
 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่มือ 

การซ่อมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 
 

งานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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คู ่ มือ 

“วิธีซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง” 

สรุปอาการเสียและการแก้ไขปัญหายอดฮิตของคอมพิวเตอร์ 

อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื องต้นได้ดังน 

 

อาการ บูตเครองขึ นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทํางานและเงียบสนิท 

ให้ตรวจสอบทีพัดลมด้านท้ายเครืองว่าหมุนหรือไม ่หากไม่หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลักไฟเสีย หรืออาจมีสาย ขาดข้างใน และให้เข้าไปเช็คทีฟิวส์ของ

เพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาดให้ซื อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลียน แต่ถ้า เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ควรแนะนําให้เปลียนเพาเวอร์ซัพพลายใหม ่

 

อาการ บูตเครองแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด 

ให้ตรวจสอบทีปุ ่ มการปรับสีและแสงทหน้าจอก่อน จากนั นจึงเช็คในส่วนของขั วสายไฟ และขั ว สายสัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรือไม่ก็

อาจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการเหล่าน แล้ว ทุกอย่างเป็นปกติดีสาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และจอภาพ ให้นําอุปกรณ์

ทั ง 2 ตัวไปลองกับอีก เครืองหนึงทีทํางานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือให้เปลียนใหม ่แต่ถาเป็นจอภาพ ให้ ตรวจเช็คอาการอีกครั ง 

ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม 

 

อาการ บูตเครองแล้วมีไฟทหน้าเคสและไฟฟล็อบปไดรฟ์ แต่จอมืดและทุกอย่างเงียบสนิท 

ให้ตรวจสอบทีการเชือมต่อระหว่างขั วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดถูกต้องหรือไม่ หลุด หลวมหรือเปล่าตรวจสอบสายแพที

เชือมต่อกับขั วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก์, ฟล็อบปีดิสก์ และซีดีรอม ถูกต้อง หรือไม่ หลุดหลวมหรือไม่ 

ตรวจสอบการติดตั งซีพียูว่าใส่ด้านถูกหรือไม่  ซีพียูเสียหรือไม ่
ตรวจสอบจัมเปอร์หรือดิปสวิทช์ และการเขาไปเปลียนแปลงค่าในไบออสว่ามีการกําหนดค่าทีถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะค่าแรงดันไฟ Vcore 

 

อาการ ที จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE 

ตรวจสอบการตั งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่ 
ตรวจสอบขั วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรือไม ่หลุดหลวมหรือเปล่า ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสีย

หรือไม่ โดยเข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวขอ้ 

 

 

 

IDE HDD Auto Detection ตรวจหา 

ฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี 
 

อาการ เมือบูตเครืองขึนมาแล้วมีสญญาณเตือนดง บบ ....................................... บบ 

ควรตรวจสอบแรมว่าทํางานเป็นปกติหรือไม ่ติดตั งดีแล้วหรือยัง วิธีแก้ไขให้ถอดแลวเสียบใหม่ ตรวจสอบการติดตั งการ์ดต่าง  ๆบนเมนบอร์ดว่า

ติดตั งดีแล้วหรือยัง วิธีแก้ไขให้ถอดแลวเสียบใหม ่ตรวจสอบ ซีพียูและการเซ็ตจัมเปอร์ว่าถูกต้องหรือไม่วิธีแก้ไขเซ็ตจัมเปอร์ใหม่โดยตรวจเช็คจากคู่มือ

เมนบอร์ด 



เครือง มักจะแฮงค์ ปิดเครืองแล้วเปิดใหม่ ก็ใชงานต่อไดอกสกพกแล้วก็แฮงค์อีก 

อาจจะเกิดจากความร้อนสูงเกินไป อย่างแรกให้ตรวจสอบพัดลมต่าง ๆ ว่าทํางานปกติดีหรือเปล่า หากเครือง ทํา Over Clock อยู่ด้วยก็ทดลองลด

ความเร็วลงมา ใช้แบบงานปกติดูก่อนว่ายังเป็นปัญหาอยู่อีกหรือเปล่า ถ้า ใน bios มีระบบดูความร้อนของ CPU หรือ Main Board อยู่ด้วยให้สังเกตค่า

ของ อุณหภูมิ ว่าสูงเกินไปหรือ เปล่า ทั งนี อาจจะทําการเพิมการติดตั งหรือเปลียนพัดลมของ CPU ช่วยด้วยก็ดี 

เครืองแฮงค์หรือดบไปเอง หรือ Restart เอง แก้ไขไงดี 

หากว่าใช้เครืองไปนาน ๆ แลวเครืองดับไปเองหรือแฮงค์บ่อย ๆ สาเหตุอาจจะเกิดจาก CPU มีความรอนสูง ส่วนมากจะเกิดกับเครืองทีไม่ได้ใช้งานอยู่ใน

ห้องแอร์ โดยเฉพาะหน้าร้อนจะเป็นกันมาก ทางแก้ก็โดยการ ตรวจสอบทีตัว CPU ว่าพัดลมระบายความร้อนยังทํางานอยุ่หรือไม ่มีการทาซิลิโคนท

หน้าสัมผัสระหว่างการ ติดตั ง Heat Sink หรือเปล่า ถ้ายังไม่หายร้อนก็ลองเปิดครอบเครืองเพือให้อากาศระบายได้โดยง่าย แล้วใช้พัด ลมช่วยเปล่า ก็จะ

