
คู่มือ 
“วิธีซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง” 

 
สรปุอาการเสยีและการแก้ไขปญัหายอดฮติของคอมพิวเตอร ์
อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 
อาการ บตูเครือ่งขึ้นมาแล้ว ทกุอย่างไม่ทาํงานและเงียบสนทิ 
      ให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านท้ายเครื่องว่าหมุนหรือไม ่หากไม่หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟเสีย หรืออาจมีสาย
ขาดข้างใน และให้เข้าไปเช็คที่ฟิวส์ของเพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาดให้ซื้อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน แต่ถ้า
เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ควรแนะนําให้เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม ่ 
 
อาการ บตูเครือ่งแล้วจอมดื แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสตดิ 
      ให้ตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีและแสงทีห่น้าจอก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้ว
สายสัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการเหล่านี้
แล้ว ทุกอย่างเป็นปกติดีสาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และจอภาพ ให้นําอุปกรณท์ั้ง 2 ตัวไปลองกับอีก 
เครื่องหนึ่งที่ทํางานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือให้เปลี่ยนใหม ่แต่ถา้เป็นจอภาพ ให้
ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม  
 
อาการ บตูเครือ่งแล้วมีไฟทีห่น้าเคสและไฟฟล็อบปีไ้ดรฟ ์แต่จอมดืและทกุอย่างเงยีบสนทิ 
      ให้ตรวจสอบที่การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดถูกต้องหรือไม่ หลุด
หลวมหรือเปลา่ตรวจสอบสายแพที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก์, ฟล็อบปี้ดิสก์ และซีดีรอม ถกูต้อง
หรือไม่ หลุดหลวมหรือไม ่ 
ตรวจสอบการติดต้ังซีพียูว่าใส่ด้านถูกหรือไม่ ซีพียูเสียหรอืไม่  
ตรวจสอบจัมเปอร์หรือดิปสวิทช์ และการเขา้ไปเปลี่ยนแปลงค่าในไบออสว่ามีการกําหนดค่าที่ถูกต้องหรือไม่ 
โดยเฉพาะค่าแรงดันไฟ Vcore  
 
อาการ ที่จอภาพแสดงข้อความผดิพลาดว่า HDD FAILURE  
ตรวจสอบการตั้งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่  
ตรวจสอบขั้วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่า  
ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสียหรือไม่ โดยเข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวขอ้ IDE HDD Auto Detection ตรวจหา
ฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี 
 
อาการ เม่ือบตูเครื่องขึ้นมาแล้วมีสญัญาณเตือนดงั บีบ๊...........บีบ๊  
      ควรตรวจสอบแรมว่าทํางานเป็นปกติหรือไม่ ติดต้ังดีแล้วหรือยัง วิธีแก้ไขให้ถอดแลว้เสียบใหม ่ 
ตรวจสอบการติดต้ังการ์ดต่างๆ บนเมนบอร์ดว่าติดต้ังดีแล้วหรือยัง วิธีแก้ไขให้ถอดแลว้เสียบใหม ่ตรวจสอบ
ซีพียูและการเซ็ตจัมเปอร์ว่าถูกต้องหรือไม่วิธีแก้ไขเซ็ตจัมเปอร์ใหม่โดยตรวจเช็คจากคู่มือเมนบอร์ด 
 
 



เครื่อง มกัจะแฮงค์ ปดิเครื่องแล้วเปดิใหม ่ก็ใชง้านต่อไดอ้ีกสกัพกัแล้วก็แฮงค์อกี 

อาจจะเกิดจากความร้อนสูงเกินไป อย่างแรกให้ตรวจสอบพัดลมต่าง ๆ ว่าทํางานปกติดีหรือเปล่า หากเครื่อง
ทํา Over Clock อยู่ด้วยก็ทดลองลดความเร็วลงมา ใช้แบบงานปกติดูก่อนว่ายังเป็นปัญหาอยู่อีกหรือเปล่า ถ้า
ใน bios มีระบบดูความร้อนของ CPU หรือ Main Board อยู่ด้วยให้สังเกตค่าของ อุณหภูมิ ว่าสูงเกินไปหรือ
เปล่า ทั้งนี้อาจจะทําการเพิ่มการติดต้ังหรือเปลี่ยนพัดลมของ CPU ช่วยด้วยก็ดี 

เครื่องแฮงคห์รือดบัไปเอง หรือ Restart เอง แก้ไขไงด ี

หากว่าใช้เครื่องไปนาน ๆ แลว้เครื่องดับไปเองหรือแฮงค์บ่อย ๆ สาเหตุอาจจะเกิดจาก CPU มีความรอ้นสูง 
ส่วนมากจะเกิดกับเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในห้องแอร์ โดยเฉพาะหน้าร้อนจะเป็นกันมาก ทางแก้ก็โดยการ
ตรวจสอบที่ตัว CPU ว่าพัดลมระบายความร้อนยังทํางานอยุ่หรือไม่ มีการทาซิลิโคนทีห่น้าสัมผัสระหว่างการ
ติดต้ัง Heat Sink หรือเปล่า ถ้ายังไม่หายร้อนก็ลองเปิดครอบเครื่องเพื่อให้อากาศระบายได้โดยง่าย แล้วใช้พัด
ลมช่วยเปล่า ก็จะแก้ปัญหาไดอ้ีกทางหนึ่ง 

