
อาการคอมเสียยอดฮิต  
สรุปอาการเสียและการแกไ้ขปัญหายอดฮิตของคอมพิวเตอร์  
 อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
 
อาการ บูตเคร่ืองขึน้มาแล้ว ทุกอย่างไม่ทาํงานและเงยีบสนิท 
           ใหต้รวจสอบท่ีพดัลมดา้นทา้ยเคร่ืองวา่หมุนหรือไม่ หากไม่หมุนอาจเป็นไปไดว้า่ปลัก๊ไฟเสีย หรือ
อาจขาดใน และใหเ้ขา้ไปเช็คท่ีฟิวส์ของเพาเวอร์ซพัพลาย หากฟิวส์ขาดใหซ้ื้อฟิวส์รุ่นเดียวกนัมาเปล่ียน     
แต่ถา้เพาเวอร์ซพัพลายเสีย ควรแนะนาํลูกคา้ใหเ้ปล่ียนเพาเวอร์ซพัพลายใหม่  
 
อาการ บูตเคร่ืองแล้วจอมดื แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสตดิ 
           ใหต้รวจสอบท่ีปุ่มการปรับสีและแสงท่ีหนา้จอก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้ว
สายสญัญาณระหวา่งเคสและจอภาพ หรือไม่กอ็าจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการ
เหล่าน้ีแลว้ ทุกอยา่งเป็นปกติดีสาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และจอภาพ ใหน้าํอุปกรณ์ทั้ง 2 ตวัไปลอง
กบัอีก เคร่ืองหน่ึงท่ีทาํงานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียตอ้งส่งเคลมหรือใหลู้กคา้เปล่ียนใหม่ แต่ถา้เป็น
จอภาพ ใหต้รวจเช็คอาการอีกคร้ัง ถา้ซ่อมไดก้ค็วรซ่อม  
 
อาการ บูตเคร่ืองแล้วมีไฟทีห่น้าเคสและไฟฟลอ็บป้ีไดรฟ์ แต่จอมืดและทุกอย่างเงยีบสนิท 
           ใหต้รวจสอบท่ีการเช่ือมต่อระหวา่งขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซพัพลายกบัเมนบอร์ดถูกตอ้งหรือไม่ 
หลุดหลวมหรือเปล่าตรวจสอบ     สายแพท่ีเช่ือมต่อกบัขั้วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก,์ ฟลอ็บป้ีดิสก ์และ
ซีดีรอม ถูกตอ้งหรือไม่ หลุดหลวมหรือไม่  
ตรวจสอบการติดตั้งซีพียวูา่ใส่ดา้นถูกหรือไม่ ซีพียเูสียหรือไม่    ตรวจสอบจมัเปอร์หรือดิปสวิทช ์และการ
เขา้ไปเปล่ียนแปลงค่าในไบออสวา่มีการกาํหนดค่าท่ีถูกตอ้งหรือไม่ โดยเฉพาะค่าแรงดนัไฟ Vcore  
 
อาการ ทีจ่อภาพแสดงข้อความผดิพลาดว่า  HDD FAILURE  
           ใหต้รวจสอบการตั้งค่าในไบออสวา่ถูกตอ้งหรือไม่  
ตรวจสอบขั้วต่อ IDE วา่มีการเสียบผดิดา้นหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่า  
ตรวจสอบฮาร์ดดิสกว์า่เสียหรือไม่ โดยเขา้ไปในเมนูไบออส และใชห้วัขอ้   IDE HDD Auto 
Detection  ตรวจหาฮาร์ดดิสก ์ถา้ไม่เจอแสดงวา่ฮาร์ดดิสกมี์ปัญหาแต่หากเจอแสดงวา่ฮาร์ดดิสกป์กติดี 
 
อาการ เมื่อบูตเคร่ืองขึน้มาแล้วมีสัญญาณเตอืนดงั บี๊บ...........บีบ๊  
           ควรตรวจสอบแรมวา่ทาํงานเป็นปกติหรือไม่ ติดตั้งดีแลว้หรือยงั วิธีแกไ้ขใหถ้อดแลว้เสียบใหม่ 
ตรวจสอบการติดตั้งการ์ดต่างๆ บนเมนบอร์ดวา่ติดตั้งดีแลว้หรือยงั วิธีแกไ้ขใหถ้อดแลว้เสียบใหม่ตรวจสอบ
ซีพียแูละการเซ็ตจมัเปอร์วา่ถูกตอ้งหรือไม่วิธีแกไ้ขเซ็ตจมัเปอร์ใหม่โดยตรวจเช็คจากคู่มือเมนบอร์ด 



  แผนผงักระบวนการแก้ปัญหาคอมพวิเตอร์ 
 
  สรุปไดว้า่ในการแกปั้ญหานั้นใหท้าํตามขั้นตอนดัง่ต่อไปน้ี 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาเมนบอร์ด  
 
          อาการเสียท่ีเกิดจากเมนบอร์ดนั้นเป็นปัญหาท่ีค่อนขา้งแกไ้ขยาก และเกิดจากหลายสาเหตุ เน่ืองจากมี
อุปกรณ์หลายตวัเขา้มาติดตั้งอยูบ่นเมนบอร์ด ทาํใหเ้ม่ือเมนบอร์ดมีปัญหามกัหาสาเหตุไม่ค่อยเจอ ส่วนใหญ่
จะมองไปท่ีอุปกรณ์ตวัอ่ืนมากกวา่ เพราะจะวา่ไปแลว้โอกาสท่ีอาการเสียจะเกิดจากเมนบอร์ดนั้น มีค่อนขา้ง
นอ้ยทาํใหอ้าจนึกไม่ถึง 
          
           สาํหรับอาการเสียของเมนบอร์ดจะคลา้ยกบัอาการเสียของอุปกรณ์ตวัอ่ืนท่ีติดตั้งอยูบ่นเมนบอร์ด เช่น
เคร่ืองบูตไม่ข้ึน , จอภาพมืด ส่วนใหญ่จะคิดวา่สาเหตุน่าจะเกิดมาจากจอภาพและฮาร์ดดิสกม์ากกวา่ หรือ
อาการเคร่ืองแฮงคบ่์อย หลายคนมกัวิเคราะห์วา่น่าจะเกิดจากแรม หรือไม่ก ็ซีพีย ูแต่แทจ้ริงแลว้ หาก
เมนบอร์ดเสีย เคร่ืองกไ็ม่สามารถบูตได ้หรือเกิดอาการแฮงคบ่์อยไดเ้หมือนกนั 
 
แนวทางในการวเิคราะห์ปัญหาเกดิจากเมนบอร์ดมีดงันี ้
 -  ตรวจสอบการเช่ือมต่อของขั้วต่อต่าง ๆ บนเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหแ้น่นและถูกตอ้ง เช่นขั้วต่อ  
สายแพกบัฮาร์ดดิสก ์, ขั้วต่อสายไฟจากเพาเวอร์ซพัพลายกบักบัเมนบอร์ด เป็นตน้ 
-  ตรวจสอบการติดตั้งของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ดใหถู้กตอ้ง เช่น แรม หรือการ์ดต่าง ๆ บนเมนบอร์ด 
ใหแ้น่น 
-  ตรวจสอบการระบายความร้อนบนอุปกรณ์เมนบอร์ดเช่น พดัลมชิพเซ็ท พดัลมพาวเวอร์ซพัพลาย หรือพดั
ลมเสริมตวัอ่ืน ๆ วา่ยงัทาํงานอยูดี่หรือไม่ 
-  ตรวจสอบการเซ็ตจมัเปอร์และดิปสวติซ์บนเมนบอร์ดวา่กาํหนดค่าต่าง ๆ ถูกตอ้งหรือ ส่วนมากมกัจะเป็น
เมนบอร์ด รุ่นเก่า ๆ  
-  ตรวจสอบการกาํหนดค่าในไบออสวา่มีการกาํหนดค่าถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 
-  ตรวจสอบแบตเตอร่ี 3V บนเมนบอร์ดวา่หมดแลว้หรือยงั ถา้หมดใหเ้ปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 
-  หากเมนบอร์ดถามหาพาสเวิร์ดแลว้จาํไม่ไดใ้หท้าํการเคลียร์ไบออสโดยถอดจมัเปอร์ไปเสียบท่ีขา  Clear 

Bios  (ดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบ)  หรือจะถอดถ่านแบตเตอร่ี 3V ออกมาท้ิงไวส้กัพกัแลว้ใส่เขา้ไปใหม่ก็
ได ้
-  ตรวจวสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีนาํมาติดตั้งวา่เขา้กนัไดก้บัเมนบอร์ดหรือไม่  บางคร้ังหากผูใ้ชซ้ื้ออุปกรณ์
รุ่นใหม่ ๆ มาเมนบอร์ดตวัเดิมจะไม่สามารถรองรับได ้ ใหท้าํการอพัเดทไบออส เพื่อใหเ้มนบอร์ดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถรู้จกักบัอุปกรณ์ ใหม่ ๆ ได ้
 