แก้ปัญหาไดอกทางหนึง 

ตัวอย่างอาการเสียของจอคอมพิวเตอร์ 

- สีเพยน 

ลักษณะอาการคือสีไม่ตรงตามสีทีควรจะเป็นเช่นไม่มีสีแดงไม่มีสีเขียวหรือไม่มีสีฟ้า อาการนี มักจะเกิด จากลายปริ นซ์บริเวณ Socket คอ

หลอดหลุดร่อนเพราะว่าเวลาทีวงจรส่วนนี ทํางานนั นมีไฟเลี ยง มากกว่า 100 โวท์ลหรือไม่ก็ พวกทรานซิสเตอร์ หรือ ไอซี ทีเป็นภาค RGB Drive 

หรือ RGB Amp ชอร์ทเสีย แต่อีกสาเหตุหนึงทีขาดไม่ได้เลยก็คือสาย DSUB หรือสาย VGA ขาด 

 

- ไฟเข้าสญญานภาพมาแต่ภาพไม่ขึ น 

ลักษณะอาการคือไฟเข้าสังเกตได้จากไฟ LED ทีกระพริบอยู่บางรุ่นก็จะไม่กระพริบอันนี ขึ นอยู่กับ ประสบการณ์ อาการนี มีสาเหตุหลายอย่าง

เริมจาก FET ทีทําหน้าที Lach ไฟเลี ยงให้ FBT ชอร์ท โดยมากจะเป็นเบอร์ IRF630จึงทําให้เครืองสัง Protection อยู่สังเกตได้จากไฟ LED จะ

กระพริบ อีก สาเหตุหนึงก็คือ ตัวต้านทาน ทีทําหน้าทีจ่ายไฟเลี ยงให้ FET หรือ FBT ขาด อันนี ต้องวัดไฟเลี ยงหรือ ถอด ตัวต้านทานมาวัดใน

กรณีที FET ไม่มีไฟเลี ยง อีกสาเหตุยอดฮิตก็คือ ทรานซิสเตอร์ Horizoltal Output ชอร์ท หรือ รัว ทรานซิสเตอร์ตัวนี มีสองแบบจึงมีวิธีวัดต่างกัน 

คือแบบทีมี Damper Diode และแบบทีไม่มี Damper Diode แบบทีไม่มี แดมป์นั น วิธีการวัดเหมือนทรานซิสเตอร์ทัวไป มีอยู่ ด้วยกันหลาย

เบอร์ เช่น BU2508 AF ส่วนแบบทีมี แดมป์นั นจะมีไดโอด ต่ออยู่ระหว่างขา Emittor และขา Colecttor โดย จะต่อ อาโนด ทีขา E และต่อ 

คาโธด ทีขา C ตัวอย่างเช่นเบอร์ BU2508DF และอีกสาเหตูหนึงทีหนักเอาการเลยก็คื FBT เกิดการชอร์ทรอบขึ น 



- มีเสนแนวนอนเส้นเดียวกลางจอ 

อาการนี เกิดจากภาคขยายสัญญานแนวตั งชํารุดไม่ว่าจะเป็น ไอซี Vertical เสียหรือว่า Yoke Vert ใหม้ หรือชอร์ท หรือบางครั งก็อาจจะเกิดจากภาคจ่ายไฟ

ทีจ่ายไฟไปเลี ยงภาค Vert จําพวกไดโอด Rectiflier หรือ ว่าจะเป็นตัวบรรดาต้านทานทั งหลาย 

 

- สีเลอะ 

อาการนี เกิดจากสนามแม่เหล็กตกค้างก่อนอืนเราต้องสังเกตก่อนว่าสีเลอะแบบเบลอ ๆหรือเลอะแบบกระจัด กระจาย ถ้าเลอะแบบเบลอหาโฟกัสสีไม่ได้ก็

จะเป็นที Conevertgent แต่ถ้าเลอะแบบกระจัดกระจายก็มักจะ เกิดจาก Degaussing เสียหรือไม่ทํางาน ทดสอบง่ายๆคือลองปิดจอแล้วเปิดใหม่จะมี

เสียงดัง หึง หรือไม่ก็ เลือกเมน ูDegaussจากเมนูของจอ Monitor แล้วกดด ูถ้าเกิดการสันของจอภาพแล้วอาการสีเลอะหายไปก็ แสดงว่า Degauss ไม่

เสีย แต่ถ้าภาพไม่สันก็แสดงว่าเสีย แต่ถ้าภาพสันแล้วไม่หาย ก็ต้องหาทีล้างสนามแม่เหล็ก มาล้างจอ นอกจากทีกล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายสาเหตุเช่นเราตั งจอ

ไว้ใกล้กับแหล่งสนามแม่เหล็ก หรือ ตัดกับ สนามแม่เหล็กโลก ก็แก้ไขไดง้ ◌่ายๆ ก็คือลองหันจอไปมาแลวดูว่าหายมั ยถ้าดีขึ นหรือมีการเปลียนแปลงก็ให้

หา ทีตั งจอใหม่ 

 

- ภาพเบลอ 

อาการ นี เกิดจากชุดโฟกัสของ FBT โดยตรงเลยถ้าเบลอนิดหน่อยโดยปกติแล้วสามารถปรับ โฟกัสได้แต่ถ้า เบลอมากหรือเปิดสักพักแล้วเบลออันนี ต้อง