ตัวอย่างอาการเสียของจอคอมพิวเตอร ์

- สีเพีย้น 
ลักษณะอาการคือสีไม่ตรงตามสีที่ควรจะเปน็เช่นไม่มีสีแดงไม่มีสีเขียวหรอืไม่มีสีฟ้า อาการนี้มักจะเกิด
จากลายปริ้นซบ์ริเวณ Socket คอหลอดหลดุร่อนเพราะว่าเวลาที่วงจรส่วนนี้ทํางานนั้นมีไฟเลี้ยง
มากกว่า 100 โวท์ลหรือไม่ก ็พวกทรานซิสเตอร์ หรือ ไอซี ที่เป็นภาค RGB Drive หรือ RGB Amp 
ชอร์ทเสีย แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสาย DSUB หรือสาย VGA ขาด  
 
- ไฟเข้าสญัญานภาพมาแตภ่าพไมข่ึ้น 
ลักษณะอาการคือไฟเข้าสังเกตได้จากไฟ LED ที่กระพริบอยู่บางรุ่นก็จะไม่กระพริบอันนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ อาการนี้มีสาเหตุหลายอย่างเริ่มจาก FET ที่ทําหน้าที่ Lach ไฟเลี้ยงให้ FBT ชอร์ท 
โดยมากจะเป็นเบอร์ IRF630จึงทําให้เครื่องสั่ง Protection อยู่สังเกตได้จากไฟ LED จะกระพริบ อีก
สาเหตุหนึ่งก็คือ ตัวต้านทาน ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้ FET หรือ FBT ขาด อันนี้ต้องวัดไฟเลี้ยงหรือ
ถอด ตัวต้านทานมาวัดในกรณีที่ FET ไม่มีไฟเลี้ยง อีกสาเหตุยอดฮิตก็คือ ทรานซิสเตอร์ Horizoltal 
Output ชอร์ท หรือ รั่ว ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีสองแบบจึงมีวิธีวัดต่างกัน คือแบบที่มี Damper Diode 
และแบบที่ไม่ม ีDamper Diode แบบที่ไม่ม ีแดมป์นั้น วิธีการวัดเหมือนทรานซิสเตอรท์ั่วไป มีอยู่
ด้วยกันหลายเบอร์ เช่น BU2508 AF ส่วนแบบที่มี แดมป์นั้นจะมีไดโอด ต่ออยู่ระหว่างขา Emittor 
และขา Colecttor โดย จะต่อ อาโนด ที่ขา E และต่อ คาโธด ที่ขา C ตัวอย่างเช่นเบอร์ BU2508DF 
และอีกสาเหตูหนึ่งที่หนักเอาการเลยก็คื FBT เกิดการชอร์ทรอบขึ้น  
 

 

 

 



- มีเสน้แนวนอนเส้นเดียวกลางจอ 
อาการนี้เกิดจากภาคขยายสัญญานแนวตั้งชํารุดไม่ว่าจะเป็น ไอซี Vertical เสียหรือว่า Yoke Vert ใหม้
หรือชอร์ท หรอืบางครั้งก็อาจจะเกิดจากภาคจ่ายไฟที่จ่ายไฟไปเลี้ยงภาค Vert จําพวกไดโอด Rectiflier หรือ
ว่าจะเป็นตัวบรรดาต้านทานทั้งหลาย 
 
- สเีลอะ 
อาการนี้เกิดจากสนามแม่เหลก็ตกค้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าสีเลอะแบบเบลอๆ หรือเลอะแบบกระจัด
กระจาย ถ้าเลอะแบบเบลอหาโฟกัสสีไม่ได้ก็จะเป็นที่ Conevertgent แต่ถ้าเลอะแบบกระจัดกระจายก็มักจะ
เกิดจาก Degaussing เสียหรอืไม่ทํางาน ทดสอบง่ายๆคือลองปิดจอแล้วเปิดใหม่จะมีเสยีงดัง หึ่ง หรือไม่ก็ 
เลือกเมนู Degaussจากเมนูของจอ Monitor แล้วกดดู ถ้าเกิดการสั่นของจอภาพแล้วอาการสีเลอะหายไปก็
แสดงว่า Degauss ไม่เสีย แต่ถ้าภาพไม่สั่นก็แสดงว่าเสีย แต่ถ้าภาพสั่นแล้วไม่หาย ก็ต้องหาที่ล้างสนามแม่เหล็ก
มาล้างจอ นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายสาเหตุเช่นเราตั้งจอไว้ใกล้กับแหล่งสนามแม่เหล็ก หรือ ตัดกับ
สนามแม่เหล็กโลก ก็แก้ไขได้ง่ายๆ ก็คือลองหันจอไปมาแลว้ดูว่าหายมั้ยถ้าดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้หา
ที่ต้ังจอใหม ่ 
 
- ภาพเบลอ 
อาการ นี้เกิดจากชุดโฟกัสของ FBT โดยตรงเลยถ้าเบลอนิดหน่อยโดยปกติแล้วสามารถปรับ โฟกัสได้แต่ถ้า
เบลอมากหรือเปิดสักพักแล้วเบลออันนี้ต้องเปลี่ยน FBT แต่ถ้างบน้อยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โดยหา FBT เก่าที่เสีย
แล้วแต่ในส่วนของโฟกัส และ ไฟScreen ยังใช้งานได้อยู่มาต่อขนานกับ FBT ตัวที่เบลอโดยเอาแต่ชุดโฟกัสและ 
สกรีน ของFBT อีกตัวมาใช้ ส่วนวงจร Highvolt และระบบ สวิทช่ิงก็ยังคงใช้ตัวเก่าที่เบลออยู่เหมือนเดิมวิธีนี้
ประหยัดมากเลย แต่อาจจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สักหน่อยนะเพราะว่าอันตรายมาก 

สาเหตุของปญัหาเครื่องแฮงค ์

สามารถแบ่งแยกประเภทของสาเหตุที่ทําให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงค์ได้ 2 ประการคือ 
 
1. ฮารด์แวร ์หรือ 2. ซอฟทแ์วรแ์ละระบบปฏบิตักิาร(OS) เราจะมาดูสาเหตุที่ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เราแฮงค์ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาทีละประการ 
 