          หากไดท้าํการตรวจสอบขั้นตอนเหล่าน้ีแลว้ ยงัไม่พบปัญหากอ็าจเป็นไปไดว้า่ เมนบอร์ดเสีย ใหเ้ช็คดู
วา่มีกระแสไฟลดัวงจร หรือเมนบอร์ดช๊อตหรือไม่ โดยตรวจสอบแท่นรองน็อตหรือมีวตัถุแปลกปลอมอยา่ง
อ่ืนท่ีสามารถนาํไฟฟ้าไดแ้อบแฝงอยูบ่นเมนบอร์ดหรือไม่ ซ่ึงปัญหาท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ เม่ือผูใ้ชไ้ดติ้ดตั้ง



เมนบอร์ดแลว้ ลืมน๊อตตกคา้งอยูบ่นเมนบอร์ดเม่ือมีกระแสไฟจ่ายเขา้มากอ็าจทาํใหเ้มนบอร์ดพงัได ้
เพราะน๊อตตวัเลก็ ๆ จะเป็นตวันาํกระแสไฟไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
 สรุป  การท่ีจะรู้วา่เมนบอร์ดของคุณเสียเปล่าตอ้งมีการทดสอบคือ นาํเมนบอร์ดตวัใหม่มาทดสอบ                                      
ถา้ไม่มีคงจะตอ้งถึงมือช่างแลว้ละ  
 
 ฮาร์ดดสิก์บูตไม่ขึน้  
              จริงแลว้สาเหตุท่ีฮาร์ดดิสกบู์ตไม่ข้ึนนั้นหลายคร้ังมกัเกิดจากความผดิพลาดทางดา้นซอฟตแ์วร์ ส่วน
สาเหตุทางดา้นฮาร์ดแวร์นั้นส่วนใหญ่มกัเกิดจากฮาร์ดดิสกมี์แบดเซ็กเตอร์เป็นจาํนวนมาก หรือเกิด แบดเซ็ก
เตอร์บริเวณพื้นท่ีท่ีเกบ็ขอ้มูลสาํคญัของฮาร์ดดิสกจึ์งทาํใหฮ้าร์ดดิสกไ์ม่สามารถบูตข้ึนมาได ้โดยจะแสดง
อาการเงียบไปเฉยๆ หลงัจากท่ีบูตเคร่ืองข้ึนมาแลว้ หรืออาจฟ้องข้ึนมาวา่    No Boot Device  หรือ     
Disk Boot failure Please insert system disk and please anykey to continue 
 
                สาํหรับวิธีแกไ้ขนั้น ใหเ้ราทาํการตรวจสอบแบดเซ็กเตอร์ โดยอาจบูตเคร่ืองข้ึนมาดว้ยแผน่บูตแลว้
ใช ้คาํสัง่ Scandisk หรือโปรแกรม  Norton Disk Doctor เวอร์ชัน่ DOS  ตรวจสอบแบด็เซ็กเตอร์และ
ซ่อมแซมดูก่อน    หากมีแบดเซ็กเตอร์มากกอ็าจไม่หาย หนทางสุดทา้ยคือทาํ Fdisk แบ่งพาร์ทิชัน่ใหม่ แลว้
พยายามกนัส่วนท่ีเป็นแบดเซ็กเตอร์ออกไป 
               บางคร้ังสาเหตุท่ีฮาร์ดดิสกบู์ตไม่ข้ึน น่ิงเงียบไปเฉยๆ อาจเกิดจากแผน่ PCB ( แผน่วงจรดา้นล่าง
ของฮาร์ดดิสก ์)  เกิดการช็อต วิธีแกไ้ขคือใหน้าํฮาร์ดดิสกรุ่์นเดียวกนั สเป็คเหมือนกนัมาถอดเปล่ียนแผน่ 
PCB กจ็ะทาํใหฮ้าร์ดดิสกต์วัท่ีช็อตกลบัมาทาํงานไดเ้หมือนเดิม 
              หากตอ้งการกูข้อ้มูลท่ีสาํคญักลบัมาไม่ควรใชค้าํสัง่ Fdisk เดด็ขาดเพราะจะทาํใหข้อ้มูลท่ีอยูภ่ายใน
ฮาร์ดดิสกห์ายเกล้ียงไปหมด ในท่ีน้ีแนะนาํใหใ้ชโ้ปรแกรม Spinrite ในการกูข้อ้มูลสาํคญัๆ ซ่ึงโปรแกรมน้ี
เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างมาเพ่ือ กูข้อ้มูลภายในฮาร์ดดิสกโ์ดยเฉพาะ 
 
ปัญหาทีเ่กดิจากซีพยูี 
               ซีพียเูป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตค่อนขา้งสูงภายในซีพีย ูมีรายละเอียดซบัซอ้นโดยจะมี
ทรานซิสเตอร์ตวัเลก็ๆ อยูร่วมกนันบัลา้นๆ ตวั ทาํใหห้ากมีปัญหาท่ีเกิดจากซีพียแูลว้โอกาสท่ีจะซ่อมแซม
กลบัคืนใหเ้ป็นเหมือนเดิมนั้นเป็นไปไม่ไดเ้ลย  ช่างคอมพิวเตอร์เม่ือพบสาเหตุอาการเสียท่ีเกิดจากซีพียแูลว้ 
กต็อ้งเปล่ียนตวัใหม่อยา่งเดียว 
              ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัซีพีย ูส่วนใหญ่แลว้จะมีเพียง 2 อาการท่ีช่างคอมพิวเตอร์พบไดบ่้อยๆ  
อาการแรกคือ ทาํใหเ้คร่ืองแฮงคเ์ป็นประจาํ และ   อาการท่ีสองคือวบูหายไปเฉยๆ โดยท่ีทุกอยา่งปกติ เช่นมี
ไฟเขา้ พดัลมหมุน แต่ไม่มีอะไรเกิดข้ึนบนหนา้จอ  
สาเหตุส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากซีพียมีูความร้อนมากเกินไปจนเม่ือถึงจุดๆ หน่ึงกห็ยดุทาํงานไปแบบไม่บอก
ไม่กล่าวเลย        สาํหรับวิธีแกปั้ญหากคื็อตอ้งส่งเคลมบริษธัอยา่งเดียว 



RAM  ( หน่วยความจาํ )  
              หายไปไหน Spec 512 MB. ทาํไม Windows บอกวา่มีแรมแค่  448MB. เอง  อาการของ RAM 
หายไปด้ือ ๆ จะเกิดกบัการใชเ้มนบอร์ดรุ่นท่ีมี  VGA on board   ท่ีจริงกไ็ม่ไดห้ายไปไหน    เพียงแต่ส่วน
หน่ึงของ RAM จะถูกนาํไปใชก้บั VGA  และขนาดท่ีจะโดนนาํไปใช ้กอ็าจจะเป็น 2M, 4M, 8M ไป
จนถึง 128M    กไ็ดข้ึ้นอยูก่บัการตั้งค่าการใชง้านใน BIOS  
 
 "Insert System Disk and Press Enter" 
              อยู ่ๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูตเขา้สู่วินโดวส์ได ้ไม่ทราบวา่เกิดอะไรข้ึน โดยจะข้ึนขอ้ความ
วา่     “ Insert System Disk and Press Enter ” ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดท้าํการปรับแต่งวนิโดวส์ เลย 
ปัญหาน้ีเกิดจากบูต๊เคร่ืองโดยมีแผน่ดิสกท่ี์ไม่มี OS หรือระบบปฎิบติัการอยูใ่นไดรว ์A  ซ่ึงขั้นตอน
แกปั้ญหาโดยใหเ้อาแผน่ดิสกท่ี์ไดรว ์A ออกจากนั้นกก็ดปุ่ม Enterเพยีงเท่าน้ีกส็ามารถเขา้วินโดวส์ไดแ้ลว้ 
 
CD ROM 
           ไดรวซี์ดีรอม อ่านแผน่ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง หาแผน่ไม่เจอ แกปั้ญหาอยา่งไร 
ปัญหาน้ีมกัจะไม่เกิดกบัไดรวซี์ดีรอมตวัใหม่ ๆ  แต่ส่วนใหญ่จะเกิดกบัไดรวซี์ดีรอมท่ีมีการใชง้าน มานาน
แลว้ หรือประมาณ 1 ปีข้ึนไป และสาเหตุท่ีเห็นกนับ่อยกคื็อหวัอ่านสกปรก ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝุ่ น เขา้ไป
กบัแผน่ซีดี  แลว้เรากน็าํมนัเขา้ไปอ่านในไดรว ์ฝุ่ นกเ็ลยเขา้ไปติดท่ีหวัอ่าน พอสะสมมาก ๆ เขา้กเ็ลย ทาํให้
เกิด อาการดงักล่าว อ่านแผน่ไม่ไดบ้า้ง  หาแผน่ไม่เจอบา้ง      
           วิธีการแกไ้ขกคื็อ ทาํความสะอาดหวัอ่าน โดยใชแ้ผน่ซีดีท่ีไวส้าํหรับทาํความสะอาดหวัอ่าน ท่ีมีขาย
อยูต่ามร้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไปมาใช ้รับรองอาการดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนแน่นอน 
 
ปัญหาของ CD Audio 

            ถา้เล่นซีดีออดิโอใน CD Writer แลว้ Windows Media หรือ CD Playar  แสดงขอ้ความ  
   "Please insert an audio compact disk"  หรือ   Data or no disk loaded  
            อาจมีสาเหตุมาจากไดรเวอร์ วิธีแกคื้อ ใหเ้ปิด Control Panel เลือก Sound &Multimedia คลิก 
Devices ดบัเบิลคลิก ท่ี Media Control Devices และ CD Audio Devices (Media Control) คลิก 
Remove และ Yes คลิก OK  เพื่อปิดหนา้ต่างทั้งหมดและบูตเคร่ืองใหม่ 
             