เปลียน FBT แต่ถ้างบน้อยไม่ต้องเปลียนก็ได้โดยหา FBT เก่าทีเสีย แล้วแต่ในส่วนของโฟกัส และ ไฟScreen ยังใช้งานได้อยู่มาต่อขนานกับ FBT ตัวทีเบลอโดย

เอาแต่ชุดโฟกัสและ สกรีน ของFBT อีกตัวมาใช้ ส่วนวงจร Highvolt และระบบ สวิทชิงก็ยังคงใช้ตัวเก่าทีเบลออยู่เหมือนเดิมวิธีนี  ประหยัดมากเลย แต่

อาจจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สักหน่อยนะเพราะว่าอันตรายมาก 

สาเหตุของปญหาเครืองแฮงค์ 

สามารถแบ่งแยกประเภทของสาเหตุทีทําให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงค์ได้ 2 ประการคือ 

 

1. ฮาร์ดแวร์ หรือ 2. ซอฟท์แวร์และระบบปฏิบต 
เราแฮงค์ พร้อมทั งวิธีแก้ไขปัญหาทีละประการ 

◌ิการ(OS) เราจะมาดูสาเหตุทีทําให้เครืองคอมพิวเตอร์ของ 

 

สาเหตุจากฮาร์ดแวร์ เราสามารถแยกปัญหาทีเกิดขึ นจากฮาร์ดแวร์ได้ 4 ประเภทได้แก่ 

 

ความ ไม่เข้ากนของอุปกรณ์แต่ละตัว ปัญหานี มักจะเกิดกับผู ้ซื อคอมพิวเตอร์ประเภทแยกชิ นส่วนประกอบ ซึง อาการแฮงค์เหล่านี จะเริมขึ นตั งแต่เราใช้

เครืองครั งแรกๆเลยอาจจะ เปิดเครืองมาเฉยๆแล้วก็แฮงค์ใช้งานนิดๆ หน่อยๆแล้วก็แฮงค์ถ้าอาการหนักหน่อย อาจจะถึงขั นไม่สามารถใช้เครองได้เลย ต้น

ตอของปัญหานี เกิดจากการ ทีเราขาดการศึกษาเรืองฮาร์ดแวร์ทีนํามาประกอบ เป็นเครืองของเรา อีกทั งอาจเป็นไปได้ทีผู ้ขายนําอุปกรณ์ คุณภาพต่ามา

ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ที มีราคาถูกมาขายให้เราก็ได้ 



 

วิธีแก้ไขปัญหา ก็ควรจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบรนเนมจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดเราขัดสนปัญหาทางการเงิน เราก็ ควรจะศึกษาจากการอ่านหนังสือ หรือถาม

จากบุคคลทีรู้ จักทีเคยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว การศึกษาก่อน 

การตดัสินใจซอ จะเป็นประโยชน์ตอต่ ◌ัวคุณและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะถูกใช้อย่างคุ ้มค่าด้วย 
 

ไดรเวอร์ล้าสมัย ไดร์เวอร์คือ ซอร์ฟแวร์อย่างหนึงทีมีหน้าทีในการสังการหรือเชือมโยงการทํางานระหว่าง โปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์

ต่างๆภายในเครือง เนืองจากอุปกรณ์คอมพิวเตอรืมีการ พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามากมายแต่ไดร์เวอร์ทีออกมาก่อนหน้าทีจะมีอุปกรณ์

ตัว ใหม่ ออกมาก็อาจจะทํางานร่วมกันได้ไม่ดีและเกิดอาการแฮงคได้ 

 

ซึง อาการหลักๆทีเกิดขึ นกับไดร์เวอร์คือ ถ้าเรามีการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทีไม่ได้มีการอัพเดทไดร์เวอร์ ใหม่ๆอย่างสม่าเสมอจะเกิดหน้าจอสีฟ้าขึ นซึง 

ถ้าเราไม่เข้าใจอาการหรือสาเหตุนี เราอาจคิดไปว่าเครืองเสียจน ต้อง Format เครืองเลยก็มี 

 

 

วิธีแก้ไขปัญหานี ง่ายๆก็คือ ให้เราไปอัพเดทไดร์เวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีเว็บไซต์ของผู ้ผลติฮาร์ดแวร์ หรือ อุปกรณ์ทีอยู่ภายในเครืองของเรา 

 

ฝุ ่ น คือตัวนําไฟฟ้า สาเหตุอีกประการหนึงทีทําให้เครืองของเราแฮงค์และอาจจะดูเป็นสาเหตุทีทํา ให้คนคาดไม่ ถึงได้นันก็คือฝุ ่ นนันเอง เราอจจะสงสัยว่า

ทําไมฝุ ่ นจึงทําใหเกิดอาการแฮงค์ได้ ในความเป็นจริงแล้วฝุ ่ นดจูะเป็น สาเหตุหลักทีทําให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ เพราะฝุ ่ นเป็นตัวนําไฟฟ้าได้จะรุนแรงขนาดไหน

ต้องขึ นอยู่กับชนิดของฝุ ่ น และอีกสาเหตุทีทําให้เครืองแฮงก์ก็คือบริเวณทีฝุ ่ นเกาะ เช่น ถ้าเป็นบริเวณเมนบอร์ดวงจรจะไม่มีผลเพราะมี สารเคลือบกันเอาไว้ 