สาเหตุจากฮาร์ดแวร ์เราสามารถแยกปัญหาที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ได้ 4 ประเภทได้แก่ 
 
ความ ไม่เข้ากันของอุปกรณ์แต่ละตัว ปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทแยกชิ้นส่วนประกอบ ซึ่ง
อาการแฮงค์เหล่านี้จะเริ่มขึ้นต้ังแต่เราใช้เครื่องครั้งแรกๆเลยอาจจะ เปิดเครื่องมาเฉยๆแล้วก็แฮงค์ใช้งานนิดๆ
หน่อยๆแล้วก็แฮงค์ถ้าอาการหนักหน่อย อาจจะถึงขั้นไม่สามารถใช้เครือ่งได้เลย ต้นตอของปัญหานี้เกิดจากการ
ที่เราขาดการศึกษาเรื่องฮาร์ดแวร์ที่นํามาประกอบ เป็นเครื่องของเรา อีกทั้งอาจเป็นไปได้ที่ผู้ขายนําอุปกรณ์
คุณภาพต่ํามาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ที่ มีราคาถูกมาขายให้เราก็ได้ 
 



 
วิธีแก้ไขปญัหา ก็ควรจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบรนเนมจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดเราขัดสนปัญหาทางการเงิน เราก็
ควรจะศึกษาจากการอ่านหนังสือ หรือถามจากบุคคลที่รู้จกัที่เคยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว การศึกษาก่อน
การตัดสินใจซือ้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าด้วย 
 
ไดรเวอร์ล้าสมัย ไดร์เวอร์คือ ซอร์ฟแวร์อย่างหนึ่งที่มีหน้าที่ในการสั่งการหรือเชื่อมโยงการทํางานระหว่าง 
โปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอรืมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมามากมายแตไ่ดร์เวอร์ที่ออกมาก่อนหน้าที่จะมีอุปกรณ์ตัว ใหม่
ออกมาก็อาจจะทํางานร่วมกันได้ไม่ดีและเกิดอาการแฮงคได้ 
 
ซึ่ง อาการหลักๆที่เกิดขึ้นกับไดร์เวอร์คือ ถ้าเรามีการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่ไม่ได้มกีารอัพเดทไดร์เวอร์
ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอจะเกิดหน้าจอสีฟ้าขึ้นซึ่ง ถ้าเราไม่เข้าใจอาการหรือสาเหตุนี้เราอาจคิดไปว่าเครื่องเสียจน
ต้อง Format เครื่องเลยก็มี 

 

วิธีแก้ไขปญัหานี้ ง่ายๆก็คือ ให้เราไปอัพเดทไดร์เวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ หรือ
อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องของเรา 
 
ฝุ่น คือตัวนําไฟฟ้า สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให้เครื่องของเราแฮงค์และอาจจะดูเป็นสาเหตุที่ทํา ให้คนคาดไม่
ถึงได้นั่นก็คือฝุ่นนั่นเอง เราอจจะสงสัยว่าทําไมฝุ่นจึงทําใหเ้กิดอาการแฮงค์ได้ ในความเป็นจริงแล้วฝุ่นดูจะเป็น
สาเหตุหลักที่ทาํให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ เพราะฝุ่นเป็นตัวนําไฟฟ้าได้จะรุนแรงขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่น 
และอีกสาเหตุที่ทําให้เครื่องแฮงก์ก็คือบริเวณที่ฝุ่นเกาะ เช่น ถ้าเป็นบริเวณเมนบอร์ดวงจรจะไม่มีผลเพราะมี
สารเคลือบกันเอาไว้ แต่บริเวณขาไอซีอุปกรณ์อิเล็คทรอนคิส์ต่างๆ ในเครื่องถ้ามีฝุ่นที่จะสามารถนําไฟฟ้าไป
เกาะระหว่างขาสัญญาณก็เป็นสาเหตุที่ ทําให้เครื่องทํางานผิดพลาดหรือแฮงค์ได้  
 
วิธีแกป้ญัหา คือ เราก็แค่ทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่เสมอหรืออย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จก็ควรหาผ้าคลุมเครื่องกันฝุน่ สําหรับอุปกรณ์ภายในควรปรึกษาผู้ชํานาญในการ
ทําความสะอาดส่วนน  
 
สาเหตุจากซอรฟ์แวร์และระบบปฏบิตักิาร  
 
สาเหตุ ของคอมพิวเตอร์แฮงค์ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่นั่นคือ ซอรฟ์แวร์และระบบปฏิบัติการ ซึง่ต้นตอของ
สาเหตุที่ซอร์ฟแวร์ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์นั่นคือการทํา งานผิดพลาดของโปรแกรม และยิ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทํางานแบบใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรม พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน
(Multitasking) จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้โปรแกรมภายในเครื่องของเราทํางานขัดแย้งกันสูงขึ้น เราจะมาดูสาเหตุ
หลักๆที่ซอร์ฟแวร์เป็นต้นตอของอาการแฮงค์ในคอมพิวเตอร์ของ เรา 
 



สาเหตุจากระบบปฏบิตักิาร (Operating System) 
 
