียูทางานเร็วกว่า
ความเร็วที่กาหนดให้ ทาให้อายุการใช้งานของซีพียูสั้นลงกว่าปกติ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้อายุการใช้งานซีพียูสั้น
ลงก็คือ พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) ที่ติดตั้งอยู่ที่ชุดจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ของ
คอมพิวเตอร์เสีย ทาให้ซีพียูต้องทางานที่ความร้อนสูงตลอดเวลา ถ้าซีพียูเสียก็ต้องซื้อใหม่อย่างเดียว ไม่
สามารถทาการซ่อมหรือแก้ไขได้
การดูแลรักษาซีพียู จึงต้องทาให้พัดลมระบายอากาศ และชุดจ่ายไฟฟ้ามีการทางานที่ปกติอยู่เ สมอ
การตรวจเช็คอุปกรณ์ดังกล่าวทาได้ง่าย ๆ โดยการสังเกตว่า มีการทางานปกติหรือไม่ ? มีเสียงผิดปกติขณะ
ทางานหรือไม่ ? โดยอุปกรณ์ทั้งสองสามารถเสื่อมลงได้ตามระยะเวลาใช้งาน โดยทั่วไปหากซีพียูต้องทางานใน
อุณหภูมิที่ร้อนมาก ซีพียูจะหยุดทางานเพื่อป้องกันความเสียหาย อาจทาให้เกิดอาการเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไป
ซักครู่ แล้วดับไปเองบ่อย ๆ (สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซีพียูร้อนจนเกินไป)

การดูแลรักษาเมนบอร์ด (Main board or Motherboard)
เมนบอร์ด (Main board or Motherboard) เป็นส่วนประกอบที่เห็นได้ง่ายมาก เมื่อเปิดฝาเคสเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ อ อก เพราะจะเป็ น ชิ้ น ส่ ว นที่ ว างอยู่ เ ป็ น พื้ น ให้ อุ ป กรณ์ ห รื อ ชิ้ น ส่ ว นอื่ น เป็ น อุ ป กรณ์ ที่
มี Chip ควบคุม การท างานของอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นทั้งตัวรับและจ่ายไฟให้กับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บนเมนบอร์ด ซึ่งถ้ามีอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ก็จะช่วยให้การทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างราบรื่นสม่าเสมอ และไม่ทาให้อุปกรณ์อื่นๆ ชารุดเสียหาย ในกรณีที่เกิดไฟตกไฟ
กระชากอีกด้วยการดูแลรักษาควรทาการปัดฝุ่นให้สะอาด

การบารุงรักษา Hard Disk
ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมากยากจะบารุงรักษาด้วยตัวเอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
• การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ห่างจาก
ฝาผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เพื่อการระบายความร้อน 0 เป็นอย่างปกติไม่ทาให้เครื่องร้อนได้
• ควรเลือกใช้โตีะทางานที่แข็งแรงป้องกันการโยกไปมาเพราะทาให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ถูกกระทบกระเทือน
ได้
• ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ Hard Disk ด้วยโปรแกรม Utility ต่างๆว่ายังสามารถใช้งานได้ครบ 100
% หรือมีส่วนใดของ Hard Disk ที่ใช้งานไม่ได้

การดูแลรักษาแรม (RAM)
RAM คือหน่วยความจาหลักของคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญมากต่อประสิทธิภาพการทางานและ
ความเร็วในการทางานโดยรวมของคอมพิวเตอร์ การทาความสะอาดนั้น เพียงถอดแรมออกมา แล้วนายางลบ
มาถูๆ ตรงบริเวณหน้าสัมผัสที่เป็นสีทองเพื่อทาการลบเอาคราบฝุ่นต่างๆ ที่เกาะอยู่ออกไป ส่วน
นอกเหนือจากนั้นก็นาแปลงมาปัดฝุ่นตามแรมออกไป