แต่บริเวณขาไอซีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่าง  ๆในเครืองถ้ามีฝุ ่ นทีจะสามารถนําไฟฟ้าไป เกาะระหว่างขาสัญญาณก็เป็นสาเหตุที ทําให้เครืองทํางาน

ผิดพลาดหรือแฮงค์ได้ 

 

วิธีแกปัญหา คือ เราก็แค่ทําความสะอาดเครืองคอมพิวเตอร์ของเราอยู่เสมอหรืออย่างน้อย 1 ครั ง/สัปดาห 

เมือใช้เครืองคอมพิวเตอร์เสร็จก็ควรหาผ้าคลุมเครืองกันฝน ทําความสะอาด

ส่วนน 

สําหรับอุปกรณ์ภายในควรปรึกษาผู ้ชํานาญในการ 

 

สาเหตุจากซอร์ฟแวร์และระบบปฏิบติการ 
 

สาเหต ุของคอมพิวเตอร์แฮงค์ทีดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่นันคือ ซอร์ฟแวร์และระบบปฏิบัติการ ซงต้นตอของ สาเหตุทีซอร์ฟแวร์ทําให้เครืองคอมพิวเตอร์

แฮงค์นันคือการทํา งานผิดพลาดของโปรแกรม และยิงเครือง คอมพิวเตอร์ทีสนับสนุนการทํางานแบบใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรม พร้อมกันได้ในเวลา

เดียวกัน (Multitasking) จะยิงเพิมโอกาสให้โปรแกรมภายในเครืองของเราทํางานขัดแย้งกันสูงขึ น เราจะมาดูสาเหตุ หลักๆทีซอร์ฟแวร์เป็นต้นตอของอาการ

แฮงค์ในคอมพิวเตอร์ของ เรา 



สาเหตุจากระบบปฏิบติการ (Operating System) 
 

ระบบ ปฏิบติการ ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแม่บานทค้ อยดูแลรักษาบ้านของเราใหอย้ ◌ู◌่อย่าง ปกติสุข ซึง 

ระบบปฏิบัติการจะทําการควบคุมโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ให้ทํางานตามคําสังเรา อีกทีหนึงอาการทีเราเรียกว่า แฮงค์ทีเกิดจากระบบปฏิบัติการมักมีสาเหตุ

มา จากการควบคุมฮาร์ดแวร์ทีผิดพลาด เช่น การควบคุม หน่วยความจํา เพราะโปรแกรมทีทํางานระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะใดขณะหนึงไม่ได้มี

แค่โปรแกรม เดียว ดังนั นระบบปฏิบัติการจึงต้องคอยบริการและควบคุมการใช้งานฮาร์ดแวร์เพือ ป้องกันการตีกันเอง ระหว่างโปรแกรมทีทํางานในขณะนั น 

ซึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมทีทํางานอยู่ภายในแต่ละเครองก็ แตกต่างกัน ตามผู ้ใช้แต่ละคน ดังนั นจึงเป็นเรืองยากทีจะออกแบบระบบปฏิบัติการให้

ปราศจากข้อผิดพลาดใน การควบคุมการทํางานระหว่างโปรแกรม แนวมางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แฮงค์นั นคือ การหลีกเลยงการ ทํางานทีเคยพบว่าทํา

ให้แฮงค์ หรือไม่เช่นนนก็ต้องลงระบบใหม ่ซงึอาการอาจจะดีขึ น หากอาการแฮงค์นั นเกิด เพราะไฟล์บางไฟล์ของระบบปฏิบัติการถูกแก้ไขไปด้วย โปรแกรม

อืน ซึงปัญหาลักษณะนี จะเกิดและมีวิธีแก้ไข เหมือนกันทุกเครืองทีมีองค์ประกอบ ในลักษณะเดียวกัน 
 

 

สาเหตุจากไดรเวอร์ 

ไดร์เวอร์ คือโปรแกรมทท 

 

◌ําหน้าทีเชือมต่อการสังงานจากระบบปฏิบัติการไปยังฮาร์ดแวร์ ของแต่ละผู ้ผลิต โดย 

ปกติแล้วไดรเวอร์จะมีโอกาสทีทําให้เกิดอาการแฮงค์ไม่มากนักอาการทีเคยพบ เห็นก็คือเครืองจะหยุดนิงไป เฉยๆเป็นเวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดทีมีการ

บอกรายละเอียดข้อผิดพลาดขึ นหรือไม่ก็อุปกรณ์ทํา งานเพี ยน ไปจากทีควรจะเป็น 

 

วิธีแก้ไขปัญหา ผมขอแนะนําให้อัปเกรดไดรเวอร์ของอุปกรณ์บ้างก็ดี ซึงอย่างน้อยมันก็จะช่วยลดความเสียงใน การทําให้เครืองคอมเราแฮงค์และยัง เพิม

ประสิทธิภาพการทํางานของฮาร์ดแวร์อีกด้วย 

 

โปรแกรมแอพพลิเคชนททําใหเครืองแฮงค 
 

อาการแฮงค์นี เกิดจากโปรแกรมประยุกต์ เป็นอาการทีพบได้บ่อยพอสมควร แต่สาเหตุจริงๆเกือบทั งหมดไม่ ได้มาจากตัวโปรแกรมประยุกต์โดยตรงแต่มัก