ระบบ ปฏบิตักิาร ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแม่บ้านทีค่อยดูแลรักษาบ้านของเราให้อยู่อย่าง ปกติสุข ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการจะทําการควบคุมโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ให้ทํางานตามคําสั่งเรา อีกทีหนึ่งอาการที่เราเรียกว่า
แฮงค์ที่เกิดจากระบบปฏิบัติการมักมีสาเหตุมา จากการควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ผิดพลาด เช่น การควบคุม
หน่วยความจํา เพราะโปรแกรมที่ทํางานระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้มีแค่โปรแกรม
เดียว ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องคอยบริการและควบคมุการใช้งานฮาร์ดแวร์เพื่อ ป้องกันการตีกันเอง
ระหว่างโปรแกรมที่ทํางานในขณะนั้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมที่ทํางานอยู่ภายในแต่ละเครือ่งก็
แตกต่างกัน ตามผู้ใช้แต่ละคน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะออกแบบระบบปฏิบัติการให้ปราศจากข้อผิดพลาดใน 
การควบคุมการทํางานระหว่างโปรแกรม แนวมางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แฮงค์นั้นคือ การหลีกเลีย่งการ
ทํางานที่เคยพบว่าทําให้แฮงค์ หรือไม่เช่นนัน้ก็ต้องลงระบบใหม ่ซึ่งอาการอาจจะดีขึ้น หากอาการแฮงค์นั้นเกิด
เพราะไฟล์บางไฟล์ของระบบปฏิบัติการถูกแก้ไขไปด้วย โปรแกรมอื่น ซึ่งปัญหาลักษณะนี้จะเกิดและมวิีธีแก้ไข
เหมือนกันทุกเครื่องที่มีองค์ประกอบ ในลักษณะเดียวกัน 
 

สาเหตุจากไดรเวอร ์
ไดร์เวอร์ คือโปรแกรมทีท่ําหน้าที่เชื่อมต่อการสั่งงานจากระบบปฏิบัติการไปยังฮาร์ดแวร์ ของแต่ละผู้ผลิต โดย
ปกติแล้วไดรเวอร์จะมีโอกาสที่ทําให้เกิดอาการแฮงค์ไม่มากนักอาการที่เคยพบ เห็นก็คอืเครื่องจะหยุดนิ่งไป
เฉยๆเป็นเวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดที่มีการบอกรายละเอียดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่ก็อุปกรณ์ทํา งานเพี้ยน
ไปจากท่ีควรจะเป็น 
 
วิธีแก้ไขปญัหา ผมขอแนะนาํให้อัปเกรดไดรเวอร์ของอุปกรณ์บ้างก็ดี ซึ่งอย่างน้อยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงใน
การทําให้เครื่องคอมเราแฮงค์และยัง เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฮาร์ดแวร์อีกด้วย 
 
โปรแกรมแอพพลเิคชัน่ทีท่าํใหเ้ครื่องแฮงค ์
 
อาการแฮงค์นี้เกิดจากโปรแกรมประยุกต์ เป็นอาการที่พบได้บ่อยพอสมควร แต่สาเหตุจริงๆเกือบทั้งหมดไม่
ได้มาจากตัวโปรแกรมประยุกต์โดยตรงแต่มักเกิด จาการทํางานการทํางานของไฟล์บางตัวที่ทําให้เข้าไป
เปลี่ยนแปลงบางจุดของระบบ ปฏิบัติการ ทําให้ระบบรวนได้อาการแฮงค์ในลักษณะนี้มักจะอยู่ในรูปของการที่
เครื่องหยุดทํา งานไปเฉยๆ โดยไม่ได้แสดงอะไรออกมาทั้งสิ้น(แมแ้ต่หนา้จอสีฟ้า) ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะ
เกิดกัยเครื่องเพียงบางเครื่องเท่านั้น โดยที่เครื่องบางเครื่องใช้โปรแกรมเดียวกันอาจจะไม่เกิดอาการแฮงค์ 
โปรแกรมประยุกต์ที่ทําให้เครื่องแฮงค์มักจะเป็นโปรแกรมที่ซับซ้อนหรอืมีการทํา งานที่หลาหลายมากๆ 
 

 
วิธีการแก้ไขปญัหา ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมพวกนี้ เพราะฟังก์ชันการทํางานที่ซับซ้อนอาจจะเกิน
ความจําเป็นและยังทําให้เครือ่งรวนอีกด้วย  
 
สําหรับ อีกปีญหาหนึ่งที่เคยพบเห็นมากก็คือ General Protection Fault ซึ่งจะขึ้นมาเป็นกรอบโต้ตอบให้กด 



Close ได้อย่างเดียว บางคนอาจจะว่าร้ายแรงน้อยกว่า Blue Screenก็ได้ เพราะไม่ตัดหน้าจอสวยๆแล้ว
เปลี่ยนไปเป็นจอสีฟ้าแข็งทื่อ ซึ่งผลกระทบของอาการแปฮงค์นี้ก็จะทําให้เราไมาสามรถทํางานต่อไปได้และยัง
ทําให ้เราไมาสามรถเซฟงานที่เราทําไว้ได้อีกด้วย  
 
ลักษณะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเกิดจากโปรแกรมประยุกต์ ก็คือเครื่องเราเกิดอาการแฮงค์หลังจากที่ลง
โปรแกรมใดๆลงไปนั่นเองทั้งๆที ่ก่อนหน้านั้นในจุดนี้ไม่เคยเกิดอาการแฮงค์ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราลงโปรแกรม
เวอร์ช่ันใหม่ทับเวอร์ช่ันเก่า เพราะฉะนั้นเราควรจะถอนเวอร์ช่ันเก่าก่อนลงเวอร์ช่ันใหม่  
 
ปญัหาของแรมทีพ่บบอ่ย ๆ และการแก้ไข 

มีเสียงร้องหลังจากเปิดเครื่องและไม่มีภาพ มีสาเหตุดังนี้ 
1. เสียบ RAM ไม่แน่น  
วิธีแก้ไข : ให้ลองเปิดฝาเครื่องแล้วขยับ RAM ให้แน่น 
 
2. เกดิจากหน้าสัมผสัของ RAM ไม่สะอาด 
วิธีแก้ไข : เปิดฝาเครื่องออกมาแล้วใหล้องขยับ RAM ใหแ้น่น ถ้ายังไม่หายให้ลองถอด RAM ออกมาทําความ
สะอาดหน้าสัมผัส โดยใช้ยางลบดินสอ 
 