การดูแลรักษาเม้าส์ (Mouse)
เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ Input ที่ใช้สาหรับป้อนข้อมูลคาสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในเมาส์
จะประกอบไปด้วยลูกกลิ้งและฟันเฟือง ซึ่งสามารถถอดออกมาและทาความสะอาด เนื่องจากลูกกลิ้งจะสะสม
เอาสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้ภายในเมาส์ ทาให้ลูกกลิ้งไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้โดยอิสระ
วิธีทาความสะอาดให้บิดช่องข้างล่างของเมาส์บริเวณที่เป็นลูกกลิ้ง พอถอดออกแล้วก็นาลูก กลิ้งข้างใน
ออกมา และเราจะเห็นแกนอยู่ 2 แกนที่สามารถหมุนได้และแกนวงกลม ที่สามารถหมุนได้เช่นกัน ใช้เล็บหรือ
ไขควงก็ได้แล้วแต่ถนัด ขูดพวกฝุ่นที่เกาะกันเป็นก้อนออกมา เท่านี้เมาส์ของคุณก็จะไหลรวดเร็วดังใจนึก
สาหรับอุปกรณ์เม้าส์แสง หรือ Optical Mouse ภายในเม้าส์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์แสง ซึ่งมักจะ
ทางานผิดปกติเมื่อมีฝุ่นผง สามารถทาความสะอาดโดยอุปกรณ์เป่าฝุ่น

การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ (Keyboard)
แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล จะพบว่าปุ่มบางปุ่มจะเสียตั้งแต่ยังไม่ครบปี อายุการ
ใช้งานของแป้นพิมพ์จะผ่านปีแรกและปีที่ สองไปได้ อย่างสบาย แต่ถ้าแป้นพิมพ์เกิดเสียหลังจากปีแรก ซึ่งเลย
ระยะรับประกันแล้ว ไม่ควรซ่อม ให้ซื้อใหม่จะดีกว่า
ในการทาความสะอาด Keyboard ควรนาคีย์บอร์ด คว่าแล้วเคาะฝุ่นละอองที่ติดตามซอกและเป่าฝุ่น
ออกหรือใช้น้ายาเช็ดทาความสะอาดเพื่อให้สามารถกดปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหาในนาผ้าหมาด ๆ เช็ดให้ทั่ว
บริเวณแป้นพิมพ์ให้สะอาด (ห้ามใช้ผ้าชุบน้า) การดูแลรักษาก็ง่าย ๆ เอาผ้าคลุมไว้ แต่ keyboard

การดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)
ปัจจุบันเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นจออ้วนๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ เจ้าจออ้วนนี้เราเรียกกันว่า จอ
CRT (Cathode Ray Tube) หลักการทางานขอจอภาพก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์ แต่ว่าเดี๋ยวนี้จอประเภทนี้
กาลังจะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว แล้วก็ถูกแทนที่ดว้ ยจอ LCD (Liquid Crystal
Display) หรือ จอ LED (Light-Emitting-Diod) แต่ไม่ว่าจะเป็นจอแบบไหน ข้อควรระวังเบื้องต้นก็คืออย่า
ติดตั้งไว้ใกล้กับบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก การดูแลรักษาใช้ผ้า มาเช็คทาความสะอาดได้ครับ โดยใช้น้ายา
สาหรับทาความสะอาดหน้าจอ

ตรวจสอบ ระบบปฏิบัตการว่าสามารถใช้อุปกรณ์ประจาเครื่องได้ครบ (Device driver)
โดย เข้าไปตรวจสอบที่ computer management เพื่อตรวจสอบว่าลงไดเวอร์ครบ

การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ดา้ น Software
2.1. การลงโปรแกรม อันไหนไม่ใช้ก็ไม่ตอ้ งลง ลงเฉพาะที่เราใช้ ระวังๆตรวจสอบดูพื้นที่เหลือก่อนจะลง
โปรแกรมอะไรลงไป
2.2 การเก็บข้อมูล ข้อมูล เอกสาร ไฟล์ต่างๆที่เราจะเก็บไว้ แนะนา ให้เก็บไปไว้อีกไดร์ เป็นที่สารองข้อมูล
ของเราดีที่สุด ปกติไดร์ซี เป็นไดร์ที่ลงโปรแกรมเสมอ
2.4 เวปยอดฮิตว้าว เวปโป๊ เวปโปรแกรมพวกแฮกเกอร์ (พวกเจาะระบบ) เป็นต้น ไวรัสคอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่เราไม่พึงประสงค์ มันจะมากับเวปพวกนี้เยอะอยู่ ติดไวรัส ติดสปายแวร์ ติดโปรแกรมที่เราไม่
พึงประสงค์ เข้ามาในคอมพิวเตอร์
2.5 ติดโปรแกรมพวกป้องกัน ดักจับ ไวรัส โปรแกรมจาพวกนี้ควรที่จะมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
2.6 การดูแล และ บารุงรักษาระบบ ขั้นพื้นฐาน สิ่งที่ทาก็คือ Disk Cleanup ( เก็บกวาดขยะบนฮาร์ดดิส ),
Check disk ( ตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิส ) และ Disk Defragmenter ( จัดเรียงข้อมูลเพื่อเร่งความเร็ว )
การแก้ไข Registy
Registry คือฐานข้อมูลของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่รวบรวมข้อมูลการตั้งค่าของตัวระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมต่ า งๆ ในการท างานร่ ว มกั น กั บ ตั ว ระบบปฏิ บั ติ ก ารหรื อ โปรแกรมใดๆ ลงบนคอมพ์ ตั ว
ระบบปฏิบัติการก็จะทาการเขียน Registry ขึ้นมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดการทางานโปรแกรม
นั้นๆ แต่หลายครั้งที่การเขียน Registry ขึ้นมาของระบบปฏิบัติการนั้นกลับสร้างปัญหาให้ระบบปฏิบัติการเสีย
เอง รวมถึงเมื่อเราทาการถอนการติดตั้งโปรแกรมใดๆ ออกไป ข้อมูล Registry ที่เกี่ยวข้องนั้นกลับไม่ได้ถูกลบ
ออกไปจากระบบด้วย ทาให้หลายเครื่องมีข้อมูล Registry ที่ไม่มีประโยชน์คั่งค้างอยู่ในเครื่องเป็นจานวนมาก
1. เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนัน้ กดเมนู Registy > จากนั้นให้ติ๊ก(√) ในหัวข้อ Registry Integrity ให้หมด และ
ให้กด Scan for Issues จากนั้นรอสักคู่จนกว่าจะครบ 100 % ระบบจะแจ้งขึ้นมาว่ามีไฟล์ตัวไหนบ้างที่ให้
ซ่อมแซม

2. และต่อจากนั้นให้เรากด Fix selected issues และระบบจะถามว่าเราจะทาการ Backup ก่อนการ
ซ่อมแซมหรือเปล่า ให้เรากด No ไป

3. ขั้นตอนนี้ให้กด Fix All selected Issues เพื่อเป็นการซ่อมแซมไฟล์ทงั้ หมด เท่านั้นก้เป็นอันเสร็จสิ้นการ
ซ่อมแซมไฟล์แล้ว

การทาความสะอาดไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์
1. กดเลือกเมนู Cleaner > จากนั้นให้กด Analyze เพื่อให้ระบบทาการสแกนสักครู่ จนขึ้นครบ 100%
> จากนั้นกด Run Cleaner เพื่อเป็นการทาความสะอาดไฟล์ใน windows

เท่านี้ก็เสร็จสิน้

1. เก็บกวาดขยะบนฮาร์ดดิส (Disk Cleanup)
Disk Cleanup เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีมาให้ใน Windows ใช้สาหรับการทาความสะอาดฮาร์ดดิสก์
หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือใช้สาหรับลบไฟล์ต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็นในการใช้งานทิ้ง เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่เหลือใช้งานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรที่จะทาการสั่งโปรแกรม Disk Cleanup เป็นประจา
อาจจะสักประมาณสัปดาห์ละครั้ง
สาหรับ Windows 7
เปิดโปรแกรม Disk Cleanup

เลือกไดว์ แล้วคลิก ok

โปรแกรมจะสแกน รอจนเสร็จ

- เลือกไฟล์ที่จะลบ กด ok
- หลังจากลบเสร็จแล้วโปรแกรมจะปิดตัวไปเอง

สาหรับ Windows xp

http://www.happyoppy.com

จัดระเบียบข้อมูลด้วย Disk Defragmenter เพิ่มความเร็วให้ฮาร์ดดิสก์
หลังจากการใช้งาน Windows ระยะหนึ่งเรามักพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกจัดเก็บแบบกระจายเป็น
ส่วนย่อย เนื่องจากข้อมูลถูกเขียนในดิสก์ที่เกิดเป็นช่วงๆ เมื่อมีการอ่านข้อมูล ฮาร์ดดิสก์จึงทางานได้ช้าลง
เพราะต้องเสียเวลาหาข้อมูลแต่ละส่วนที่แยกกันอยู่คนละที่
Disk Defragmenter สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่บันทึกในฮาร์ดดิสก์ได้ใหม่ เพื่อให้การ อ่าน/เขียน
ข้อมูลรวดเร็วขึ้น โดย Windows 7 จะกาหนดช่วงเวลาสาหรับรัน Disk Defragmenter อัตโนมัติไว้ให้แล้ว
สัปดาห์ละครั้ง แต่ถ้าเราต้องการสั่งจัดระเบียบข้อมูลบนดิสก์ด้วยตัวเองก็ทาได้ ดังนี้