เกิด จาการทํางานการทํางานของไฟล์บางตัวทีทําให้เข้าไป เปลียนแปลงบางจุดของระบบ ปฏิบัติการ ทําให้ระบบรวนได้อาการแฮงค์ในลักษณะนี มักจะอยู่

ในรูปของการท เครืองหยุดทํา งานไปเฉยๆ โดยไม่ได้แสดงอะไรออกมาทั งสิ น(แมแต่หนาจอสีฟ้า) ซึงอาการเหล่านี อาจจะ เกิดกัยเครืองเพียงบางเครือง

เท่านั น โดยทีเครืองบางเครืองใช้โปรแกรมเดียวกันอาจจะไม่เกิดอาการแฮงค์ โปรแกรมประยุกต์ทีทําให้เครืองแฮงค์มักจะเป็นโปรแกรมทีซับซ้อนหรือมีการ

ทํา งานทีหลาหลายมากๆ 

 

 
วิธีการแก้ไขปญหา ควรหลีกเลียงการใช้งานโปรแกรมพวกนี เพราะฟังก์ชันการทํางานทีซับซ้อนอาจจะเกิน ความจําเป็นและยังทําให้เครองรวนอีกด้วย 

 

สําหรับ อีกปีญหาหนึงทีเคยพบเห็นมากก็คือ General Protection Fault ซึงจะขึ นมาเป็นกรอบโต้ตอบให้กด 



Close ได้อย่างเดียว บางคนอาจจะว่าร้ายแรงน้อยกว่า Blue Screenก็ได้ เพราะไม่ตัดหน้าจอสวยๆแล้ว เปลียนไปเป็นจอสีฟ้าแข็งทือ ซึงผลกระทบของ

อาการแปฮงค์นีก็จะทําให้เราไมาสามรถทํางานต่อไปได้และยัง ทําให้ เราไมาสามรถเซฟงานทีเราทําไว้ได้อีกด้วย 

 

ลักษณะปัญหาอีกอย่างหนึงก็คือ การเกิดจากโปรแกรมประยุกต์ ก็คือเครืองเราเกิดอาการแฮงค์หลังจากทีลง โปรแกรมใดๆลงไปนันเองทั งๆที ก่อนหน้า

นั นในจุดนี ไม่เคยเกิดอาการแฮงค์ มักจะเกิดขึ นเมือเราลงโปรแกรม เวอร์ชันใหม่ทับเวอร์ชันเก่า เพราะฉะนั นเราควรจะถอนเวอร์ชันเก่าก่อนลงเวอร์ชันใหม่ 

 

ปัญหาของแรมทพบบ่อย ๆ และการแก้ไข 

มีเสียงร้องหลังจากเปิดเครืองและไม่มีภาพ มีสาเหตุดังน 
1. เสียบ RAM ไม่แน่น 
วิธีแก้ไข : ให้ลองเปิดฝาเครืองแล้วขยับ RAM ให้แน่น 

 

2. เกิดจากหน้าสัมผสของ RAM ไม่สะอาด 

วิธีแก้ไข : เปิดฝาเครืองออกมาแล้วใหลองขยับ RAM ใหแน่น ถ้ายังไม่หายให้ลองถอด RAM ออกมาทําความ สะอาดหน้าสัมผัส โดยใช้ยางลบดินสอ 

 

3. เกิดจากการเสียบ RAM ผิดแถว 

วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นต้องเสียบ RAM ไล่จากแถวที 1 ขึ นไป ให้ลองนํา RAM มาเสียบที Slot ที 1 และ ไล่ลงไปในกรณีทีมี RAM หลายแถว 

 

4. RAM ทใส่ไปไม่ตรงกบชนิดที เมนบอร์ดรบได้ 

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบกับคู่มือเมนบอร์ดว่าเป็นชนิดทีถูกต้องและขนาดทีไม่เกินทีเมนบอร์ดกําหนดในแต่ละแถว ถ้าไม่ถูกให้นํา RAM ชนิดทีถูกต้องมาใส ่

 

5. เกิดจากความผิดผลาดของกระบวนการเช็คตอนเปิดเครือง ( POST) ของไบออส วิธีแก้ไข:ในบางครั งจะจดจําการติดตั งฮาร์ดแวร์ในตําแหน่งต่างไว้และทํา

การตรวจเช็คทุกครั งทีเปิดเครืองดัง นั นเมือมีการเปลียนแปลง หรือสลับตําแหน่งของสล็อตทีเสียบอุปกรณ์ต่าง  ๆเครืองอาจจะเช็คว่าเกิดความผิด ผลาดได้ 

โดยทีจริง ๆ  แล้วไม่ได้มีอุปกรณ์ใด ๆ เสียเลยแต่เพราะเครืองได้จดจําข้อมูลตําแหน่งของสล็อต ทีเสียบ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ  ไว้ แต่ยังไม่ได้ทําการอัพเดทหรือ รี

เฟรช (Refresh ) ทําให้เมือเปิดเครืองแล้วถึงขั นตอนการ ตรวจสอบ เครืองจะฟ้องว่าฮาร์ดแวร์ 

ผิดผลาด วิธีแก้คือ ใหลองสบับแถวของ RAM แล้วลองเปิดเครืองใหม ่เพือให้เครืองจดจําตําแหน่ง หรือ Reset ไบออส โดยการถอด ถ่านของไบออสบน

เมนบอร์ดออกสักครู่หนึง แล้วกลับเข้าไปใหม ่จากนั นลองเปิดเครือง ใหม่อีกครั ง 

 