3. เกดิจากการเสียบ RAM ผดิแถว 
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นต้องเสียบ RAM ไล่จากแถวที่ 1 ขึ้นไป ให้ลองนํา RAM มาเสียบที่ Slot ที่ 1 และ
ไล่ลงไปในกรณีที่มี RAM หลายแถว 
 
4. RAM ทีใ่สไ่ปไมต่รงกบัชนดิที่เมนบอรด์รบัได ้
วิธีแก้ไข : ตรวจสอบกับคู่มือเมนบอร์ดว่าเป็นชนิดที่ถูกต้องและขนาดที่ไม่เกินที่เมนบอร์ดกําหนดในแต่ละแถว 
ถ้าไม่ถูกให้นํา RAM ชนิดที่ถูกต้องมาใส่ 
 
5. เกดิจากความผดิผลาดของกระบวนการเชค็ตอนเปดิเครื่อง ( POST) ของไบออส 
วิธีแก้ไข:ในบางครั้งจะจดจําการติดต้ังฮาร์ดแวร์ในตําแหน่งต่างไว้และทําการตรวจเช็คทุกครั้งที่เปิดเครื่องดัง 
นั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับตําแหนง่ของสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องอาจจะเช็คว่าเกิดความผิด
ผลาดได้ โดยที่จริง ๆ แล้วไม่ได้มีอุปกรณ์ใด ๆเสียเลยแต่เพราะเครื่องได้จดจําข้อมูลตําแหน่งของสล็อต ที่เสียบ 
ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ไว้ แต่ยังไม่ได้ทําการอัพเดทหรือ รีเฟรช (Refresh ) ทําให้เมื่อเปิดเครื่องแล้วถึงขั้นตอนการ
ตรวจสอบ เครื่องจะฟ้องว่าฮาร์ดแวร์ 
ผิดผลาด วิธีแก้คือ ใหล้องสบับแถวของ RAM แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ เพื่อให้เครื่องจดจําตําแหน่ง หรือ Reset 
ไบออส โดยการถอด ถ่านของไบออสบนเมนบอร์ดออกสักครู่หนึง แล้วกลับเข้าไปใหม ่จากนั้นลองเปิดเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง 
 
6. RAM เสีย  
วิธีแก้ไข : ใหล้องนํา RAM ตัวอื่นที่ใช้ได้มาเสียบแทนในช่องเดียวกัน ถ้าหากใช้ได้แสดงว่า RAM เสีย ถ้า RAM 



เสียก็ต้องซื้อมา เปลี่ยนสถานเดียว  
 
เปดิเครื่องแลว้ แต่ Test Memory (RAM) ไม่ผ่านมีสาเหตดุังนี ้
1. สล็อตเสียบ RAM เสียหรือเสียมคณุภาพ 
วิธีแก้ไข : เป็นไปได้ที่เมื่อใช้ไปแล้ว สล็อตเสียบ RAM เสือ่มคุณภาพ ใหล้องย้าย RAM ไปใสใ่นสล็อตอื่นแล้ว
ลองบู๊ตเครื่องใหม่ 
 
2. RAM เสียหรือเสียมคณุภาพ 
วิธีแก้ไข : ใหล้องนํา RAM ตัวอ่ืนที่ใช้ได้มาเสียบแทนในช่องเดียวกันถ้าผ่านแสดงว่า RAM เสีย ก็ต้องซื้อมา
เปลี่ยนใหม ่
 
ใช้แล้วเครื่องแฮงก์งา่ยมีสาเหตดุังนี ้
1. อาจเกดิจากการตั้งค่าความถี่ที่ใชก้บั RAM ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข : ดูทีส่เปค (Spec) ของ RAM สามารถทํางานที่ความถี่เท่าไร และให้ต้ังให้ถกูต้อง โดยเซ็ทที่ BIOS 
หรือเมนบอร์ด บางรุ่นต้องเซ็ทที่ Jumper บนเมนบอร์ด โดยสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือของเมนบอร์ดนั้นๆ 
ได้ 
 
2. อาจเกดิจากการตั้งค่าการหน่วงเวลา (Wait state) ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข : กลบัไปต้ังค่าให้ถูกต้องเหมือนเดิม หรือต้ังค่าเป็นแบบ by SPD จะสะดวกท่ีสุด 
 
3. อาจเกดิจากการเลือกคณุสมบตัพิเิศษ เช่น Fast page , EDO ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข : ควรศกษาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ให้เข้าใจอยา่งละเอียดก่อนที่จะเลือกใชคุ้ณสมบติันั้น ๆ ถ้าไมแ่น่ใจ
ให้แก้กลับมาที ่Load Detault Setup หรือ Disable เพราะถ้าเลือกใช้คุณสมบัติพิเศษ โดยที่ RAM ตัวนั้นไม่
รองรับ ก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานได้ 
 
4. อาจเกดิจาก Clip RAM ร้อนเกนิไป 
วิธีแก้ไข : ในกรณีทีบางครั้ง RAM ทํางานหนักและเกิดอาการร้อนเกินไปจะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดได้ 
ดังนั้นถ้าต้องการเสถียรภาพ ในการทํางานมากขึ้น เราควรปรับปรุงระบบระบายความร้อนภายในเครื่องคอมพ์
ให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง วางคอมพ์ไว้ในที่ที่ม ีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือห้อง
แอร์ก็จะยิ่งดี 
 