   อะไรคือสาเหตุ ท่ีทาํใหแ้ผน่ CD-ROM เล่นเพลงจนแผน่แตก   
               กลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาไปแลว้  เร่ืองไดรว ์CD-ROM ทาํแผน่แตก ซ่ึงสาเหตุกเ็ป็นเพราะไดรว ์
ท่ีผลิตในปัจจุบนัมีความเร็วสูง ทาํใหเ้ม่ืออ่านแผน่ท่ีมีคุณภาพตํ่าหรือแผน่ท่ีมีรอยขีดข่วนลึก ๆ กท็าํใหเ้กิด
สะดุดเป็นผล ทาํใหแ้ผน่แตก ซ่ึงปัญหาน้ีเราจะไม่พบในไดรวรุ่์นเก่า ๆ เลย    ทางแกก้คื็อหลีกเล่ียงการใช้
แผน่ท่ีมีคุณภาพตํ่า หรือแผน่ท่ีเป็นรอยมาก ๆ 
 



- การตรวจสอบอาการจอมืดและการแก้ปัญหา  
            อาการจอมืดแลว้กทุ็กอยา่งเงียบไม่มีเสียงอะไรเลย     
            ทาํการตรวจสอบตามขั้นตอนดา้นล่างน้ีน่ะครับ 
 

     
 
 



1.ตรวจสอบวา่พดัลมดา้นหลงัยงัทาํงานอยูห่รือเปล่า ใหล้องขยบัสาย AC ดา้นหลงัดูก่อน 
2.ตรวจสอบแรม ใหถ้อดแรมออกมาแลว้ทาํความสะอาดโดยใชย้างลบถูคราบสกปรกบริเวณขาทองแดง
เช่ือมวงจรของแผงแรมแลว้ใส่กลบัเขา้ไปใหม่ (สลอ็ตเดิม)  จากนั้นลองเปิดเคร่ืองดูใหม่พร้อมกบัฟังเสียง
ลาํโพง สญัญาณ Beep Code ดว้ย 
3.ลองดูอุปกรณ์รอบขา้ง ทาํดงัน้ี 
      3.1 ตรวจดูสายแพท่ีเช่ือมต่อกบัฮาร์ดดิสกว์า่แน่นหรือหลวม หรือหลุดดว้ยประการใดๆ 
               หรือเปล่ียนสายแพใหม่ 
      3.2 ลองทดสอบอุปกรณ์ทั้ง 4 น้ี โดยการถอดออกแลว้เสียบดูทีละช้ิน ซ่ึงในขณะเปิดเคร่ือง 
                เพื่อเช็คค่าเร่ิมตน้ (POST) ของ BIOS และใหดู้หนา้จอวา่ไฟติดหรือเปล่า  
          -การ์ดจอ ( ถอดทาํความสะอาดโดยใชย้างลบถูคราบสกปรกบริเวณขาทองแดงใส่กลบัเขา้ไปใหม่ ) 
          -แรม 
          -เมนบอร์ด 
          -ซีพีย ู
                         
                 ซ่ึงถา้หากลองทั้ง 4 น้ีแลว้ปรากฏวา่ติด ใหต่้อฮาร์ดดิสกเ์ขา้ไป  
   แต่ถ้าไม่แสดงวา่อุปกรณ์ตวัใดตวัหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้เสีย ซ่ึงวิธีสงัเกตุอาการเสียกคื็อ ถอดออกแลว้ฟังเสียง
ไบออส ( Beep Code )  จากนั้นกใ็ส่อุปกรณ์นั้นกลบัเขา้ไป แลว้ฟังใหม่อีกคร้ัง ตรวจอุปกรณ์ทั้ง 4 ท่ีกล่าว
มาขา้งบน 
 
กรณฉุีกเฉินทีต้่องแก้ก่อนเคร่ืองพงั  
              ถา้คุณเป็นคนหน่ึงท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์เพื่อการทาํงาน หรือเพื่อการเรียนแลว้ เช่ือไดเ้ลยวา่คงเคยเจอ
ปัญหาประเภทท่ีตอ้งรีบแกไ้ขทนัที ท่ีเกิดอยูบ่่อยๆ อยา่งเช่น ไฟดบักะทนัหนั ไฟกระชากในขณะท่ีกาํลงั
ทาํงานหรือจู่ๆ เมาส์กค็า้ง ทาํอะไรต่อไปไม่ได ้ตอ้งบูตเท่านั้นหรือบางทีกเ็จอกบัหนา้จอฟ้า ท่ีมีขอ้มูลอะไร
เป็นภาษาองักฤษข้ึนมาเตม็ไปหมด เห็นแลว้กเ็กิดอาการอ้ึงๆ ๆ ไม่รู้จะทาํอะไรต่อดี รวมถึงเสียงท่ีมนัดงั
ออกมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งป๊ิบสั้นป๊ิบยาว ป๊ิบถ่ีๆ   
                    นบัแต่น้ีต่อไป ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้กจ็ะหมดไป เพราะเราไดร้วบรวม 10 กรณีฉุกเฉินท่ีตอ้ง
รีบแกไ้ขอยา่งรีบด่วน มิฉะนั้นปัญหาอาจบานปลาย จนกลายเป็นความเสียหายของทั้งอุปกรณ์ หรือขอ้มูล
สาํคญั ซ่ึงจะมีอะไรบา้งนั้น เรามาลองไล่เรียงดู 
 
กรณทีี ่1 ไฟดบักะทนัหัน 
                  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันบ่อยๆ กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์กคื็อไฟดบัในขณะท่ีกาํลงัทาํงาน
อยู ่โดยเฉพาะเคร่ืองท่ีไม่มีอุปกรณ์สาํรองไฟหรือ UPS ดว้ยแลว้ เพียงแค่ไฟกระชาก ไฟตก บางทีกอ็าจจะ
ส่งผลใหเ้คร่ืองท่ีกาํลงัทาํงานอยูด่บัไปเฉยๆ แลว้อยา่งน้ีจะทาํยงัไง เม่ือไฟดบั 



มาทาํความเขา้ใจกนัก่อน อยา่งแรกสุด ตอ้งเขา้ใจวา่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ท่ีดบั (โดยเฉพาะเวลาอากาศแปรปรวน) 
มกัจะเกิดอาการไฟกระฉากหรือไฟตก ควรรีบเซฟงานและปิดเคร่ือง  แมว้า่จะมีอุปกรณ์สาํรองไฟใชง้านอยู่
ดว้ยกต็าม แต่ถา้มนัสุดวิสยั ไม่ทนัจริงๆ อยูดี่ๆ ไฟฟ้ากด็บัข้ึนมาซะงั้น...  น่ีคือข้ึนตอนท่ีควรจะทาํ 
                 ถา้เกิดเหตุการณ์ไฟดบัปุ๊บ  หาปลัก๊ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อนเลยแลว้ถอดออกเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัไฟกระชาก ซ่ึงอาจจะส่งผลใหอุ้ปกรณ์เสียหายได ้หรือถา้มีสวติชท่ี์ปลัก๊กปิ็ดสวิตซ์ไปเลยกดี็  เร่ือง
งานท่ีทาํคา้งไวค้งตอ้งทาํใจไปก่อนรอดูสถานการณ์วา่ไฟฟ้าจะกลบัมาติดเม่ือไหร่ เม่ือมาแลว้กอ็ยา่เพิ่งเปิด
เคร่ืองทนัที เพราะไฟฟ้าอาจจะยงัไม่เสถียรดี รออีก 5-10 นาทีวา่ไฟฟ้ากลบัมาอยา่งสมบูรณ์แลว้แน่นอนจึง
ค่อยเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
                เม่ือเปิดเคร่ืองข้ึนมาแลว้ คราวน้ีอาจจะไดเ้จอหนา้จอแปลกๆ ท่ีเป็นหนา้จอสีดาํ ตวัอกัษรสีขาวๆ มี
ใหเ้ลือกออปชนัต่างๆ ซ่ึงถา้เป็นวินโดวส์เอก็ซ์พแีลว้โชคดีไฟลร์ะบบไม่เสียหาย  สามารถเลือก Start 

Windows Normally เพื่อบูตเขา้สู่วินโดวส์ตามปกติไดเ้ลย หรือถา้เขา้ไปไม่ไดก้ใ็หล้องเลือกออปชัน่ Last 

Know Good Configuration (your most recent setting that working) ดู แต่ถา้ไม่ไดอี้ก อาจจะตอ้งมี
การซ่อมแซมไฟลร์ะบบกนัเลย 
                ส่วนงานท่ีทาํคา้งไวน้ั้น จะทาํอยา่งไรดี ซ่ึงถา้หากเป็นโปรแกรมในตระกลู  Microsoft Office จะ
มีฟังกช์นับนัทึกขอ้มูลอตัโนมติัเป็นระยะอยูแ่ลว้ กอ็าจจะโชคดีไดง้านคืนกลบัมาบางส่วน แต่ส่วนท่ีเหลือคง
ตอ้งทาํพิมพใ์หม่ ทางท่ีดีควรเซฟงานเป็นระยะๆ ถึงจะดี และมีเคร่ืองสาํรองไฟมาใชง้านดว้ยกจ็ะดียิง่ข้ึน 
 
