
เรื่องหลักที่ผูใชคอมพิวเตอรควรรู 
 

บทความนี้แปลมาจากเรื่อง 15 Things Every PC User Should Know โดย Patrick Miller 

(หากบทความนี้มีขอผิดพลาดประการใด ทางผูแปลตองขออภัยมา ณ ทีนี้ดวย) 

 

มาเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอรดวยคําแนะนําตอไปนี้ 

ไมตองดับเบิ้ลคลิกเสียทุกครั้ง 

ถึงแมวาการดับเบิ้ลคลิกจะเปนคําสั่งที่ใชใน Window ก็ตาม แตมันใชไมไดผลสําหรับการเปดลิ้งคในเว็บเบรา

เซอรหรอกนะ เพราะถาเผลอดับเบิ้ลคลิกไปก็อาจจะกลายเปนการสงขอมูลซ้ําไปเสียงั้น หากใครทราบอยูแลวก็

ไมเปนไร เพราะมันอาจจะเปนประโยชนสําหรับผูใชมือใหม 

 

อยาสับสนกับเครื่องหมาย / และ \ 

เปนอีกเรื่องที่หลายคนๆ นาจะรูกันดีอยูแลว แตกับผูใชมือใหมบางคนอาจจะกําลังสับสนกับเครื่องหมาย  / 

และ \ อยูก็ได ถึงแมมันจะมีหนาตาที่คลายกัน แตกับการใชงานมันตางกัน หากจะเขาเว็บไซตก็จะตองใช

เครื่องหมาย /  (http://www.pantip.com) แตถาเปนการเรียกพาธคําสั่งใน Window แลวก็จะตองใช

เครื่องหมาย   \ (C:\Program Files\Whatever) หลังจากนี้ก็คงไมมีใครงงงวยกันอีกแลว 

 

บันทึกขอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

เมื่อไหรก็ตามที่คอมพิวเตอรเกิดอาการเออขึ้นมาซะอยางนั้น บรรดาขอความที่ปรากฏจะสามารถบอกไดวามัน

เกิดอะไรขึ้น ถึงแมคุณจะไมเขาใจตัวเลขหรือขอความที่แสดงสักเทาไหร ก็ไมเปนไร ขอแคเพียงจดขอความ

เหลานั้น แลวสงตอให Google ที่แสนอัจฉริยะทําการคนหาคําตอบ แตทวาคอมพิวเตอรของคุณเกิดไมแสดง

ขอความผิดพลาดก็สามารถเขาไปตั้งคาที่ Control Panel หัวขอ Action Center แลวเลือก View archived 

messages หรือ View problems to report ดวยตนเองก็ได 

 

กูไฟลที่ลบไปกลับมีชีวิตไดอีกครั้ง 

เมื่อไหรก็ตามที่คุณลบขอมูลจากคอมพิวเตอรหรือการดความจําเสริมออกไปแลว ใหรูไวเลยวามันไมไดเปนการ

ลบไปจากฮารดดิสกจริงๆ เปนแคสัญญาณบอกวาพื้นที่ดังกลาววางพอสําหรับรอการบันทึกขอมูลใหมเขาไปอกี

ครั้ง หรือถาบังเอิญลบขอมูลไปโดยไมตั้งใจ ก็ลองคนหาโปรแกรมจําพวกกูขอมูลมาก็พอชวยได ตราบใดที่ยังไม

มีการเขียนขอมูลใหมทับลงไป 

 

ลบขอมูลอยางถาวรกอนจะนําฮารดดิสกไปโยนทิ้ง 

ถึงแมเราจะทําการกดลบขอมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอรไปแลว แตมันก็ไมไดหมายความวาขอมูลเหลานั้นจะสูญ

หายไปในทันที (ตามดานบน) ยิ่งถาคุณนําฮารดดิสกไปรีไซเคิลหรือขายตอ ก็อาจจะมีบุคคลที่ไมหวังดีใช



โปรแกรมกูขอมูลเพื่อลวงเอาความลับสวนตัวของคุณออกมาก็เปนได แตถาใครไมอยากเสียเวลาลางเครื่องก็