6. RAM เสีย 

วิธีแก้ไข : ใหลองนํา RAM ตัวอืนทีใช้ได้มาเสียบแทนในช่องเดียวกัน ถ้าหากใช้ได้แสดงว่า RAM เสีย ถ้า RAM 



เสียก็ต้องซื อมา เปลียนสถานเดียว 

 

เปิดเครืองแลว แต่ Test Memory (RAM) ไม่ผ่านมีสาเหตุดังน 

1. สล็อตเสียบ RAM เสียหรือเสียมคุณภาพ 

วิธีแก้ไข : เป็นไปได้ทีเมือใช้ไปแล้ว สล็อตเสียบ RAM เสอมคุณภาพ ใหลองย้าย RAM ไปใส่ในสล็อตอืนแล้ว ลองบู ๊ตเครืองใหม่ 
 

2. RAM เสียหรือเสียมคุณภาพ 
วิธีแก้ไข : ใหลองนํา RAM ตวอืนทีใช้ได้มาเสียบแทนในช่องเดียวกันถ้าผ่านแสดงว่า RAM เสีย ก็ต้องซื อมา เปลียนใหม่ 

 

ใช้แล้วเครืองแฮงก์ง่ายมีสาเหตุดังนี 
1. อาจเกิดจากการตังค่าความถีที ใชกบ 

 

RAM ไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข : ดูทสเปค (Spec) ของ RAM สามารถทํางานทีความถีเท่าไร และให้ตั งให้ถูกต้อง โดยเซ็ทท ีBIOS 
หรือเมนบอร์ด บางรุ่นต้องเซ็ทที Jumper บนเมนบอร์ด โดยสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือของเมนบอร์ดนั นๆ ได้ 

 

2. อาจเกิดจากการตังค่าการหน่วงเวลา (Wait state) ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข : กลบไปตั งค่าให้ถูกต้องเหมือนเดิม หรือตั งค่าเป็นแบบ by SPD จะสะดวกทีสุด 

 

3. อาจเกิดจากการเลือกคุณสมบติพิเศษ เช่น Fast page , EDO ไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข : ควรศกษาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนทีจะเลือกใชคณสมบตินั น ๆ ถ้าไมแนใจ่ 
ให้แก้กลับมาท ีLoad Detault Setup หรือ Disable เพราะถ้าเลือกใช้คุณสมบัติพิเศษ โดยท ีRAM ตัวนั นไม รองรับ ก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน

ได้ 

 

4. อาจเกิดจาก Clip RAM ร้อนเกินไป 
วิธีแก้ไข : ในกรณีทีบางครั ง RAM ทํางานหนักและเกิดอาการร้อนเกินไปจะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดได้ ดังนั นถ้าต้องการเสถียรภาพ ในการทํางาน

มากขึ น เราควรปรับปรุงระบบระบายความร้อนภายในเครืองคอมพ ให้ดีขึ น เช่น เพิมพัดลมระบายความร้อนภายในเครือง วางคอมพ์ไว้ในทีทีมี อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวกหรือห้อง แอร์ก็จะยิงดี 

 

5. อาจเกิดจาก RAM เสื อม 
วิธีแก้ไข : RAM บางตัวทีใช้งานไปนาน ๆ Clip บางตัวบน RAM อาจเสือมได้โดยทีเครืองยังสามารถทํางานได้ ตามปกติ แต่เมือเครือง ได้ใช้งานมาถึง

ตําแหน่งทีเสือมบนแรมตัวนั น จะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดได้ วิธีแก้ คือ ลองถอด RAM ตัวทีคิดว่าเสือมออก และนํา RAM ตัวอืนทีดีมาใส่แทน และ

ลองใช้งานด ูถ้าทํางานได้ 

ตามปกติแสดงว่า RAM ตัวนั นเสีย ใหซื อตัวใหม่มาเปลียน หรือถ้าอยู่ในระยะประกันให้ลองเปลียนตัวใหม่ แต่ 
อาการแบบนี ขอบอกวา่พิสูจน์ยากนิดนึง บางครั งเราต้องรอจังหวะ 



ขนาดของ RAM เมือใช้งานน้อยกว่าขนาดทแท้จริงมีสาเหตุดังนี 

1. เสียบ RAM ทีมีขนาดเกินกว่าทีช่องเสียบ RAM นั นรับได้ 

วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางตัวจะกําหนดขนาดของ RAM สูงสุดต่อแถวทีเสียบได้ในแต่ละช่องสล็อต ดังนั นควร อ่านคู่มือของเมนบอร์ดดูก่อนว่าสล็อตใดเสียบ 
RAM ทีมีขนาดสูงสุดได้เท่าไร เช่น เมนบอร์ดบางรุ่น ช่องเสียบ RAM แถวท ี1ใส่ RAM ได้สูงสุดไม่เกินแถวละ128 MB ถ้าเรานํา RAM ขนาด แถวละ 256 MB 
มาใส่เครือง 
จะไม่สามารถรบได้หรือมองเห็นแค่เพียง 128 MB เท่านั น 

 

2. ขนาดของ RAM รวมทงหมดเกินกว่าทเมนบอร์ดจะรบได้ 
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดทุกอันจะมีขนาดรวมของ RAM สูงสุดทีเมนบอร์ดรับได้ไม่ใช่ว่าจะสามารถซื อ RAM มาใส เท่าไรก็ได้ ควรอ่านคู่มือ ของเมนบอร์ดรุ่นนั น