กรณทีี ่2 เคร่ืองค้าง ปิดไม่ได้  
                  มาถึงอาการเคร่ืองคอมพิวเตอร์คา้ง เคร่ืองแฮงก ์ อาจจะเป็นเพราะโปรแกรมมีการทาํงานชนกนั 
หรืออุปกรณ์บางอยา่งในเคร่ืองผดิปกติ อยา่งเช่น แรม ฮาร์ดดิสก ์ซีพีย ูเป็นตน้ คราวน้ีกดปุ่มอะไรกไ็ม่มี
ปฏิกิริยาตอบสนอง จะสัง่ Shutdown กท็าํไม่ได ้กดปุ่ม Power บนตวัเคร่ืองแลว้มนักไ็ม่ปิดสกัที อยา่งน้ีจะ
ทาํอยา่งไร 
                เม่ือเคร่ืองมีอาการคา้งหรือแฮงกใ์นขณะท่ีทาํงานอยูอ่าจจะเกิดจากปัญหาอะไรกต็าม แต่ท่ีรู้ๆ คือ
กดปุ่มอะไรกไ็ม่ตอบสนองสกักะที งานน้ีมีทางเลือกอยูห่ลายทาง แต่อยา่งแรกคือตอ้งทาํใจกบัขอ้มูลท่ีทาํคา้ง
ไวพ้อๆ กบักรณีไฟดบั   ส่วนทางเลือกท่ีคุณสามารถทาํไดคื้อกดปุ่ม Reset บนตวัเคร่ือง ซ่ึงมนัจะทาํให้
ระบบเร่ิมบูตเคร่ืองใหม่ คลา้ยๆ กบัการสัง่ Restart แต่ระบบจะไม่ไดมี้การเกบ็ค่าต่างๆ ไวใ้หเ้รียบร้อย จึงทาํ
ใหเ้ม่ือบูตกลบัข้ึนมากจ็ะเจอหนา้จอใหเ้ราเลือกเหมือนตอนเปิดเคร่ืองหลงัไฟดบั กใ็หท้าํตามขั้นตอน
เดียวกบัไฟดบัไดเ้ลย 
               ใครท่ีคิดวา่ปิดเคร่ืองไปเลยดีกวา่ กส็ามารถกดปุ่ม Power เพือ่ปิดไดเ้ลย โดยกดปุ่ม Power เพื่อ
ปิดน้ี ใหก้ดคา้งไวป้ระมาณ 4 วินาที หรือกดไปจนกวา่เคร่ืองจะดบั ซ่ึงจะกินเวลาไม่เกิน 10 วินาที หรือวา่ถา้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ดบัจริงๆ กค็งตอ้งใชไ้มแ้ขง็ถอดปลัก๊กนัเลยกไ็ด ้ แต่วิธีน้ีไม่ค่อยอยากแนะนาํ เอาเป็น
ตวัเลือกสุดทา้ยจะดีกวา่ ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสัง่ Shutdown  แลว้ไม่ยอมปิด แต่จะข้ึนหนา้จอ              



“ It’s now safe to turn off your computer ”  ข้ึนมาแทนกส็ามารถใชว้ธีิการกดปุ่ม Power  คา้ง
ไวจ้ะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด และปลอดภยัท่ีสุด 
 
 
กรณทีี ่3 เคร่ืองตดิ จอไม่ตดิ  
                  ถา้เปิดคอมพิวเตอร์ข้ึนมาแลว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เปิดติด ไฟติด พดัลมหมุน แต่ไม่มีภาพข้ึนท่ีจอ   
ยิง่ถา้ตอ้งรีบใชค้อมพิวเตอร์ทาํงานดว้ยแลว้ จะตรวจสอบยงัไง และจะแกไ้ขอะไรไดบ้า้ง  
                 อยา่งแรกใหเ้ช็กจอกนัก่อนวา่จอภาพเปิดสวิตซ์อยูห่รือเปล่า  ปลัก๊ไฟเสียบถูกตอ้งหรือไม่   เม่ือ
เช็กจอเรียบร้อยกม็าเช็กสายสญัญาณกนัต่อ สายสญัญาณของจอมีการต่อกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถูกตอ้งแลว้
หรือเปล่า  ส่ิงท่ีตอ้งระวงัอยา่งหน่ึงกคื็อในเคร่ืองท่ีมีกราฟิกการ์ดแบบออนบอร์ดมาให ้แลว้ติดตั้งการ์ดจอ
แยกเพิ่มเขา้ไป จะมีช่องสาํหรับต่อจอภาพอยู ่2 ส่วนในกรณีตอ้งต่อช่องท่ีออกมาจากการ์ดท่ีใส่เพิม่เขา้ไป ซ่ึง
ส่วนมากจะอยูเ่ป็นพอร์ตท่ีอยูด่า้นล่าง 
อีกกรณีหน่ึงคือกรณีท่ีเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ มกัจะมีช่องต่อจอมาให ้2 ช่อง 2 แบบ คือ D-Sub 15 pin กบั
ช่องต่อแบบ DVI  ท่ีใชต่้อกบัจอแอลซีดี  ซ่ึงมนัจะมีการตรวจสอบจอท่ีต่ออยูก่บัพอร์ตเหล่าน้ีและส่ง
สญัญาณภาพออกไป ดงันั้น เป็นไปไดว้า่ถา้การ์ดจอรวน มนักอ็าจส่งสญัญาณภาพไปผดิพอร์ต กค็วรจะลอง
ต่อดูทั้งสองช่อง 
                 ถา้ยงัไม่ไดอี้กกอ็าจจะตอ้งลองหาจอสาํรองมาต่อแทน หรือเอาจอไปเช็กวา่จอภาพสามารถแสดง
ผลไดต้ามปกติหรือไม่ แต่ถา้เช็กจนแน่ใจแลว้คราวน้ีคงตอ้งมาดูกนัท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์กนัแลว้  วา่มีอาการ
ผดิปกติอะไรหรือเปล่า  เช่น มีเสียงร้อง Beep..Beep  เป็นจงัหวะหรือไม่  หรือวา่น่ิงเงียบไปเลย ซ่ึงเสีย 
Beep เหล่าน้ีจะเป็นการฟ้องความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน อยา่งเช่น การ์ดจอเสีย แรมมีปัญหา หรือถา้เงียบไปเลยก็
อาจจะเป็นซีพยีหูรือเมนบอร์ดมีปัญหา งานน้ีส่งช่างจะเหมาะสมท่ีสุด 
 
กรณทีี ่4  มสัีตว์ประหลาดแฝงกายอยู่ในเคร่ือง  
               สงัเกตมัย๊วา่.. ภายในเคสของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น มนัช่างเป็นท่ีเหมาะสมท่ีบรรดาแมลง เขา้ไป
แวะเวยีนพกัพงิอาศยักนัอยูบ่่อยๆ  มด หนู แมลงสาบ แมงมุม จ้ิงจก  มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์บางคนหวงัดีกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ ไม่อยากใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ร้อน กเ็ลยเปิดฝาดา้นขา้งของเคสไว ้ซ่ึงแบบน้ีท่ีสรรพ
สตัวท์ั้งหลายมกัจะถือโอกาสแวะมาทกัทายอยูเ่ร่ือยๆ  
             การท่ีหนูหรือบรรดาสตัวท่ี์ไม่น่าพึงประสงคท์ั้งหลายมารวมตวักนัเช่นน้ี มนัอาจกดัหรือทาํลาย
สายไฟหรืออุปกรณ์ในนั้นได ้ดงันั้น ถา้วนัดีคืนดีกมี็เสียงท่ีส่ออาการวา่จะมีอะไรเขา้ไปอาศยัอยูภ่ายในเคส ก็
ควรรีบปิดเคร่ือง และปิดฝาเคสออกมาตรวจสอบโดยด่วน    เม่ือเปิดฝาเคสออกมาแลว้ กห็าตวัการใหเ้จอ
ก่อน ตามซอกตามมุมต่างๆ ถา้เป็นมด กม็องตามขบวนมนัไปวา่เดินออกมาจากตรงไหน กเ็ขา้ไปทาํความ
สะอาด ปัดรังมนัออกมาซะ งานน้ีไม่ตอ้งปรานี ถา้เป็นพวกใยแมงมุมกเ็อาแปรงไปปัดๆ ออกมา ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยเจอตวัเป็นๆ    



            หลงัจากจดัการทาํความสะอาดเรียบร้อยแลว้ใหเ้ช็กสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ดูวา่  สายไฟแน่นหนา
ครบทุกสายหรือถูกหนูมนัแทะเลม็ไปแลว้ ตรวจดูความช้ืนดว้ย เผือ่มนัฝากฉ่ีหรือนํ้าลายเอาไว ้อาจทาํให้
เคร่ืองช็อตได ้จากนั้นกล็องเปิดเคร่ืองดู ถา้หากเคร่ืองยงัใชไ้ดต้ามปกติแลว้กค็วรจะหาฝาเคสมาปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหเ้รียบร้อย เพราะคุณอาจจะไม่ไดโ้ชคดีเหมือนคร้ังน้ีเสมอไป 
 