5. อาจเกดิจาก RAM เสื่อม 
วิธีแก้ไข : RAM บางตัวที่ใช้งานไปนาน ๆ Clip บางตัวบน RAM อาจเสื่อมได้โดยที่เครื่องยังสามารถทํางานได้
ตามปกติ แต่เมื่อเครื่อง ได้ใช้งานมาถึงตําแหน่งที่เสื่อมบนแรมตัวนั้น จะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดได้ วิธีแก้
คือ ลองถอด RAM ตัวที่คิดว่าเสื่อมออก และนํา RAM ตัวอ่ืนที่ดีมาใส่แทน และลองใช้งานดู ถ้าทํางานได้
ตามปกติแสดงว่า RAM ตัวนั้นเสีย ใหซ้ื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน หรือถ้าอยู่ในระยะประกันให้ลองเปลี่ยนตัวใหม่ แต่
อาการแบบนี้ขอบอกว่าพิสูจน์ยากนิดนึง บางครั้งเราต้องรอจังหวะ 
 



ขนาดของ RAM เม่ือใช้งานน้อยกว่าขนาดทีแ่ท้จรงิมีสาเหตดุังนี ้
1. เสียบ RAM ที่มีขนาดเกินกว่าที่ช่องเสียบ RAM นั้นรับได้ 
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางตัวจะกําหนดขนาดของ RAM สูงสุดต่อแถวที่เสยีบได้ในแต่ละช่องสล็อต ดังนั้นควร
อ่านคู่มือของเมนบอร์ดดูก่อนว่าสล็อตใดเสียบ RAM ที่มีขนาดสูงสุดได้เท่าไร เช่น เมนบอร์ดบางรุ่น ช่องเสียบ 
RAM แถวที่ 1ใส่ RAM ได้สูงสดุไม่เกินแถวละ128 MB ถ้าเรานํา RAM ขนาด แถวละ 256 MB มาใส่เครื่อง
จะไม่สามารถรบัได้หรือมองเห็นแค่เพียง 128 MB เท่านั้น 
 
2. ขนาดของ RAM รวมทัง้หมดเกนิกว่าทีเ่มนบอรด์จะรบัได ้
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดทุกอันจะมีขนาดรวมของ RAM สูงสดุที่เมนบอร์ดรับได้ไม่ใช่ว่าจะสามารถซื้อ RAM มาใส่
เท่าไรก็ได้ ควรอ่านคู่มือ ของเมนบอร์ดรุ่นนั้นด้วย 
 
3. RAM บางส่วนถูกนาํไปใช้ในดา้นอืน่  
วิธีแก้ไข : เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมนบอร์ดบางรุ่น ที่มีอุปกรณ์บางประเภท Onboard ซึ่งจะใช้หน่วยความจํา
ร่วมกับ RAM ทําให้เมื่อเปิด ใช้งานเนื้อที่ของ RAM บางส่วนจะถูกจองไว้สําหรับใช้งานของอุปกรณ์ตัวนั้น
โดยเฉพาะ จึงทําให้เวลาระบบปฏิบัติการแสดงผลขนาดของ RAM จะเหลือไม่เท่ากับ ขนาดที่แท้จริงของ RAM 
เช่น เมนบอร์ดบางรุ่นที่มี VGA Card Onboard และแจ้งว่ามี RAM ของ VGA Card ขนาด 16 MB แต่เมื่อใช้
งานจะใช้เนื้อที่ของ RAM ที่เสียบลงไปบนเมนบอร์ด ดังนั้น ถ้าเราเสียบ RAM ขนาด 128 MB ลงไปบนเมนา
บอร์ดจะเหลือ RAM ที่ใช้งานกับระบบจริงเพียง 128 MB คือ 112 MB 
 
4. อาจเกดิจาก RAM เสื่อม  
วิธีแก้ไข : เราสามารถดูตามอาการเสียของแรมที่ได้กล่าวมา ข้างต้น 
 
RAM ที่มีความเร็วสูงแต่ทํางานที่ความเร็วตํ่า 
1. เมนบอร์ดไม่สามารถรองรบั RAM ที่มีความเร็วสูงกว่าที่กําหนดได้ 

วิธีแก้ไข : ไมส่ามารถแก้ได้ ถ้าต้องการให้ RAM ทํางานที่ความเร็วสูง ต้องซื้อเมนบอร์ดรุ่นที่รองรับได้ เช่น 
RAM ที่มีความเร็ว 133 MHz เมื่อนํามา ใสเ่มนบอร์ดที่รองรับ RAM ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 100 MHz RAM ตัว
นั้นจะทํางานได้ที่ความเร็วแค่ 100 MHz 
 
2. ไม่ได้ต้ังค่าที่ BIOS ให้ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข : ที่ BIOS จะมีเมนูสาํหรับต้ังค่าความเร็วของ RAM ที่เราต้องการให้เราไปปรับค่าให้ถูกต้องหรือให้
เลือกเป็น Auto 
 
3. ไม่ได้เซ็ทค่าจ๊ัมเปอร์บนเมนบอร์ด 
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นจะมีการเซ็ทความถี่ของ RAM ที่จั๊มเปอร์บนเมนบอร์ดด้วย ให้ศึกษาด้วย ให้ศึกษา
และเซท็ตามคูม่ือเมนบอร์ด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลง Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การล้างเครือ่งเพื่อติดตั้ง Windows เพื่อมือใหม่ ผู้ต้องการหัดล้างเครื่องเปน็ 
รู้จักการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติช่ันฮาร์ดดิสก์ พร้อมทั้งลง Windows  เพื่อให้เครื่องทํางาน 
ได้เหมือนใหม ่
 
ทาํไมต้องล้างเครื่อง อาการอย่างไร...ทีเ่ราควรจะต้องลา้งเครื่อง 
  
ไม่สามารถบู๊ตเข้าสู่ Windows ได้ (บู๊ตไม่ขึ้น)  
ไม่สามารถบู๊ตเข้าสู่ Safe Mode ได้  
เครื่องอืด และช้ามาก (Spyware)  
เครื่องมีอาการแปลกๆเพราะโดนไวรัส (Virus)  
เครื่องมีปัญหาจุกจิกกวนใจตลอด 
 
