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Piriform Software House 

   เป็นบริษัทผลิต Software ตัง้อยูใ่นประเทศองักฤษรับผลติ Software ตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานหรือเรียกง่ายวา่รับจ้างเขียนโปรแกรมพร้อมคูมื่อใช้งานและมีโปรแกรมเขียนขึน้เพ่ือขายอีกหลายตวั ซึง่หลาย

ตวัก็แจกจ่ายให้ใช้ได้ฟรีและเสียเงิน เช่น  

1.  CCleanner Optimization and Cleaning 

2. Defraggler Disk Defragmentation 

3. Recuva File Recovery 

4. Speccy System Information 

โปรแกรมท่ีเราจะในมาใช้งานคือ Recuva File Recovery เป็น Software สําหรับการกู้ คืนข้อมลูท่ีเราอาจจะ

เผลอลบรูปจาก Memory Card ของกล้อง Digital หรืออาจลบไฟล์ในเคร่ือง PC ผิดไฟล์ 
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Recuva File Recovery 

 Recuva File Recovery เป็น Freeware สามารถ Download ได้จาก http://www.piriform.com ซึง่ 

Recuva File Recovery จะมีลกัษณะการติดตัง้โปรแกรมให้เลือกอยู ่2 แบบคือ  

1. เป็นแบบท่ีต้องติดตัง้โปรแกรมเข้ากบัระบบปฏิบติัการ หรือ ต้องมีการ Installation Program 

2. เป็นแบบ Portable Program ในสว่นของ Portable นัน้จะเป็น Zip ไฟล์เม่ือ download มาแล้วในเวลา

ท่ีต้องการใช้งานก็ให้แตก Zip ไฟล์ออกมาแล้ว Run โปรแกรม Recuva ได้เลยโดยไมต้่องติดตัง้ 

Recuva File Recover ฟรีจริงไหม จริง ครับ  Recuva File Recover จะให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีแบบไมเ่สียเงิน แตถ้่า

ต้องการการสนบัสนนุหรือต้องการความช่วยเหลือจาก Piriform หรือต้องการ Recuva File Recover ท่ีมีความเร็วใน

การทําและมีความเสถียรก็จะต้องเสียเงินซือ้ หรือในกรณีท่ีเราใช้งาน Software แล้วรู้สกึวา่ Software ของเขาดีจริง ก็

สามารถท่ีจะบริจาคเงินให้กบัทาง Piriform ได้เหมือนกนั  ในสว่นของ Version ของ Recuva นัน้ก็มี 2 แบบคือแบบใช้ท่ี

บ้านดงัรูปท่ีเหน็กบัแบบใช้กบัสํานกังานก็มี แล้วแตจ่ะเลือกใช้งาน ในการเอกสารจะอ้างอิงกบั Version 1.39.509 (At 

Home) 
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คุณสมบัตขิอง Recuva File Recovery 

1. กู้ ข้อมลูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ รวมถงึ USB drive , Digital Camera และอ่ืน ๆ 

2. กู้ ข้อมลูจากการ Format Hard disk ,USB drive และอ่ืน ๆ  

3. กู้ ข้อมลูจาก MP3 Player เช่น iPod และอ่ืน ๆ  

4. Deep Scan 

a. โดยทัว่ไปแล้วตวัเลือกนีจ้ะไมไ่ด้ถกูใช้งานมากนกัเพราะโดยปกติแล้ว การค้นหาไฟล์ด้วยคา่ Default 

มกัจะพบกบัไฟล์ท่ีต้องการจะกู้ คืนประมาณ 90 % ในกรณีท่ีเลือกการค้นหาไฟล์ท่ีถกูลบและกําหนดให้

โปรแกรม ค้นหาแบบ Deep Scan จะใช้เวลามากกวา่ปกติขึน้อยู่กบัขนาดของส่ือท่ีบรรจขุ้อมลู 

ยกตวัอยา่งเช่น USB Driver ขนาด 1 GB ใช้เวลาในการค้นหาไฟล์ท่ีถกูลบแบบ Deep Scan ใช้เวลา

ประมาณ 1‐3 นาทีแล้วถ้าเป็น Hard drive ขนาด 500 GB ละ่จะใช้เวลาเทา่ไร ? 

b. ปกติแล้วการค้นหาไฟล์ท่ีถกูลบไปจะถกูตัง้เป็นค่า Default จะใช้เวลาในการคนหาข้อมลูจาก Hard 

drive ขนาด 250 GB ใช้เวลาประมาณ 2‐5 นาที  

5. Securely Delete files  

a. คือรูปปแบบของการเขียนข้อมลูทบัไฟล์ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วโดยเขียนข้อมลูลงไปในบริเวณเนือ้ของไฟล์ท่ี