 
กรณทีี ่5 USB ไดรฟ์ไม่โชว์ (USB not recognized)  
           Flash Drive  ท่ีเราใชง้านอยูเ่ป็นประจาํ หรืออนัท่ีเพิ่งซ้ือมาใหม่มาใชง้าน แลว้พอเสียบกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ปุ๊บ กมี็ป็อปอพัเดง้ข้ึนมาตามปกติ เพียงแต่ขอ้ความแทนท่ีจะเป็นการแจง้วา่อุปกรณ์ของคุณ
พร้อมใชง้าน กลบักลายเป็น USB not recognized ซ่ึงหมายถึงวนิโดวส์ไม่รู้จกัอุปกรณ์ช้ินน้ีข้ึนมาอยา่งนั้น 
ทั้งๆ ท่ี เป็นแค่ Flash Drive ท่ีสามารถใชง้านทนัทีในมาตรฐาน USB Mass Storage อยูแ่ลว้ 
                   ปัญหาน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่แลว้ปัญหาท่ีเกิดจริงๆ ไม่ไดอ้ยูท่ี่วนิโดวส์ไม่มีไดร
เวอร์อยา่งท่ีหลายๆ คนเขา้ใจกนัหรอก  แต่เกิดจากการทาํงานผดิปกติของตวัพอร์ต USB ขาดในกรณีท่ีใช้
ช่องเสียบดา้นหนา้ท่ีตอ้งมีสายต่อไปยงัเมนบอร์ดอีกทอดหน่ึง หรืออาจจะเป็นไฟฟ้าท่ีจ่ายไปใหอุ้ปกรณ์อยา่ง
พวก Flash Drive จาก พอร์ต USB ไม่เพยีงพอ อุปกรณ์เลยไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วินโดวส์ก็
เลยไม่สามารถตั้งค่าไดร์เวอร์ใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งนัน่เอง 
                  วิธีการแกไ้ขท่ีง่ายๆ กคื็อ ถา้ใช ้USB Hub ท่ีเสียบอุปกรณ์ต่อพว่งไวด้ว้ยกนัเยอะๆ ใหถ้อด
อุปกรณ์บางตวัท่ีไม่ไดใ้ชอ้อก หรือเปล่ียนจากการเสียบท่ี USB Hub ไปเสียบท่ีพอร์ตท่ีตวัเคร่ืองโดยตรงจะ
ดีท่ีสุด เพราะ Flash Drive จะไดรั้บไฟอยา่งเตม็ท่ีและทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ถา้เสียบ Flash Drive 
โดยตรงแลว้กย็งั USB not recognized อยูล่ะก ็งานน้ีคงตอ้งลองเปล่ียนพอร์ตไปเร่ือยๆ ถา้เคยเสียบ
ดา้นหนา้แลว้ไม่สามารถทาํงานได ้กล็องยา้ยไปเสียบดา้นหลงัดู เปล่ียนพอร์ตไปเร่ือยๆ ตอ้งมีสกัพอร์ตท่ี
ทาํงานได ้
                สุดทา้ย ถา้ยงัไม่สามารถหาพอร์ตท่ีใชง้านไดอี้กละก ็แสดงวา่พอร์ต USB บนเมนบอร์ดของคุณ
อาจจะมีปัญหา หรือไม่กอุ็ปกรณ์อยา่ง Flash Drive หรืออาจจะเป็น External Harddisk กินไฟมาก
ผดิปกติ งานน้ีจะตอ้งหาอุปกรณ์มาช่วย นัน่คือ USB Hub แบบท่ีมี adapter สาํหรับใหต่้อเพื่อจ่ายไฟเพ่ิม
ไดด้ว้ย วิธีการน้ีจะทาํใหอุ้ปกรณ์ของคุณมีไฟเล้ียงเพยีงพอท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   แต่ถา้ยงัไม่ไดอี้ก 
อาจจะเป็นท่ีตวัอุปกรณ์เสียมากกวา่ 
 
กรณทีี ่6 จอมอนิเตอร์เพีย้น  
                  เร่ืองของ Refresh Rate เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความสาํคญัมากๆ อีกเร่ืองหน่ึงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิด
ปัญหาได ้ไม่วา่จะเป็นจอมอนิเตอร์เพี้ยน จอดบัหรืออาการ Out of range ไดบ่้อยๆ เช่นเดียวกนั โดยส่วน
ใหญ่ถา้เป็นจอ CRT แลว้เกิดอาการผดิปกติของ Refresh Rate ตอนเปิดเคร่ือง กอ็าจทาํใหเ้กิดจอมอนิเตอร์
เพี้ยน เป็นคล่ืนๆ มองภาพไม่รู้เร่ืองไดเ้หมือนกนั 



                วิธีการแกไ้ขเบ้ืองตน้ท่ีง่ายท่ีสุดกคื็อ การสัง่ Restart  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยอาจจะใชคี้ยบ์อร์ด 
Windows+U+R จากนั้นในขณะท่ีเคร่ืองกาํลงับูตใหก้ดปุ่ม F8 เพื่อเขา้สู่ Boot Menu ท่ีจะมีออปชนัให้
คุณไดเ้ลือกเขา้ Safe Mode ซ่ึงใน Safe Mode น้ีจะมีการเรียกใชค่้า Refresh Rate มาตรฐาน จึงทาํให้
ทาํงานไดต้ามปกติ     คราวน้ีเม่ือเขา้สู่วินโดวส์ได ้จะตอ้งไปปรับค่า Refresh Rate ใหเ้ป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ี
จะสามารถใชง้านไดโ้ดยคล้ิกขวาท่ี Desktop จากนั้นเลือก Properties แลว้ไปท่ี Tab ช่ือ Setting คล้ิกปุ่ม 
Advance แลว้ไปท่ี Tab ช่ือ Monitor ซ่ึงจะมีค่า Refresh Rate ใหป้รับ ซ่ึงค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะเป็น 
adapter default หรือค่าตํ่าสุดเท่าท่ีจะเลือกได ้และปรับความละเอียดของหนา้จอใหต้ํ่าๆ เขา้ไว ้โดยเฉพาะ
จอมอนิเตอร์ขนาดเลก็ เม่ือปรับทุกอยา่งเสร็จแลว้จึงสัง่ Restart เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อดูผล 
ในกรณีท่ีแกไ้ขจากอาการจอมอนิเตอร์เพี้ยนขา้งตน้มาแลว้ และตอ้งการปรับค่าความละเอียดหรือ Refresh 

Rate กนัใหม่ เพื่อใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ ใหล้องปรับค่าตามท่ีคู่มือจอระบุใหเ้ป็นค่าท่ีแนะนาํให้
ปรับเสียก่อน อยา่งเช่น จอ LCD 17 น้ิว จะมีค่าความละเอียดอยูท่ี่ 1280x1024 ส่วน Refresh Rate จะอยูท่ี่ 
60-75 Hz แลว้แต่รุ่นของจอ เม่ือกด Apply และเห็นหนา้จอท่ีปรับใหม่ไดต้ามปกติแสดงวา่ใชง้านได ้แต่ถา้
หนา้จอกลบัมืดไป หรือวา่เป็นคล่ืนๆ ไป จนไม่สามารถมองอะไรเห็น ไม่ตอ้งตกใจ ใหร้อประมาณ 15-20 

วินาที ทุกอยา่งจะกลบัมาเป็นค่าเดิมก่อนท่ีเราจะกด Apply 
 
กรณทีี ่7 คอมพ์จอฟ้า  
                ปัญหาท่ีคนใชค้อมพิวเตอร์เจอกนับ่อยๆ นัน่กคื็อปัญหาจอฟ้า (Blue Screen) ซ่ึงพอเจอกม็กัจะ
เกิดออกอาการงงๆ ทาํอะไรไม่ถูก แลว้เราจะทาํอยา่งไร เม่ือประสบพบเจอกบัปัญหาจอฟ้า ถา้อยา่งนั้นเราไป
ดูทางออกฉุกเฉินของปัญหาน้ีกนั 
เม่ือเจอปัญหาจอฟ้า ส่ิงแรกท่ีเราตอ้งทาํกคื็อทาํใจเยน็ๆ อยา่เพิ่งตกอกตกใจอะไรไป จากนั้นใหส้งัเกตอาการ
ท่ีเกิดข้ึน โดยอาจจะจดโคด้ไวเ้พื่อแกปั้ญหา เช่น  0x0000007E  แลว้ลองเอาโคด้ท่ีไดไ้ปคน้หาในเวบ็ เช่น 
Google แลว้จะพบวา่โคด้ท่ีเกิดข้ึนมาสาเหตุจากอะไร ในส่วนน้ีตอ้งบอกวา่ อาจจะตอ้งเก่งภาษาองักฤษ
ผสมกบัเทคนิคเลก็นอ้ย เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่จะเป็นภาษาองักฤษ 
ปัญหาจอฟ้ามกัจะเกิดไดจ้ากสองสาเหตุ คือ โปรแกรม และไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญหาท่ีเกิดจาก
โปรแกรมจะสงัเกตไดว้า่จะสามารถปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้แต่อาการจอฟ้าจะเกิดเม่ือเปิดโปรแกรมท่ีมี
ปัญหา ถา้รู้วา่เกิดจากโปรแกรมอะไร เม่ือ Uninstall โปรแกรมออกปัญหากจ็ะหมดไป 
                ถา้ปัญหาเกิดจากไดรเวอร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาจจะเปิดเคร่ืองได ้แต่เขา้วินโดวส์ไม่ได ้เคร่ือง
อาจจะมีการรีบูตตลอดเวลา ซ่ึงปัญหาตรงน้ี บางคร้ังทางแกอ้าจจะตอ้งฟอร์แมตเคร่ืองแลว้ลงระบบใหม่
ทั้งหมด ก่อนท่ีจะทาํอะไรลงไป ลองบูตเคร่ืองเขา้ Safe mode ดูก่อน ถา้เขา้ได ้กจ็ดัการเอาขอ้มูลท่ีจาํเป็นมา
เกบ็ไวก่้อน 
แต่ถา้หากไม่ไหวจริงๆ คงตอ้งถอดเอาฮาร์ดดิสกไ์ปจัม๊ป์กบัเคร่ืองอ่ืน แลว้เอาขอ้มูลท่ีสาํคญัออกมา จากนั้น
ค่อยฟอร์แมตแลว้เอาขอ้มูลท่ีสาํคญัออกมา จากนั้นค่อยฟอร์แมตแลว้ลงเคร่ืองใหม่ครับ ซ่ึงการลงระบบใหม่ 
ผมแนะนาํใหค่้อยๆ ลงไดรเวอร์ทีละตวั ระบบใหม่ แนะนาํใหค่้อยๆ ลงไดรเวอร์ทีละตวั ลงหน่ึงตวัรีบูตหน่ึง