อาศัยการอัดขอมูลใหเต็มพื้นที่ฮารดดิสกแลวลบออก ทําสัก 2-3 รอบก็นาจะพอชวยไดเหมือนกันนะ 

 

ตรวจสอบใหดีกอนจะติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง 

ที่แนะนําเชนนี้ก็เพราะวา บรรดาโปรแกรมที่มีประโยชนจํานวนมากมักจะแฝงมาดวยแถบเมนูคนหาหรือสวน

เสริมอื่นๆ ที่เราไมพึงปรารถนา เหตุผลหนึ่งที่มันแฝงมาในโปรแกรมดวยนั้น ก็เพราะเปนการสรางรายไดอีก

ทางหนึ่งใหกับนักพัฒนาโปรแกรม ไมใชเพราะมันมีประโยชนรวมดวย ดังนั้น บางครั้งในขณะที่ติดตั้งโปรแกรม

อยูก็อาจจะมีหนาตางถามวาตองการจะติดต้ังสวนเสริมเหลานี้หรือไม ซึ่งถาเราไมปรารถนาแลวนั้น ก็คลิกไม , 

ขอบคุณ ไดเลย 

 

โปรดระวังไวรัสที่มาพรอมไฟลเอกสาร 

ดวยการที่ Microsoft Office อาศัยความไดเปรียบในการทํางานรวมกับ Visual Basic เพื่อรองรับการทํางาน

โดยอัตโนมัติของมาโครที่มีความซับซอน ถึงแมวาบรรดาผูสรางภัยรายมักจะใชเครื่องมือเดียวกันนี้ในการสราง

ไวรัสเพื่อเขาไปรบกวนการทํางานก็ตาม ซึ่งโดยปกติแลว โปรแกรม Office จะตั้งคาปดการทํางานของมาโคร

เอาไวทั้งหมด แตจะแจงใหผูใชทราบเมื่อไฟลเอกสารที่กําลังเปดใชนั้นมีมาโครทํางานอยู ซึ่งก็ถือวาปลอดภัยได

ในระดับหนึ่ง 

 

ใหสงสัยบรรดาพวกโปรแกรมกําจัดขยะไวลวงหนา 

โปรแกรมใดที่อางตัววาสามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพพรอมกับกําจัดไฟลขยะคอมพิวเตอรใหทํางานไดดี

ขึ้น ใหสงสัยไวกอนลวงหนาเลยวามันอาจจะสรางความเสียหายมากกวาประโยชนก็เปนไปได หรืองายๆ เพียง

แคเลือกใชคําสั่ง Disk Cleanup ที่อยูใน Start Menu> All programs> Accessories>System Tools ที่มา

พรอมใน Window ทุกเครื่องแคนี้ ก็มั่นใจไดแลววามันไมสรางความเสียหายใหกับคุณแนนอน 

 

ลบโปรแกรมเกาๆ ออกไปเสีย 

ถาโดยปกติแลวคุณดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมใหมๆ จากอินเทอรเน็ตเปนประจํา คุณก็ควรที่จะลบ

โปรแกรมที่ไมใชงานออกไปบาง ดวยการเขาไปที่ control panel และเลือก Uninstall โปรแกรมที่คุณไมใช

งาน หรือจะเขาไปที่ C:/Program Files/ folder เพื่อคนหาโปรแกรมที่มีการใชงานนอยก็ไดเชนเดียวกัน 

 

อยาทําของเหลวหกลงบนแลบทอป 

แตถาทําหกไปแลว และยังนอนใจอยูละก็เตรียมใจไดเลยวาขอมูลจะตองหาย หรือไมเมนบอรดก็อาจจะเสีย 

ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีเชนนี้ใหรีบดึงปลั๊กและแบตเตอรี่ออกอยางรวดเร็ว โดยไมตองรอใหWindow ปดตัวลง และ

หลังจากนั้นก็ดึงสายตางๆ ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรออก ไมวาจะเปนสายอินเทอรเน็ต หรือ USB พรอมกับ