อยูบ่นส่ือเก็บข้อมลูให้มีเพียงข้อมลูท่ีเป็น 0 หรือ 1 อยา่งเดียวแล้วทําการเขียนทบัวนไปเร่ือย ๆ อยา่ง

น้อย  1‐3 ครัง้ ขึน้อยูก่บั มาตรฐานท่ีใช้ ซึง่ในการลบแฟ้มข้อมลูของ ตวัระบบปฏิบติัการหรือ 

Windows เองนัน้จะไมไ่ด้ลบเนือ้ไฟล์ออกจากส่ือท่ีใช้บนัทกึจริง ๆ แตจ่ะเขียน รหสัหน้าไฟล์นัน้ เพ่ือ

เป็นการบอกให้ระบบปฏิบติัการไมต้่องสนใจข้อมลูบริเวณดงักลา่ว สว่นเนือ้ของไฟล์ก็ยงัอยู่เหมือนเดิม

ไมไ่ด้หายไปจากส่ือ 

b. มาตรฐานทางด้านความปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น มาตรฐาน DOD 5220.22‐M (3passes) หรือ 

Gutmann(35passes) ใน Recuva File Recovery คา่ปริยายจะเป็น Simple Overwrite (1pass) 

คือเขียนข้อมลู 0 หรือ 1 ทบัเนือ้ไฟล์ 1 ครัง้  

6. Portable version  

a. เป็นโปรแกรมในแบบท่ีใช้งานได้เลยเป็นไฟล์ .exe ท่ีสามรารถทํางานได้เลยไมต้่องติดทําการติดตัง้ 

7. สนบัสนนุการทํางานบน Windows    

a. Windows 7 (Starter, Home Premium, Professional, Ultimate, 64‐bit) 

b.  Windows 2008 Server (all versions) 

c. Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, 64‐bit) 

d. Windows XP (Home, Professional, Tablet Edition, Media Centre Edition, 64‐bit) 

e. Windows 2003 Server 

f. Windows 2000 
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การตดิตัง้โปรแกรม Recuva File Recover 

หลงัจาก Download ไฟล์ท่ีใช้ติดตัง้โปรแกรม Recuva File Recovery จาก http://www.piriform.com แล้ว ให้ 

Run โปรแกรมติดตัง้โดยดบัเบิล้คลิก๊ ท่ีไฟล์ช่ือ rcsetup1.39.exe เพ่ือทําการติดตัง้   

 

Run โปรแกรมติดตัง้โดยดบัเบิล้คลิก๊ ท่ีไฟล์ช่ือ rcsetup1.39.exe เพ่ือทําการติดตัง้   

 

สําหรับ Recuva File Recovery ไมมี่ภาษาไทยครับให้เลือกภาษาในการติดตัง้เป็นภาษาองักฤษแล้วคลิก๊ OK 

 

เม่ือเลือกภาษาเสร็จแล้วจะพบกบัหน้าตา่ง Welcome ให้คลิก๊ท่ีปุ่ ม Next> 
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ตวัติดตัง้จะแสดงหน้าเง่ือนไขการใช้งานของโปรแกรม Recuva File Recover อา่นทําความเข้าใจแล้วคลิก๊ปุ่ ม I Agree 

 

หน้าตา่งนีจ้ะให้เลือกการติดตัง้ Icon เรียกโปรแกรม ท่ี Desktop ให้เลือก Add Desktop Shortcut  ติดตัง้ท่ี Start 

Menu เลือก Add Start Menu Shortcuts และสดุท้ายถ้าต้องการให้โปรแกรม updates และใหมอ่ยูเ่สมอให้เลือก 

Automatically Check for updates to Recuva หลงัจากเลือกรายการท่ีต้องการเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ ม Install  
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หน้าตา่งนีบ้อกว่าเราได้ติดตัง้โปรแกรม Recuva เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่ ม Finish 
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การใช้งาน Recuva File Recovery Portable 

การใข้งาน Recuva File Recovery Portable นัน้วตัถปุระสงค์คือต้องการให้นําไปใช้งานท่ีอ่ืนได้โดยท่ีไมต้่องติดตัง้

โปรแกรมแตส่ามารถเรียก Recuva File Recovery ขึน้มาทํางานได้เลย เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในบางหน่วยงาน

อาจจะไมอ่นญุาติให้ผู้ใช้งานติดตัง้โปรแกรม หรืออาจจะนําติด USB Driver ไปใช้งานท่ีอ่ืนหรือเคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เคร่ือง

ของเราหรือเหมาะสําหรับกลุม่ผู้ดแูลระบบเช่น PC Support เป็นต้น 

เร่ิมใช้งาน Recuva File Recovery Portable โดยให้ Download โปรแกรม Recuva File Recovery จาก 

http://www.piriform.com เราจะได้ไฟล์ช่ือ rcsetup1.39.zip  

 