คร้ัง เพื่อเช็กดูวา่ปัญหาเกิดท่ีไดรเวอร์ตวัไหน เม่ือพบไดรเวอร์ท่ีมีปัญหา ใหเ้ขา้เวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตอุปกรณ์
นั้นๆ แลว้ดาวน์โหลดไดรเวอร์เวอร์ชนัใหม่มาใชแ้ทนตวัท่ีมีปัญหา 
 
กรณทีี ่8 ช่วยด้วย! กาแฟ...หกรดคย์ีบอร์ด  
                  มกัไดรั้บคาํเตือนอยูเ่สมอๆ วา่ไม่ควรนาํอาหารและเคร่ืองด่ืมไปอยูใ่กลค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงสาเหตุ
ของขอ้หา้มน้ีคงเป็นเหตุผลง่ายๆ วา่กลวัวา่เศษอาหารจะทาํใหเ้ป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค กล่ิน รวมถึงอาจ
เป็นตวัดึงดูดใหพ้วกแมลงสาบ มด หรือหนูเขา้ไปทาํอนัตรายใหก้บัคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้
                ส่วนพวกนํ้าและกาแฟนั้น หากอยูใ่กล ้ กอ็าจจะเผลอไปปัดใหห้ก ซ่ึงกท็ราบดีอยูแ่ลว้วา่พวก
อุปกรณ์ไอทีไม่ค่อยจะถูกชะตากบันํ้า หรือชากาแฟทั้งหลาย แต่ถา้เม่ือพยายามป้องกนัแลว้กย็งัพลาดท่าเสียที 
เผลอไปทาํกาแฟหรือนํ้าหกลงบนคียบ์อร์ดเขา้จนได ้กค็วรทราบวิธีแกไ้ขในเบ้ืองตน้ 
ส่ิงแรกท่ีควรทาํคือรีบถอดสายคียบ์อร์ดออกจากตวัเคสก่อน จากนั้นใหรี้บเทนํ้าหรือกาแฟออกโดยด่วน แลว้
ค่อยหาผา้แหง้มาเช็ดทาํความสะอาด หากไม่แน่ใจกอ็าจใชผ้า้ชุบนํ้าสะอาดบิดใหแ้หง้มาทาํความสะอาด หรือ
ถา้สามารถหาไดร์เป่าผมมาเป่าไดก้ค็งจะดี  แต่ถา้ไม่มีอะไรมาเป่าจริงๆ กต็อ้งท้ิงไวใ้หแ้หง้สกัวนัหรือสองวนั 
แลว้จึงนาํไปเสียบกบัคอมพวิเตอร์ดูวา่ยงัใชง้านไดเ้หมือนเดิมหรือไม่  ถา้ไม่ไดก้ค็งตอ้งเปล่ียนคียบ์อร์ดอนั
ใหม่  คิดซะวา่ไดข้องใหม่ จะไดไ้ม่เครียด 
 
 
 
กรณทีี ่9 เสียงส่ออนัตราย  
                 คิดวา่หลายๆ คนคงเคยไดย้นิเสียงร้องจากคอมพิวเตอร์หลงัจากท่ีเปิดคอมพิวเตอร์ข้ึน จากนั้น
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันกเ็กิดข้ึนเม่ือพบวา่ เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชง้านไม่ไดเ้ลย ซ่ึงสญัญาณท่ีดงัข้ึนมานั้น
จะแตกต่างกนั เพราะบางทีกด็งัคร้ังเดียว หรือบางทีกด็งั 2 คร้ัง ซ่ึงในตอนน้ีจะพดูถึงสญัญาณท่ีหลายคน
มกัจะเจอะเจอกนับ่อยๆ และสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง แต่กอ็ยา่ลืมวา่ไบออสนั้นกมี็หลายยีห่อ้ จึงมีเสียง
และความหมายท่ีแตกต่างกนั กอ็าจจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคนิควเิคราะห์อาการเสียจากไบออส Award   
                สาํหรับเมนบอร์ดท่ีใชไ้บออสยีห่อ้ Award น้ีสญัญาณ เสียง Beep Code จะฟังค่อนขา้งง่ายไม่
ซบัซอ้นเหมือนไบออสยีห่อ้อ่ืน โดยเสียงท่ีไดย้นิจะเป็นเสียง " ป๊ีบ" สั้นและยาวสลบักนัซ่ึงเราจะสงัเกต
อาการเสียไดจ้ากจาํนวนคร้ังในการส่งเสียงร้องเตือน โดยมีจงัหวะดงัน้ี 
 
 
 

   จงัหวะเสียง                                            ความหมาย
เสียงดงั 1 คร้ัง ขั้นตอนการบตูเคร่ืองหรือขั้นตอน Post เป็นปกติ

เสียงดงั 2 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทาํใหบู้ตเคร่ืองไม่ผา่น ควรตรวจสอบแรม
เสียงดงั 3 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทาํใหบู้ตเคร่ืองไม่ผา่น ควรตรวจสอบแรม
เสียงดงัต่อเน่ือง มีปัญหาในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ เช่น เพาเวอร์ซพัพลาย หรือเมนบอร์ดอาจมีปัญหา  

ใหต้รวจสอบ เพาเวอร์ซพัพลาย และเมนบอร์ด 
เสียงดงัถ่ี ๆ มีปัญหาในส่วนเมนบอร์ดใหต้รวจสอบสายสญัญาณต่าง ๆ และตวัเมนบอร์ด 
เสียงดงั 6 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของคียบ์อร์ด ใหต้รวจสอบคียบ์อร์ด
เสียงดงั 7 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของซีพีย ูอาจตอ้งเปล่ียนซีพียใูหม่
เสียงดงั8 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล ( VGA ) ตรวจสอบการ์ดแสดงผลวา่เสียบแน่นดีหรือไม่  

หากยงัไม่ไดผ้ลอาจตอ้งเปล่ียนการ์ดแสดงผลใหม่ 
เสียงดงั 9 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของไบออส อาจตอ้งเปล่ียนไบออสใหม่
เสียงดงั 10 คร้ัง มีปัญหาในส่วนของการเขียน CMOS อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดงั 11 คร้ัง มีปัญหาในส่วนในส่วนของหน่วยความจาํแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด 
ไม่มีเสียง มีปัญหาในส่วนของ เพาเวอร์ซพัพลาย, เมนบอร์ด หรือซีพีย ูรวมถึงสายสญัญาณ และสายไฟต่าง ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคนิควเิคราะห์อาการเสียจากไบออส AMI   
    สาํหรับจงัหวะสญัญาณ Beep Code ของไบออส ยีห่อ้ AMI นั้นค่อนขา้งมีส่วนคลา้ยกบัของไบออสยีห่อ้ 
Award อยูพ่อสมควร เพราะจงัหวะ สญัญาณนั้นฟังไดง่้ายไม่ซบัซอ้นโดยแต่ละสญัญาณเสียงท่ีเป็นปัญหา
หลกั ๆ จะมีความหมายดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     จงัหวะเสียง                                                                    ความหมาย 
เสียงดงั 1 คร้ัง   มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่  

เสียงดงั 2 คร้ัง 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทาํใหบู้ตเคร่ืองไม่ผา่น ควร
ตรวจสอบแรม 

เสียงดงั 3 คร้ัง 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทาํใหบู้ตเคร่ืองไม่ผา่น ควร
ตรวจสอบแรม 

เสียงดงั 4คร้ัง แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิพ Timmer อาจตอ้งเปล่ียนชิพหรือเมนบอร์ดใหม่ 
เสียงดงั 5 คร้ัง แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของซีพีย ูอาจตอ้งเปล่ียนซีพียใูหม่ 