ถอดอุปกรณอื่นๆ ออกมาทันที สําหรับของเหลวที่หกบนตัวเครื่องแลบทอป ก็รีบหาผาขนหนูมาซับ รวมถึง

ถอดช้ินสวนพรอมกับทําความสะอาดดวยน้ํายาทําความสะอาดอุปกรณอิเล็คทรอนิคส 



ฟงกชั่นความปลอดภัย UAC หรือ User Account Control  

เปนหนึ่งในฟงกชั่นความปลอดภัยที่ติดตั้งมาทั้งWindows 7 และWindows Vista ถาหากมีการติดตั้งหรือ

เปลี่ยนแปลงการตั้งคา ฟงกชั่นตัวนี้ก็จะทํางานดวยการลดแสงที่หนาจอลง ซึ่งถือวาเปนแอพพลิเคชั่นที่มี

ประโยชนสําหรับการดักจับการติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงโดยที่ผูใชไมทราบ แตถามันแสดงบอยเกินไป ก็อาจจะ

สรางรําคาญใหไดเหมือนกัน ดังนั้นถาคุณใชWindow 7 อยู ก็อาจจะเขาไปเปลี่ยนแปลงคาในการตั้งคา User 

Account Control เพื่อเลือกใหมันยังคงแจงเตือนอยูแตไมลดแสงหนาจอลงได 

 

อยาทําอะไรถาคุณไมใชเจาของเครื่อง 

ผูใชคอมพิวเตอรหลายคนคงจะชินกับการลอกอินคอมพิวเตอรดวยช่ือผูใชตนเอง โดยเฉพาะใน Windows XP 

ถึงแมวาการกระทําเชนนี้อาจจะทําใหดูยุงยากตอการติดตั้งโปรแกรมหรือเปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ แตอยางนอย

มันก็จะทําใหคุณปลอดภัยจากไวรัสหรือมัลแวรที่อาจจะสรางความเสียหายใหแกเครื่องได 

 

ลบโปรแกรมที่ไมใชงานในแถบ system tray 

โดยปกติแลวบรรดาโปรแกรมตางๆ มักจะอยูในหลบซอนอยูที่ system tray (ปุมลูกศรชี้ขวาใกลกับทาสกบาร

มุมขวาของหนาจอ)  และบางทีก็อาจจะทํางานอยูโดยที่เราไมรูตัว ดังนั้นก็ควรที่จะหาเวลามาลบโปรแกรมตรง

สวนนี้บาง ดวยการเขาไปที่ Notification Area Icons ใน control panel และทําเครื่องหมายหนากลอง 

Always show all icons and notifications on the taskbar และคลิกขวาในแตละโปรแกรมเพื่อเลือกปด

โปรแกรมที่ไมจําเปนตองทํางาน หนําซ้ํายังเปนการเพิ่มความเร็วใหกับ RAM อีกดวย 

 

ประหยัดพลังงาน 

ถาคุณเปนผูใชแลบทอป ย่ิงจะเปนที่จะตองรูถึงวิธีประหยัดพลังงานใหกับแบตเตอรี่ ไมใหสูญเสียไปโดยเปลา

ประโยชน และเกิดปญหาแบตเตอรี่จากไปกอนเวลาอันสมควร ดังนั้นจึงตองเขาไปตั้งคาใน control panel 

เลือกหัวขอ Power Options และเลือกการตั้งคาเครื่องตามที่กําหนด ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนเมื่อคุณเสียบ

ปลั๊กแลีบทอป หรือจะตั้งคาเฉพาะตัวก็ได โดยเขาไปที่หัวขอ advanced settings และเลือก Change plan 

settings ซึ่งในหัวขอน้ี คุณจะยังไดพบกับคําอธิบายที่เกี่ยวของกับการใชงานระหวาง แบตเตอรี่ ,Wi-Fi และ 

กราฟฟคการดได  

 

ที่ ม า  :  http://www.itworld.com/operating-systems/117621/15-things-every-pc-user-should-

know?page=0%2C3 
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