แตกไฟล์ออกแล้วสร้างเป็นโฟเดอร์ช่ือเดียวกบัไฟล์ 

 

หลงัจากแตกไฟล์แล้วสร้างเป็นช่ือเดียวกบัไฟล์แล้วภายในจะมีไฟล์ Recuva.exe ใช้งานสําหรับ windows XP ,Vista, 7 

แบบ 32 บิต และ ไฟล์ Recuva64.exe ใช้งานกบัระบบปฏิบติัการ Windows XP , Vista ,7 แบบ 64 บิต  
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แบบฝึกหัดการใช้งาน Recuva File Recovery กู้คืนไฟล์ 

เปิดโปรแกรม Recuva File Recovery 

 

ให้เลือก Do not show this Wizard on startup. แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลกิการใช้งาน Wizard ของโปรแกรม 

 

เลือก Drive ท่ีต้องการกู้ ข้อมลูในตวัอยา่งการทดสอบแนะนําให้เป็น USB Drive หรือ External Hard disk 

 

คลิก๊ DropDownMenu ไปยงั 

Driveท่ีต้องการกู้ ข้อมลู 
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กลบัไปยงั Folder @DemoFileFor Recuva (Folder ท่ีเหน็ในรูปอยูบ่น USB Drive ท่ีใช้ FAT เป็นแบบ FAT32)แล้ว

เปิดโฟว์เดอร์ ดงักลา่วจะพบไฟล์ตามรูป ให้ทําการลบไฟล์ Test.RecyBin.3539KB.MP3 และ ภาษาไทย4112KB.MP3 

 

กลบัมาท่ี Recuva File Recovery ให้เลือก Drive ท่ีท่ีเราลบไฟล์ Test.RecyBin.3539KB.MP3 และ ภาษาไทย

4112KB.MP3 แล้วคลิก๊ท่ีปุ่ ม Scan โปรแกรม Recuva จะทําการค้นหาไฟล์ท่ีถกูลบใน Drive นัน้ออกมา ให้สงัเกตท่ีสี

แสดงสถานะของไฟล์ถ้าเป็น สีแดง คือ ไมส่ามารถกู้ ไฟล์คืนได้ , สีเหลือง คือ กู้ ไฟล์ได้เป็นบางสว่น , สีเขียว คือ กู้ ไฟล์คืน

ได้ทัง้ไฟล์ ในท่ีนีใ้ห้เลือก ไฟล์ ท่ีมีสถานะเป็นสีเขียว คือ ไฟล์ Test.RecyBin.3539KB.MP3 และ ภาษาไทย

4112KB.MP3 ต๊ิกเคร่ืองหมายถกูหน้าไฟล์ทัง้สอง แล้วคลิ๊กขวาท่ีไฟล์ และเลือก Recover Checked  

Note USB Drive สว่นใหญ่มกัใช้ FAT เป็นชนิด FAT 16 และ 32 ดงันัน้การแสดงผลจงึแตกต่างจาก Hard disk drive 

ทัว่ไปซึง่สว่นใหญ่ระบบปฏิบติัการ Windows XP,Vista,7 มกัจะใช้ FAT แบบ NTFS 

ปุ่ ม Scan 
คลิก๊ท่ี DropDownMenu เพ่ือ

เลือก Drive 

สีแสดงแสดงสถานะของไฟล์
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ในกรณีของ Hard disk drive ท่ีใช้ FAT เป็นแบบ NTFS จะแสดงผลการทํางานท่ีแตกตา่งกนัออกไปแตก็่จะมีสิ่งท่ีเหมือน

และแตกตา่งกนัเช่นช่ือไฟล์จากเดิมคือ Test.RecyBin.3539KB.MP3 และ ภาษาไทย4112KB.MP3 ก็จะเปล่ียนไปเป็น 

$RZLPPQ.MP3 และ $R30D3SY.MP3 สิง่เหมือนก็คือ นามสกลุของไฟล์ยงัเป็น .MP3 และขนาดของไฟล์ก็ยงัเทา่เดิม

รวมถงึ Last Modified ก็ยงัคงเหมือนเดิม ดงันัน้การกู้ คืนไฟล์ก็จะต้องจดจําสิง่สง่เหลา่นีด้้วยเช่นกนัเพ่ือช่วยในการค้นหา

ไฟล์ ในสว่นของการช่วยในการค้นอีกอยา่งก็คือ  Filename and path เราสามารถใช้ Filename and path ช่วยในการ

ค้นหาไฟล์ท่ีถกูลบได้เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น ถ้าเราต้องการกู้ ไฟล์เอกสาร MS‐word เราก็พิมพ์ *.docx เข้าไปโปรแกรมจะ

แสดงไฟล์ท่ีมีนามสกลุ .docx โดยไมส่นใจ ช่ือของไฟล์ 

 