ขั้นตอนการลา้งเครื่องลง  Windows ใหม่ 
ขั้นตอนที่ 1  
ต้องสํารองข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ก่อน หากยังเข้า Windowsได้อยู่ ก็จัดการย้ายไฟล์ที่จําเป็น  
ไปยังไดรฟ์อื่น ถ้าเป็นไปได้ ก็ยอมเสียเวลาไรท์ลงแผ่น หรอื ย้ายไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกอ่ืนเลย. . . 
เพื่อความปลอดภัย การสํารอง 
    ข้อมูลที่สาํคญัก่อนล้างเครื่อง  
      สํารองข้อมูลที่ถูกเก็บอยูใ่น My Documents, Favorites, Desktop และ Cookies  
      สํารองข้อมูลที่ถูกเก็บอยูใ่น Microsoft Outlook  
      สํารองข้อมูลที่ถูกเก็บอยูใ่น Address Book  
      สํารองข้อมูลที่ถูกเก็บอยูใ่นไดรเวอร์ต่างๆภายในเครื่อง 
 
ขั้นตอนที่ 2  
กําหนดให้บู๊ตจากแผ่น CD/DVD เข้าไปกําหนดใน Biosใหล้ําดับการบู๊ตเป็นการแผ่น CD/DVD  
หากยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ ก็กําหนดให้บู๊ตจากไดรฟ์A ก็ไม่ผิดกติกา สรุปว่า กําหนดให้บู๊ตจากที่อื่น  
ที่ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ลูกที่จะติดต้ังWindows 
     เริ่มจากการเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ขณะที่เครื่องกําลังทํา Memory Testหรือนับ  
RAM อยู่นั่นแหละ ด้านล่างซ้ายมือจะมีคําว่า Press DEL to enter SETUP ให้กดปุ่ม DEL 
บน Keyboard เพื่อเข้าสู่เมนูของ Bios Setup  
(แล้วแต่เมนบอร์ด ด้วยบางทีอาจจะใช้ปุ่มอื่น ๆ สําหรับการเข้า Bios Setup ก็ได้ลองดูให้ดี ๆ)  
จากนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องของใคร จะขึ้นเมนอูย่างไร 



 
เมื่อต้ังค่าแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับไปเมนูหลักของ Bios Setup มองหาเมนูของ  

SAVE TO CMOS AND EXIT หรืออะไรทํานองนี้เลื่อนแถบแสงไปเลยแล้วกด ENTER 
ถ้าหากเครื่องถามว่าจะ Save หรือไม่ก็ตอบ Y ได้เลย หลังจากนี้เครื่องจะทําการ 

Rebootใหม่อีกครั้ง ใสแ่ผ่น Startup Disk ที่เราทําไว้ตามขั้นตอนแรกรอไว้ก่อนเลย 
ขั้นตอนที่ 3   

เตรียมฮาร์ดดิสก์ให้พร้อมสําหรับติดต้ัง Windows 
  
     การล้างแบบที่ 1 ล้างเฉพาะพาร์ติชันที่ลง Windows ไว้ โดยไม่ต้องแบ่งพาร์ติชันใหม่ 
        วิธีที่ 1. ด้วยคําสั่ง Format จากแผน่ Startup Disk  
        วิธีที่ 2. ด้วยแผ่น Rescue ของโปรแกรม PartitionMagic 8  
        วิธีที่ 3. ด้วยแผ่นติดต้ัง Windows XP  
  
     การล้างแบบที่ 2 การลา้งทุกๆพาร์ติชันหรือทั้งฮาร์ดดิสก์แล้วแบ่งพาร์ติชันใหม่ 
        วิธีที่ 1. ด้วยคําสั่ง Fdisk และ Format จากแผ่น Startup Disk  
        วิธีที่ 2. ด้วยแผ่น Rescue ของโปรแกรม PartitionMagic 8  
        วิธีที่ 3. ด้วยแผ่นติดต้ัง Windows XP 
ยกตัวอย่างโดยใช้แผ่นติดต้ัง Windows XPก่อนจะลงวินโดวน์ใหม่ก็ต้องทําการฟอแมตไดร 
เสียก่อนครับเมื่อนบูตแผ่นจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ ให้กดปุ่ม Enter  



 
 
 ต่อไปหน้าของ Licensing Agreement กดปุ่ม F8 
 

           
 
 ** พาร์ติชัน (Partition) คือเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ  ที่เราเห็นในMy 
Computer เป็นไดรต่างเช่น ไดร C ไดร D 
 
 



เลือกชนิดของระบบ NTFS หรือ FAT32 ที่จะใช้งานกับ Windows XP  

 NTFS ฟอร์แมตแบบรวดเร็ว 
 

ิ 

งวินโดวส์ 

เมื่อเสร็จหลังจากนั้น โปรแกรมจะทําการ Restart เครื่องใหม่อีกครั้ง  
(ให้ใส่แผ ให ้

ขั้นตอน   
ows เวอร์ชันที่ต้องการ 

ows XP โดยปกติ จะสามารถทําได้ 2แบบคือ  
การติดต

ด 

อธิบายเมนู 
1.เลือกระบบ
2.เลือกระบบ FAT32 ฟอร์แมตแบบรวดเร็ว
3.เลือกระบบ NTFS ฟอร์แมตแบบปกติ 
4.เลือกระบบ FAT32 ฟอร์แมตแบบปกต
5.เปลี่ยนจากระบบเดิมเป็น NTFS  
6.ไม่ทําการใดๆกับไดรทั้งสิ้นเริ่งการล