ด้วย 

 

3. RAM บางส่วนถูกนําไปใช้ในดานอนื 

วิธีแก้ไข : เหตุการณ์นี จะเกิดขึ นเมนบอร์ดบางรุ่น ทีมีอุปกรณ์บางประเภท Onboard ซึงจะใช้หน่วยความจํา ร่วมกับ RAM ทําให้เมือเปิด ใช้งานเนื อทีของ 
RAM บางส่วนจะถูกจองไว้สําหรับใช้งานของอุปกรณ์ตัวนั น 
โดยเฉพาะ จึงทําให้เวลาระบบปฏิบัติการแสดงผลขนาดของ RAM จะเหลือไม่เท่ากับ ขนาดทีแท้จริงของ RAM เช่น เมนบอร์ดบางรุ่นทีมี VGA Card 

Onboard และแจ้งว่ามี RAM ของ VGA Card ขนาด 16 MB แต่เมือใช งานจะใช้เนื อทีของ RAM ทีเสียบลงไปบนเมนบอร์ด ดังนั น ถ้าเราเสียบ RAM 

ขนาด 128 MB ลงไปบนเมนา บอร์ดจะเหลือ RAM ทีใช้งานกับระบบจริงเพียง 128 MB คือ 112 MB 

 

4. อาจเกิดจาก RAM เสื อม 

วิธีแก้ไข : เราสามารถดูตามอาการเสียของแรมทีได้กล่าวมา ข้างต้น 
 

RAM ทีมีความเร็วสูงแต่ทํางานทีความเร็วต่า 

1. เมนบอร์ดไม่สามารถรองรบ RAM ทีมีความเร็วสูงกว่าทีกําหนดได้ 
 

วิธีแก้ไข : ไม่สามารถแก้ได้ ถ้าต้องการให้ RAM ทํางานทีความเร็วสูง ต้องซื อเมนบอร์ดรุ่นทีรองรับได้ เช่น RAM ทีมีความเร็ว 133 MHz เมือนํามา ใส่

เมนบอร์ดทีรองรับ RAM ทีมีความเร็วสูงสุดท ี100 MHz RAM ตัว นั นจะทํางานได้ทีความเร็วแค ่100 MHz 

 

2. ไม่ได้ตั งค่าที BIOS ให้ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข : ท ีBIOS จะมีเมนูสําหรับตั งค่าความเร็วของ RAM ทีเราต้องการให้เราไปปรับค่าให้ถูกต้องหรือให เลือกเป็น Auto 
 

3. ไม่ได้เซ็ทค่าจัมเปอร์บนเมนบอร์ด 
วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นจะมีการเซ็ทความถีของ RAM ทีจัมเปอร์บนเมนบอร์ดด้วย ให้ศึกษาด้วย ให้ศึกษา 
และเซ็ทตามคมือเมนบอร์ด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลง Windows 



การล้างเครองเพือติดตั ง Windows เพือมือใหม่ ผู้ ต้องการหัดล้างเครืองเป็น รู ้ จักการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ 

พร้อมทั งลง Windows เพือให้เครืองทํางาน ได้เหมือนใหม่ 

 

ทําไมต้องล้างเครือง อาการอย่างไร...ทเราควรจะต้องลางเครือง 

 

ไม่สามารถบู ๊ตเข้าสู ่Windows ได้ (บู ๊ตไม่ขึ น) ไม่สามารถบู๊ตเข้าสู ่

Safe Mode ได้ เครืองอืด และช้ามาก (Spyware) เครืองมี

อาการแปลกๆเพราะโดนไวรัส (Virus) เครืองมีปัญหาจุกจิก

กวนใจตลอด 

 

ขันตอนการลางเครืองลง Windows ใหม่ ขั นตอนท ี1 

ต้องสํารองข้อมูลทีจําเป็นต้องใช้ก่อน หากยังเข้า Windowsได้อยู่ ก็จัดการย้ายไฟล์ทีจําเป็น ไปยังไดรฟ์อืน ถ้าเป็นไปได้ ก็ยอมเสียเวลาไรท์ลง

แผ่น หรือ ย้ายไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกอืนเลย. . . เพือความปลอดภัย การสํารอง 

ข้อมูลทีสําคญก่อนล้างเครือง 
สํารองข้อมูลทีถูกเก็บอยใน My Documents, Favorites, Desktop และ Cookies 

สํารองข้อมูลทีถูกเก็บอยใน Microsoft Outlook สํารองข้อมูลทีถูกเก็บอยใน Address Book สํารอง

ข้อมูลทีถูกเก็บอยในไดรเวอร์ต่างๆภายในเครือง 

 

ขันตอนท ี2 

กําหนดให้บู ๊ตจากแผ่น CD/DVD เข้าไปกําหนดใน Biosใหล 

 

◌ําดับการบู ๊ตเป็นการแผ่น CD/DVD 

หากยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ ก็กําหนดให้บู๊ตจากไดรฟ์A ก็ไม่ผิดกติกา สรุปว่า กําหนดให้บู๊ตจากทีอืน ทีไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ลูกทีจะติดตั ง

Windows 

เริมจากการเปิดเครือง คอมพิวเตอร์ใหม ่ขณะทีเครืองกําลังทํา Memory Testหรือนับ RAM อยู่นันแหละ ด้านล่างซ้ายมือ