หรือเลือกจาก DorpDownMenu เพ่ือช่วยในการค้นหาชนิดของไฟล์ก็ได้ ไมว่า่จะเป็นรูป หรือไฟล์เอกสารรวมถงึอ่ืน ๆ      

Filename and path 
ช่วยในการค้นหา 
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หลงัจากเข้าใจความแตกตา่งระหวา่ง USB Drive และ Hard drive แล้ว ให้เลือกคําสัง่ Recover Checked จะพบกบั

หน้าตา่ง Browse For Folder เพ่ือเลือก Drive และ ไฟล์เดอร์ท่ีต้องการจะนําไฟล์ท่ีจะกู้ คืนไปยงั Drive และ โฟว์เดอร์

เป้าหมาย ซึง่โดยทัว่ไปแล้วการกู้ คืนไฟล์มนัจะกู้จาก Drive แรกไปยงั Drive อ่ืน ตวัอยา่งเช่น ถ้าจะกู้ ไฟล์จาก Drive C: 

ไฟล์ท่ีกู้ คืนมาแล้วก็ควรจะนําไปไว้ Drive อ่ืน ๆ เช่น D,E,F,G,H….Z เป็นต้น ในท่ีนี ้เรากู้ คืนไฟล์จาก Drive F: ซึง่เป็น 

USB Drive และ Drive ปลายทางก็ควรจะเป็น Drive C: หรือ Drive อะไรก็ได้ท่ีไมใ่ช่ Drive C: และ CD‐ROM แล้ว

เลือกโฟว์เดอร์ท่ีต้องการจํานวนไฟล์ท่ีกู้ คืนมาใส ่ 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง Operation Completed พร้อมบอก รายละเอียด หลงัจากได้กู้ คืนไฟล์เรียบร้อยแล้วคลิก๊ปุ่ ม 

OK ลองใช้ windows media player เป็นไฟล์ท่ีได้กู้ คืนมาวา่ใช้งานได้หรือไม ่
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แบบฝึกหัดการใช้งาน Recuva File Recovery ลบข้อมูลในไฟล์แบบ Secure Overwrite 

หลงัจากท่ีได้ทําการทดสอบการกู้ คืนข้อมลูแล้วเราก็จะเร่ิมทําการเขียนข้อมลูทบัไฟล์ท่ีได้ลบไปแล้วเพ่ือไมใ่ห้คนอ่ืนกู้ คืน

ไฟล์เหลา่นัน้นํากลบัมาใช้งานอีก หรือถ้ากู้ คืนไฟล์เหลา่นัน้ได้ก็ไมส่ามารถปิดได้ หรือเปิดได้ก็ไมรู้่วา่เป็นอะไร 

 

คลิก๊ปุ่ ม Options … เพ่ือเลือกรูปแบบการเขียนทบัไฟล์ เช่น Simple Overwrite (1pass) หมายถงึการเขียนข้อมลูทบั

ไฟล์ท่ีเราเลือก 1 ครัง้ ให้สัง่เกต รูปแบบการทํางานท่ีเหลืออีก  3 ชนิด โดยเลขหน้า pass จะหมายถงึจํานวนการเขียนซํา้

ย่ิงเลือก การเขียนซํา้มากเทา่ไรก็จะย่ิงใช้เวลานานเทา่นัน้ ขึน้อยู่กบัขนาดไฟล์แล้วข้อมลูนัน้วา่สําคญัมากเพียงไร เช่น ไฟล์

ของเราอาจจะมีขนาด 1 MByte ถ้าเขียนข้อมลูซํา้ 35 ครัง้ ซึง่ยงัไมร่วมเวลาและรูปแบบการคํานวณในการเขียนซํา้ แตย่ิ่ง

เลือก การเขียนซํา้มากเทา่ไรก็ปลอดภยัมากขึน้เทา่นัน้ แตใ่นท่ีนีเ้ลือก Simple Overwirte  

คลิก๊ปุ่ ม 

Options… 

รูปแบบการเขียนข้อมลูทบั

มีให้เลือก 4 แบบ 
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เลือก Options หน้าไฟล์โดยต๊ิกเคร่ืองหมาย ถกู หน้าไฟล์ท่ีต้องการ เขียนข้อมลูทบั แล้วคลิก๊ขาวท่ีไฟล์แล้วเลือก Secure 

Overwrite  Checked 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง Operation Completed แล้วคลิก๊ท่ีปุ่ ม OK หลงัจากนัน้ให้ทําการกู้ ข้อมลูกลบัมาแล้วเลือก

เปิดไฟล์ .MP3 ท่ีกู้ คืนมาวา่ใช้งานได้หรือไม ่

 

ข้อมลูอ้างอิงจาก www.piriform.com , www.download.com  

 