เสียงดงั 6 คร้ัง 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิพควบคุมคียบ์อร์ดเสีย หรือไม่อาจเป็นท่ีตวัคียบ์อร์ดเอง อาจตอ้ง
เปล่ียนชิพ,เมนบอร์ด หรือคียบ์อร์ดใหม่ 

เสียงดงั 7 คร้ัง แสดงวา่มีปัญหาในส่วนในส่วนของซีพีย ูอจตอ้งเปล่ียนซีพียใูหม่ 

เสียงดงั 8 คร้ัง 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล ( VGA ) ตรวจสอบการ์ดแสดงผลวา่เสียบแน่นดี
หรือไม่ หากยงัไม่ไดผ้ลอาจตอ้งเปล่ียนการ์ดแสดงผลใหม่ 

เสียงดงั 9 คร้ัง แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของไบออส อาจตอ้งเปล่ียนไบออสใหม่  
เสียงดงั 10 คร้ัง แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการเขียน CMOS อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่  

เสียงดงั 11 คร้ัง 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนในส่วนของหน่วยความจาํแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบน
เมนบอร์ด 

เสียงดงัสั้น ๆ 2 คร้ัง 
เสียงดงัยาว 1 สั้น 2  

แสดงวา่มีปัญหาในขั้นตอนการ Post ท่ีมีบางขั้นตอนไม่ผา่น แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการ์
แสดงผล ( VGA ) ตรวจสอบการ์ดแสดงผลวา่เสียบแน่นดีหรือไม่ หากยงัไม่ไดผ้ลอาจตอ้ง
เปล่ียนการ์ดแสดงผลใหม่  

เสียงดงัยาว ๆ 1 คร้ัง  แสดงวา่ขั้นตอนการบูตเคร่ืองหรือขั้นตอนการ Post เป็นปกติ 



เทคนิควเิคราะห์อาการเสียจากไบออส Phoenix   
    สาํหรับเมนบอร์ดท่ีใช ้ไบออสไบออส Phoenix น้ีสญัญาณเสียง Beep Code จะมีรายละเอียดมากและ
ค่อนขา้งฟังยากทีเดียว ตอ้งอาศยัความชาํนาญ เลก็นอ้ย โดยสญัญาณเสียงจะแบ่งออกเป็น 3 จงัหวะในแต่ละ
จงัหวะอาจมีเสียงร้องไม่เหมือนกนั (หากนบัไม่ทนัควรรีสตาร์ทเคร่ืองแลว้เร่ิมนบัใหม่อีกคร้ัง ) โดยแต่ละ
สญัญาณเสียงท่ีเป็นปัญหาหลกั ๆ จะมีความหมายดงัน้ี 
 

      จงัหวะเสียง                                                        ความหมาย 
1-1-3 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการอ่านค่า CMOS อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่  

1-1-4 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของไบออส อาจตอ้งเปล่ียนไบออสใหม่ 

1-2-1 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิพ Timer ซ่ึงเป็นตวัตั้งเวลาเสียตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ด
ใหม่  

1-2-2 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

1-2-3 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

1-3-1 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด เน่ืองจากรีเฟรชค่าแรมไม่ผา่นอาจตอ้งเปล่ียน
เมนบอร์ดใหม่ 

1-3-3 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม ซ่ึงอาจมีปัญหาในส่วนแอดเดรสแรก 64 KB อาจ
ตอ้งเปล่ียนแรมใหม่ 

1-3-4 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม หรือเมนบอร์ดเสีย ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองน้ี  

1-4-1 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม หรือเมนบอร์ดเสีย ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองน้ี  

1-4-2 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรมบางแถว ใหต้รวจสอบแรมทุกแถวท่ีมีอาจตอ้ง
เปล่ียนแรมใหม่ 

2-1-1,2-1-2, 
2-1-3,2-1-4 

แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของแรม ซ่ึงอาจมีปัญหาในส่วนแอดเดรสแรก 64 KB อาจ
ตอ้งเปล่ียนแรมใหม่ 

3-1-0 มีปัญหาในส่วนของชิพบางตวับนเมนบอร์ดเสีย อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่  

3-1-1 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอร์ด 
3-1-2 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอร์ด 
3-1-3 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของอินเตอร์รัพตท่ี์ 2 เสีย 
3-1-4 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของอินเตอร์รัพตท่ี์ 1 เสีย 

3-2-4 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิปบางตวั บนเมนบอร์ด ทาํงานผดิพลาด ควรตรวจสอบ
เมนบอร์ด 

3-3-4 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผล ควรตรวจสอบวา่ไดเ้สียบการ์ด
ลงบนสลอ๊ตแน่นหรือยงั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4-0 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผลเสีย อาจจตอ้งเปล่ียนการ์ด
แสดงผลใหม่ 

3-4-1 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของสญัญาณจอภาพอาจมีปัญหา 

3-4-2 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผล ควรตรวจสอบวา่ไดเ้สียบการ์ด
ลงบนสลอ๊ตแน่นหรือยงั 

4-2-1 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิพบางตวับนเมนบอร์ดเสีย อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ด
ใหม่  

4-2-2 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิปควบคุมการทาํงานของเมนบอร์ดเสียหรือไม่ท่ีตวั
คียบ์อร์ดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองอยา่งน้ี  

4-2-3 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของชิปควบคุมการทาํงานของเมนบอร์ดเสียหรือไม่ท่ีตวั
คียบ์อร์ดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองอยา่งน้ี  

4-2-4 
แสดงวา่มีปัญหากบัการ์ดบางตวับนเมนบอร์ดหรือไม่กเ็มนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ทั้งสองอยา่งน้ี  

4-3-1 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

4-3-2 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

4-3-3 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

4-3-4 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของการตั้งวนัและเวลา ควรตรวจสอบการตั้งวนัและเวลา
ใหม่ อาจตอ้งเปล่ียนแบเตอร่ีหรือชิปไทมเ์มอร์ 

4-4-1 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของ Serial Port อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

4-4-2 แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของ Pararel Port อาจตอ้งเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ 

4-4-3 
แสดงวา่มีปัญหาในส่วนของตวัคาํณวนทางคณิตศาสตร์เสีย อาจตอ้งเปล่ียนซีพียหูรือ
เมนบอร์ดใหม่ 



กรณทีี ่10 CDROM ตดิไม่ทาํงาน  
                เวลาใส่แผน่ซีดีเขา้ไปท่ีไดรฟ์ซีดีรอม แลว้เคร่ืองอ่านอยู ่อ่านแต่ไม่หยดุ จนแฮงก ์หรือไม่สามารถ
นาํแผน่ซีดีรอมออกได ้ เช่ือวา่ใครกต็ามท่ีประสบกบัปัญหาน้ีคงรู้สึกเซ็ง   มีแนวทางแกไ้ขมาฝาก ดงัน้ี 
                  สาเหตุ : ตวัการท่ีทาํใหซี้ดีรอมติดคา้ง ไม่สามารถเปิดไดน้ั้น จะอยูท่ี่กลไกในการดีดถาดออกมา 
หรือความสกปรกของหวัอ่านซีดี และแผน่เป็นรอยเป็นตน้ 
                  วิธีแกไ้ข : การแกไ้ขเบ้ืองตน้นั้นไม่ยากอยา่งท่ีคิด เพียงแต่ออกแรงสกันิดหน่ึง และตอ้งมี
เคร่ืองมือ นัน่คือ คลิป หนีบกระดาษนัน่เอง วิธีการมีดงัน้ี 
- ใหน้าํคลิปหนีบกระดาษมาดดัใหมี้ลกัษณะเป็นตวัแอล 
- จากนั้นนาํคลิปหนีบกระดาษท่ีดดัเรียบร้อยแลว้สอดเขา้ไปในรูเลก็ๆ ท่ีอยูท่างดา้นหนา้ของซีดีรอม 
- ต่อไปกค่็อยๆ เข่ีย จะรู้สึกไดว้า่ปลายคลิปนั้นไปติดกบัเฟืองสาํหรับดีดถาดออกมา 
- ถา้หากเข่ียแลว้ ถาดไม่เล่ือนออกมา ใหใ้ชมื้อค่อยช่วยงดัออกมา แต่ตอ้งระวงัดว้ยนะ ไม่งั้นจะเสียแบบถาวร 
 
                   ครบถว้นทั้ง 10 กรณีกนัไปเรียบร้อย ความจริงแลว้คงมีเหตุฉุกเฉินท่ีนอกเหนือจากน้ีไปบา้ง  
สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีหลายคนมกัจะพบอยูบ่่อยๆ กเ็อาเป็นวา่รู้วิธีแกไ้ขเบ้ืองตน้กนัก่อน ถา้เหลือบ่ากวา่แรง
จริงๆ กค็งจะตอ้งพึ่งผูช้าํนาญกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการ Setup TU  Wireless LAN (WLAN) หรือ LAN ไร้สาย   
              โดยปกติ LAN จะเป็นแบบมีสาย มีมาตรฐานอยูท่ี่ 10 Mbps Ethernet หรือ 100Mbps Fast 

