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วิธีการกู้ที่ง่ายที่สุดก็ต้องเป็นโปรแกรมประเภท Undeleted ทั้งหลายที่พอจะช่วยคุณได้ แต่ข้อจํากัดของ
โปรแกรมประเภทน้ีก็คือคุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนที่คุณจะลบ ไฟล์นะครับ 
หลักการทํางานของโปรแกรมประเภทน้ีอยู่ที่การคอยสอดส่องว่าคุณมีการทํางานกับ ไฟล์อะไรบ้าง มีการลบ
ไฟล์อะไรไปบ้าง แล้วมันจึงแอบเก็บข้อมูลของไฟล์ที่คุณลบเอาไว้เอง จะว่าไปมันก็เหมือนกับเป็นการทําหน้าที่ 
Recycle Bin อย่างลับๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งคราวน้ีเราก็จะสามารถกู้คืนไฟล์ที่เราเพิ่งลบไปให้กับมาอยู่ใน
อ้อมอกของ เราได้เหมือนเดิมครับ 
 
ข้อจํากัดของรูปแบบการกู้คืนข้อมูลแบบนี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้สําหรับการ Undeleted นี้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรมลงไปก่อน เพื่อที่จะจะได้ให้มันคอยตรวจสอบไฟล์ที่เราเพิ่งสั่งลบไป และคอยเก็บข้อมูลสํารองเอาไว้
ให้ ซึ่งแน่นอนว่าเม่ือทําเช่นนี้แล้ว คุณก็จะต้องยอมเสียพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ไปบางส่วนเพื่อแลกกับความ
ปลอดภัยของ ไฟล์ บางโปรแกรมกินพื้นที่เยอะ เพราะใช้วิธีการ Backupไฟล์เอาไว้เลย หรือบางโปรแกรม
อาจจะใช้วิธีการเก็บ Log การลบไฟล์เอาไว้ แล้วสั่งถอดมาร์กที่ระบบปฏิบัติการได้ทําไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นไฟล์ที่
ถูกลบ ออกไปก็จะกินพื้นที่น้อยกว่า 
 
2. การกู้ข้อมูลที่เกิดจากการ format ไดร์ฟไป (ข้อมูลอาจกลับมาไม่ครบลองอ่านดูนะครับ) 
 
คงจะมีบ้างที่เรา ๆ ท่าน ๆ อาจเกิด format ผิดไดร์ฟ ในขั้นตอนการติดตั้งวินโดวส์ หรือถ้าจะให้ดูใกล้ตัวกว่า
นั้นอาจจะเป็นกรณีที่ว่าคุณต้องการ format ลงวินโดวส์ใหม่อยู่แล้ว หลังจากสั่งฟอร์แมตและเตรียมตัวจะลง
ระบบปฏิบัติใหม่นั้นนึกขึ้นมาได้ว่ายัง มีไฟล์งานสําคัญที่ยังไม่ได้ Backup อยู่ format ก็ทําไปแล้วจะทํายังไง 
แถมโปรแกรม Undeleted ก็ช่วยไม่ได้อีกต่างหาก 
 
ส่วนนี้ต้องใช้โปรแกรมเข้าช่วยเช่นโปรแกรม GetDataBack แล้วพวกโปรแกรมมันกู้ได้ก็เนื่องจากข้อมูล
ต่างๆ ที่เราสั่งลบไปนั้นไม่ได้มีการถูกลบไปจริงๆ เพียงแต่จะเป็นการมาร์กเอาไว้ว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกลบไปแล้ว 
การ format ก็คล้ายๆ กัน โดยเฉพาะการ format แบบรวดเร็ว (Quick Format) ด้วยแล้ว มันก็เหมือนกับ
การลบไฟล์ทุกไฟล์ออกไปจากไดร์ฟนั้นเองครับ โปรแกรมพวกนี้มีหลายย่ีห้อก็เลือกใช้กันได้เลยครับ 
 