 
 

่นซีดีไว้ในเครื่องแบบนั้น แต่ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เมือ่บูตเครื่องใหม่ ปล่อย
โปรแกรมทํางานไปเองได้เลย) 

 
 
ที่ 4

เริ่มติดต้ัง Wind
การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Wind
ั้งโดยการอัพเกรดจาก Windows ตัวเดิม หรือทาํการติดต้ังใหม่เลยทั้งหมด  

สําหรับตัวอย่างในที่นี้ จะขอแนะนําวิธีการ ขั้นตอนการติดต้ัง Windows XPแบบ 
ลงใหม่ทั้งหมด ซึ่งความเห็นสว่นตัว น่าจะมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่าแบบอัพเกร

 
 



วิธีการตดิตั้ง Windows XP ยังสามารถแบ่งออกได้เปน็ 3 แบบดงันี ้
ติดต้ัง 

จากCD 
ยการบูตเครื่องใหม่จาก CD ของ Windows XP Setup และทําการติดต้ัง 

ก่อนทําก น้า 
ulti 

 

ื่อเสร็จหลังจากนั้น โปรแกรมจะทําการ Restart เครื่องใหม่อีกครั้ง  
(ให้ใส่แผ ให ้

ขั้นตอน   
ows เวอร์ชันที่ต้องการ 

ows XP โดยปกติ จะสามารถทําได้ 2แบบคือ  
การติดต

ดเราจะอธิบายต่อจาก

ากบูตเครื่องมาคราวนี้ จะเริ่มเห็นหน้าตาของ Windows XP แล้ว รอ 
สักครู ่

1. ติดต้ังแบบอัพเกรดจาก Windows ตัวเดิม โดยใส่แผน่ CD และเลือก
นั้นได้เลย 
2. ติดต้ังโด
3. ติดต้ังจากฮาร์ดดิสก์ โดยทําการ copy ไฟล์ทั้งหมดจาก CD ไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์  
าร ติดต้ังใน การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ แนะนําให้ทาํการวางแผนประมาณขนาดพื้นที่ไว้ล่วงห

ด้วยโดยทั่วไปก็ไม่ควรจะใช้พื้นที่ตํ่ากว่า 4G. และเนื่องจากระบบ Windows XPสามารถที่จะสร้างเมนู M
Boot ได้หลังจากที่ติดต้ังไปแล้ว โดยยังสามารถเลือกเมนูว่า จะเรียก Windows ตัวเดิมหรือจะเรียก Windows
XP ก็ได้ 

เม
่นซีดีไว้ในเครื่องแบบนั้น แต่ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เมือ่บูตเครื่องใหม่ ปล่อย

โปรแกรมทํางานไปเองได้เลย) 
 
ที่ 4

เริ่มติดต้ัง Wind
การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Wind
ั้งโดยการอัพเกรดจาก Windows ตัวเดิม หรือทาํการติดต้ังใหม่เลยทั้งหมด  

สําหรับตัวอย่างในที่นี้ จะขอแนะนําวิธีการ ขั้นตอนการติดต้ัง Windows XPแบบ 
ลงใหม่ทั้งหมด ซึ่งความเห็นสว่นตัว น่าจะมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่าแบบอัพเกร
ขั้นตอนที่ 3  

 หลังจ

 
 



 
  

ดต้ังต่าง ๆ ก็รอไปเรื่อย ๆ 

่อมาจะมีเมนูของการให้เลือก Regional and Language ให้กดปุ่ม Next ไปเลย หรฎือ  

 โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติ

 
 
 
ต
ปรับแต่ตางต้องการแล้วกด Next 



 
 
ใส่ช่ือและบริษทัของผู้ใช้งาน ใส่เป็นอะไรก็ได้ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทําการติดต้ังต่อไป  

 
 
 
 
ทําการใส่ Product Key (จะมีในด้านหลังของแผ่นซีดี) แลว้กดปุ่ม Next เพื่อทําการ 
ติดต้ังต่อไป 



 
 
หน้าจอให้ใส ่Password ของ Admin ให้ปล่อยว่าง ๆ ไว้แบบนี้แล้วกดปุ่ม Next  
เพื่อทําการติดต้ังต่อไป 

 
 
  
เลือก Time Zone ให้เป็นของไทย (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta  
แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทําการติดต้ังต่อไป 



 
 รอ....... รอ รอ รอสักพัก จนกระทั่งขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรยีบร้อย ก็พร้อมแล้วสําหรับ 
การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP ครับ จากนั้น จะมีการบูตเครื่องใหม่อีกครั้ง  
เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจริง ๆ  

 
 
 



ขั้นตอนที่ 5  
ติดต้ังไดรเวอร์ไดรเวอร์ เป็นโปรแกรมทีค่อยควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์  
(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ที่ประกอบในเครื่อง เพื่อให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช้ินนั้นๆ  
แนะนําให้ลงไดรเวอร์เวอร์ชันใหม่เท่าที่หาได้ 
 
ขั้นตอนที่ 6  
ติดต้ังโปรแกรมที่ต้องใช้ทํางานโดยมากโปรแกรมที่ต้องใช้ ก็ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ต่อเน็ต 
คุยผ่านเน็ต ออฟฟิศ ดาวน์โหลดบิต ช่วยดาวน์โหลด อ่านไฟล์ .PDFคลายไฟล์ .Zip  
ดิกชันนารี เป็นต้น. . .  
ใครใช้งานโปรแกรมมากกว่านี้ ก็จัดการลงไปให้ครบ 
 
ขั้นตอนที่ 7  
นําไฟล์ที่สํารองไว้ กลับมาลงเครื่องอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จสิน้กระบวนการล้างเครื่อง 
  