Ethernet ปัจจุบนัมีถึงระดบั Gigabit Ethernet ขอ้จาํกดัของ LAN ธรรมดากคื็อ สภาวะแวดลอ้มในบาง
ลกัษณ์ อาจจะทาํใหไ้ม่สะดวกในการติดตั้ง เช่น ในหอ้งประชุม , Boot แสดงสินคา้  หรือการจดันิทรรศการ 
ดงันั้น จึงตอ้งการอะไรกไ็ดท่ี้คลา้ยกบั LAN ธรรมดา ใชง้านเหมือนปกติ แต่ไม่มีสาย นัน่กคื็อ Wireless 

LAN (WLAN) นัน่เอง ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีเหมือนกบัอินเทอร์เน็ต หรือใชเ้ทคโนโลยท่ีีคลา้ยคลึงกบั
อินเทอร์เน็ต สามารถเขา้กนัไดก้บัระบบอินเทอร์เน็ตเดิม แต่ไม่ตอ้งใชส้ายทองแดงในการเช่ือมต่อ ซ่ึง
มาตรฐานของ Wireless LAN เรียกวา่ IEEE802.11b มีความเร็วสูงสุดตามมาตรฐานท่ี 11 Mbps  
                
                  WLAN ถูกกาํหนดระยะทางไวต้ามมาตรฐาน IEEE802.11b ท่ี 300 ฟตุ ในท่ีโล่ง แต่เน่ืองจาก
เป็นความถ่ีในยา่นไมโครเวฟ เพราะฉะนั้น เวลาวิ่งผา่นอุปสรรคต่าง ๆ เช่น กาํแพง ตู ้หรือโตะ๊ทาํงาน หรือ
แมแ้ต่ตวัคนเองกจ็ะมีผลกระทบทาํใหส้ญัญาณลดทอนลงไป โดยเฉพาะตวัคนมีโมเลกลุของนํ้าอยูภ่ายใน
ค่อนขา้งมาก เม่ือสญัญาณวิ่งผา่นตวัคนสญัญาณกจ็ะจางลงไปเป็นอยา่งมาก  
              วนัน้ีประชาคมจะไดใ้ชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ดว้ย WLAN สอง
มาตรฐานดว้ยกนัคือ IEEE802.11b ความเร็วสูงสุดคือ 11 Mbps  และ  IEEE802.11g ความเร็วสูงสุดคือ 
54 Mbps   
   
  สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ใชร้ะบบ TU-WLAN   
                     ความจริงกคื็อวา่ ไม่วา่จะไปใชง้าน WLAN ท่ีไหนๆ ความรู้พื้นฐานเราตอ้งมีและตอ้งกระทาํ
คือ ทาํการสาํรวจตรวจสอบความพร้อมทางดา้น Hardware กนัก่อนดีกวา่ วา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
หรือนิยมเรียกกนัวา่ Notebook  นั้นมี wireless lan card ติดตั้งมากบัเคร่ืองดว้ยหรือไม่ ส่วนมากเลย 
Notebook ในยคุปัจจุบนัจะติดตั้งมากบัเคร่ืองท่ีเรียกวา่ build-in กนัแบบเสร็จสรรพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  วธีิการตรวจสอบ   
           ขออา้งอิงท่ีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP   

1. ท่ี My Computer ใหเ้รา Click mouse ปุ่มขวามือแลว้เลือก Properties 
 

                            
 
 

2. เรากจ็ะไดภ้าพ System Properties 

 
 

                
 



3. Click mouse ท่ีหวัขอ้ Hardware 
    

                  
   
 

4. Click mouse ท่ี Device Manager เรากจ็ะเห็น Hardware ท่ีติดตั้งอยูใ่นเคร่ือง ของเรา
เยอะแยะมากมาย ดงัภาพ 

   

        
 



5. ท่ีหวัขอ้ Network Adapters ดา้นซา้ยมือสุดจะเห็นเคร่ืองหมาย + ใหเ้รา click mouse ลงไป 
แลว้เรากจ็ะเห็นรายการของ Network Adapters ท่ีถูกติดตั้งมาในเคร่ืองน้ี 

   
 
     

 
 
 
   โปรดสังเกตดัง่นี ้
         * Wireless LAN Card เคร่ืองน้ีใชย้ีห่อ้ Intel รุ่น PRO/Wireless 2200BG คาํวา่ B,G คง
รู้จกักนัในช่วงแนะนาํกนัแลว้ ส่วนจะเป็นยีห่อ้ไหน รุ่นอะไรกสุ็ดแลว้แต่ อาจจะเป็น B ตวัเดียว 
(โดยเฉพาะ Notebook รุ่นเก่ากใ็ชไ้ด)้   
     ** หากมีเคร่ืองหมาย  หนา้รายการดงักล่าว แสดงวา่ มนัถูก Disable อยู ่กใ็ห ้click mouse ปุ่มขวา 
แลว้เลือก Enable อุปกรณ์ดงักล่าวจะไดก้ลบัมามีชีวิตใชง้านได ้  
  ***  หากมีเคร่ืองหมาย  แสดงวา่ Device Drivers ซ่ึงหมายถึง Software ของอุปกรณ์ดงักล่าว ยงั
ไม่ไดมี้การติดตั้ง หรือติดตั้งผดิพลาด ขอ้น้ีคงตอ้งเก่ียวกบั Admin   (รู้จกั Admin คนไหนกล็องห้ิว
เคร่ืองโน๊ตบุค ไปหาดู) เม่ือเสร็จภาระกิจ กปิ็ดหนา้ต่างท่ีเราเขา้ไปทาํงานดว้ย แลว้กลบัมาตั้งตน้ท่ี 
Background   
 
 
 
 



6. ก่อนจะจบ Hardware ดูอีกนิด เพราะ Notebook หลาย ๆ ยีห่อ้ ไดท้าํสวิทชโ์ยกไว ้(จะเป็นหนา้
ดา้น หรือดา้นขา้งกพ็ลิกดูดว้ย เด๋ียวจะไม่ทาํงาน) 

   

              
 
 
 
7. Click mouse ท่ีปุ่ม Start, มาท่ี Connect to แลว้ Click mouse ท่ีหวัขอ้ Wireless 

Network Connection เพื่อผลลพัธ์ดงัน้ี 
  

               
 
 
 
8. ท่ีดา้นบนสุดซา้ยมือ Click mouse ท่ีหวัขอ้ General, ท่ีดา้นล่างซา้ยมือ Click mouse ท่ี

หวัขอ้ Properties 
 
 
 
 
 



                 
 
 
    ** หนา้ต่างน้ีถือวา่สาํคญัทีเดียวครับ เพราะจะตอ้งกาํหนดวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึง IP-Address หากขา้ม
ขั้นตอนน้ีไปแลว้เด๋ียวจะใช ้  งานไม่ได*้* 
 
 

9. ท่ี Scroll Bar ดา้นขวามือ ให ้Scroll Down ลงมาจนพบรายการ Internet Protocol ดงัรูป 
 

                 
 



10. Double Click mouse ทบัท่ีรายการ Internet Protocol (TCP/IP) อยา่ทาํให ้เคร่ืองหมาย   
หนา้รายการดงักล่าวหายไปเชียวนะครับ แลว้กจ็ะปรากฏภาพดงัน้ี 

 
 
 

                 
 
 
 
ภาพท่ีปรากฏภายใตห้วัขอ้ General เราจะกาํหนดวิธีการไดม้าซ่ึง IP-Address ซ่ึงเป็นหวัใจในการใช้
งานบน Internet ดว้ยการ click mouse ท่ีหนา้รายการ Obtain an IP address automatically 
และ Obtain DNS server address automatically ตามลาํดบั เสร็จแลว้ click mouse ท่ีปุ่ม 
OK แลว้หนา้ต่างน้ีจะปิดแลว้กลบัไปท่ีหนา้ต่างก่อนหนา้น้ีคือ รูปในขอ้ 9   
   
        
   * ต่อรูปท่ี 9 กนัอีกนิด กรุณา Check Box ในกรอบส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ของสองบรรทดั ดา้นล่างสุด ให้
ปรากฏเคร่ืองหมาย  เพื่อวา่ต่อไปเราจะไดท้าํงานแบบง่าย ๆ ท่ี Task bar ดา้นขวามือ โดยไม่ตอ้งเขา้มา
หลายขั้นตอนอยา่งน้ีกไ็ด ้(ไม่เลือกกไ็ม่วา่กนั)   
             
 
 
 
 
 



  11. กลบัมาท่ีภาพเดิม 
 

                      
 
 

Click mouse ท่ีหวัขอ้ View Wireless Networks ดา้นล่างขวามือ จากนั้นเรากจ็ะเห็น Wireless Access 

Point ท่ีเราสามารถเช่ือมต่อเพื่อเขา้ไปใชง้าน คาํแนะนาํคือ สงัเกตดู ความแรงของสญัญาณท่ีปรากฎอยูบ่น
จอภาพของเรา (คลา้ยสญัญาณมือถือของเรานัน่แหละครับ ตวัไหนแรงท่ีสุดกใ็หเ้ลือกท่ีตวันั้น ๆ แลว้ click 

mouse ท่ีปุ่ม connect ดา้นล่างขวามือ เป็นอนัเสร็จพิธี   
          

             
 



11. ทาํการตรวจสอบความพร้อมในการเล่น Internet กข็อใหดู้ภาพน้ี 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