1.เปิดโปรแกรม Disk Defragmenter โดยกดปุ่ม Start > Accessories > System Tools > Disk
Defragmenter

2.คลิก Defragment disk เพิ่อเริ่มจัดระเบียบข้อมูลบนดิสก์

3.โปรแกรมจะทาการจัดระเบียบให้ฮาร์ดดิสก์

ในช่วงเวลาที่ Disk Defragmenter กาลังทางาน ไม่แนะนาให้ใช้เครื่องทางานอื่นไปพร้อมกัน เพราะ
โปรแกรมเหล่านั้นอาจบันทึกข้อมูลเพิ่มในไดร์ฟระหว่างที่โปรแกรมกาลังจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งอาจใช้เวลาเพียง
ไม่กี่นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมง เมื่อทางานเสร็จจะแสดงหน้าจอแจ้งให้เราทราบ
ติดตัง้ โปรแกรมจาพวกป้องกัน ดักจับ ไวรัส
แนะนาฟรีโปรแกรม Antivirus Spyware จาก Microsoft
Microsoft Security Essentials เป็นฟรีโปรแกรมสาหรับตรวจสอบและกาจัดไวรัสแบบ Real Time เป็นฟรี
โปรแกรมใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ใช้งานง่ายมาก เนื่องจากมีแท็ปเมนูให้เลือกใช้งานเพียง 4 แท็ป
เมนู เท่านั้น ไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้ปวดหัว เหมือนกับอีกหลายๆ โปรแกรม ซึ่งมีคาสั่งหลากหลายมาก แถมต้อง
ศึกษาอย่างลึกซึ้งจึงจะทราบว่า คาสั่งนั้นๆ ไว้ทาอะไร และมีผลอะไรบ้างถ้าเราเลือกใช้คาสั่งนั้น
Microsoft Security Essentials แท็ปเมนูประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

Home - หน้าหลักของโปรแกรม แสดงรายละเอียดและปุ่มให้เลือกตรวจสอบไวรัส (Scan)
Update - แสดงรายละเอียดของโปรแกรมว่าอัปเดทถึงไหนแล้ว
History - เก็บประวัติการตรวจสอบไวรัส สปายแวร์ และ
Settings - กาหนดข้อมูลเพิ่มเติมให้กับโปรแกรม เช่น กาหนดให้ตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติโดยตั้ง
เวลาในการตรวจสอบไว้

หน้า Home มีปุ่ม Scan now ให้ตรวจสอบไวรัสทันที แต่ถ้าต้องการ scan เฉพาะ Drive ที่ต้องการให้คลิก
เลือก Custom และคลิกปุ่ม Scan now จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เลือก drive ที่ต้องการ

แสดงข้อมูล Update ของตัวโปรแกรม ข้อสังเกตให้ดูว่าวันนที่ที่มีการ update ตรงหรือใกล้เคียงกับวัน
ปัจจุบันหรือเปล่า ถ้าใข่ แสดงว่าโปรแกรมของเรา update สุดๆ

แสดงรายละเอียด ผลของการตรวจสอบไวรัส แสดงไฟล์ต่างๆ ที่ถูก Delete จากการใช้โปรแกรม และแสดง
รายละเอียดของไฟล์ที่ถูกกักกันไว้ด้วยคาสั่ง Quanrantined

ใช้สาหรับกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตั้งการตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัต,ิ หรือสั่ง Scan removable
dirves ด้วยเวลาสั่ง Full scan เป็นต้น

คาแนะนาเพิ่มเติมการใช้โปรแกรม Microsoft Security Essentials






ควรตั้งเวลาตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติ (ถ้าให้ดีควรเลือกเป็น Daily หรือทุกๆ วัน) และอาจตั้งเวลาในการ
ตรวจสอบตอนพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถเลือก Quick scan เพื่อการ
ตรวจสอบที่เร็วขึ้น
ควรตรวจสอบไวรัส สปายแวร์ แบบ Full อย่างน้อย เดือนละ 1-2 ครั้ง
ควร Update โปรแกรมให้ทนั สมัยเสมอ โดยคลิกแท็ป Update และคลิกปุ่ม Update
ทิป เราสามารถคลิกขวา และเลือก Scan virus เวลาเราเปิดดูผ่าน Windows Explorer ได้ด้วย เช่นเดียวกับ
โปรแกรม Antivirus อื่นๆ

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

https://apisitkenken.wikispaces.com