ซึ่งทําให้มันสามารถมองเห็นข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการมองไม่เห็นหรือก็คือข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วนั่นเองครับ 
ข้อจํากัดของโปรแกรมประเภทนี้ก็มีอยู่เหมือนกันครับ เพราะใช่ว่ามันจะสามารถกู้ได้ทุกอย่างอย่างแรกเลยก็
คือ มันไม่สามารถกู้ข้อมูลที่ถูกเขียนทับไปแล้วได้ เนื่องจากมันอาศัยการกู้จากเศษข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในดิสก์ 
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ต้นเหตุดูเสียก่อน โดยสิ่งที่เราพอท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา Bad Sector ได้ด้วยตวัเองก็คือการทํา Low 
Level Format ครับ โดยการทํา Low Level Format นี้สามารถทําได้ผ่านทางซอฟต์แวร์พิเศษจากทาง
ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้ งานอยู่ โดยสามารถไปหาดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์แต่ละย่ีห้อได้เลยครับ 
 
5.กู้ฮาร์ดดิสกแ์บบ USB 
 
เดี๋ยวนี้สื่อบันทึกข้อมูลแบบที่เรียกว่า External Harddisk กําลังเป็นที่นิยมมากเลยนะครับ เนื่องจากปริมาณ
ข้อมูลที่มากมายมหาศาลต่อวันที่ผู้คนต้องพกพากันในวันนี้ไม่ ใช่มีแค่เพลง MP3 ขนาดแค่กิกะไบต์กันแล้ว แต่
อาจจะมีไฟล์วิดีโอหรือข้อมูลอื่นๆ ในระดับหลายๆ กิกะไบต์เลยก็ได้ ดังนั้นสื่อบันทึกข้อมูลอย่าง Flash Drive 
อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานของผู้ใช้บางคน ดังนั้น External Harddisk แบบ USB จึงเข้ามาเติมเต็ม
ความต้องการให้ แต่ถ้าเกิดข้อมูลสูญหายข้ึนมาจะทําอย่างไรได้บ้าง 
 
จริงๆ แล้วฮาร์ดดิสก์แบบ External ที่เรารู้จักกันมันก็เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ที่ใส่อยู่ในเคร่ืองนั่นแหละครับ โดย
ถ้าเป็นแบบพกพาที่ไม่ต้องใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วเหมือนกับของโน้ตบุ๊ก 
ดังนั้นเม่ือคุณเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เหล่านี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว มันก็จะมองเหมือนเป็นเหมือนกับ
ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาตัวหนึ่งเลย 
การกู้ข้อมูลของ External Harddisk นั้นไม่ได้มีความแตกต่างไปจากการกู้ข้อมูลภายในเครือซักเท่าไหร่ แต่
อาจจะแบ่งกรณีความเสียหายได้ 2 กรณีคือ 1 เสียที่ตัวฮาร์ดดิสก์เอง ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับที่กล่าวมาข้างต้นว่า
คุณสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ตั้งแต่การสแกนหาข้อมูลที่ ถูกลบไปจนไปถึงการแก้ไข Bad Sector ที่เกิดขึ้นกับ
ฮาร์ดดิสก์ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวกล่องที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ 
 
ซึ่งกล่องตัวนี้มีความสําคัญคือช่วยแปลงการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์ทีเป็น IDE หรือ SATA มาเป็นแบบ USB 
หรือ Firewire นั่นเอง ดังนั้นถ้ามันเกิดเสียหายข้ึนมาก็จะทําให้ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 
6.ฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กเสีย จะกู้ได้อย่างไร 
ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพีซีเสีย การแก้ไขก็คงจะไม่ลําบากมากนั้น เพราะคุณสามารถเปิดเคร่ืองออกมาเอา
ฮาร์ดดิสก์ไปปลั๊กกับเครื่องอื่นเพื่อกู้ ข้อมูลได้ ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ NoteBook นั้นจะมีความยุ่งยากมากกว่า 
เพราะนอกจากคุณจะแกะฮาร์ดดิสก์ออกมาได้อย่างยากลําบากแล้ว ฮาร์ดดิสก์ NoteBook ยังไม่เหมือนกับ
ฮาร์ดดิสก์บนเคร่ืองพีซีอีกด้วย นอกจากมีขนาดที่เล็กกว่าแล้ว ยังมีพอร์ตสําหรับต่อสายที่ไม่เหมือนกันด้วย 
(ยกเว้นฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ที่เหมือนกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้) ดังนั้นคุณจึงต้องหาสายสําหรับแปลง
สัญญาณจากฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กมาเป็น IDE สําหรับเคร่ืองพีซี หรืออาจจะแปลงไปเป็น USB เลยก็ได้
เช่นเดียวกัน 
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