จะมีคําว่า Press DEL to enter SETUP ให้กดปุ ่ ม DEL บน Keyboard เพือเข้าสู่เมนูของ Bios Setup 

(แล้วแต่เมนบอร์ด ด้วยบางทีอาจจะใช้ปุ ่ มอืน ๆ สําหรับการเข้า Bios Setup ก็ได้ลองดูให้ดี ๆ) จากนี ก็แล้วแต่ว่าเครืองของใคร จะ

ขึ นเมนอย่างไร 



 

เมือตั งค่าแล้วให้กดปุ ่ ม ESC เพือกลับไปเมนูหลักของ Bios Setup มองหาเมนูของ 
SAVE TO CMOS AND EXIT หรืออะไรทํานองนี เลือนแถบแสงไปเลยแล้วกด ENTER 

ถ้าหากเครืองถามว่าจะ Save หรือไม่ก็ตอบ Y ได้เลย หลังจากนี เครืองจะทําการ 
Rebootใหม่อีกครั ง ใส่แผ่น Startup Disk ทีเราทําไว้ตามขั นตอนแรกรอไว้ก่อนเลย 

ขันตอนท ี3 
เตรียมฮาร์ดดิสก์ให้พร้อมสําหรับติดตั ง  Windows 

 

การล้างแบบที 1 ล้างเฉพาะพาร์ติชันทีลง Windows ไว้ โดยไม่ต้องแบ่งพาร์ติชันใหม วิธีที 1. ด้วยคําสัง Format จากแผ่น 

Startup Disk 

วิธีท ี2. ด้วยแผ่น Rescue ของโปรแกรม PartitionMagic 8 
วิธีท ี3. ด้วยแผ่นติดตั ง Windows XP 

 

การล้างแบบที 2 การลางทุกๆพาร์ติชันหรือทั งฮาร์ดดิสก์แล้วแบ่งพาร์ติชันใหม่ วิธีที 1. ด้วยคําสัง Fdisk และ 

Format จากแผ่น Startup Disk 

วิธีท ี2. ด้วยแผ่น Rescue ของโปรแกรม PartitionMagic 8 
วิธีท ี3. ด้วยแผ่นติดตั ง Windows XP 

ยกตัวอย่างโดยใช้แผ่นติดตั ง Windows XPก่อนจะลงวินโดวน์ใหม่ก็ต้องทําการฟอแมตไดร เสียก่อนครับเมือนบูตแผ่นจะขึ นหน้าจอแบบนี ให้กดปุ ่ ม 

Enter 



 
 

ต่อไปหน้าของ Licensing Agreement กดปุ ่ ม F8 
 

 

 

** พาร์ติชัน (Partition) คือเนื อทีของฮาร์ดดิสก์ทีถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆทีเราเห็นในMy Computer เป็นไดรต่างเช่น ไดร C ไดร D 



เลือกชนิดของระบบ NTFS หรือ FAT32 ทีจะใช้งานกับ Windows XP 
อธิบายเมน ู
1.เลือกระบบ NTFS ฟอร์แมตแบบรวดเร็ว 
2.เลือกระบบ FAT32 ฟอร์แมตแบบรวดเร็ว 
3.เลือกระบบ NTFS ฟอร์แมตแบบปกติ 
4.เลือกระบบ FAT32 ฟอร์แมตแบบปกติ 
5.เปลียนจากระบบเดิมเป็น NTFS 
6.ไม่ทําการใดๆกับไดรทั งสิ นเริงการลงวินโดวส์ 

 

เมือเสร็จหลงจากนั น โปรแกรมจะทําการ Restart เครืองใหม่อีกครั ง (ให้ใส่แผ่นซีดีไวในเครองแบบนั น แต่ไม่ตองกดปมใด ๆ เมอบู

ตเครองใหม่ ปล่อยให โปรแกรมทํางานไปเองได้เลย) 
 

 

 

ขนตอนท ี4 

เรมติดตั ง Windows เวอร์ชันทีต้องการ 
การติดตั งระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยปกติ จะสามารถทําได้ 2แบบคือ การติดตั งโดยการอัพเกรดจาก 

Windows ตัวเดิม หรือทําการติดตั งใหม่เลยทงหมด สําหรับตัวอย่างในทีนี จะขอแนะนําวิธีการ ขั นตอนการติดตั ง Windows XP

แบบ ลงใหม่ทั งหมด ซึงความเห็นส่วนตัว น่าจะมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่าแบบอัพเกรด 



วิธีการติดตัง Windows XP ยังสามารถแบ่งออกได้เปน 3 แบบดงน 

1. ติดตงแบบอพเกรดจาก Windows ตัวเดิม โดยใส่แผ่น CD และเลือกติดตั ง จากCD นั นไดเลย 

2. ติดตั งโดยการบูตเครืองใหม่จาก CD ของ Windows XP Setup และทําการติดตั ง 
3. ติดตั งจากฮาร์ดดิสก์ โดยทําการ copy ไฟล์ทั งหมดจาก CD ไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ 

ก่อนทําการ ติดตั งใน การแบ่งพื นทีฮาร์ดดิสก์ แนะนําให้ทําการวางแผนประมาณขนาดพ ทไว้ล่วงหน้า 

ดวยโดยทวไปก็ไม่ควรจะใช้พื นทีต่ากว่า 4G. และเนองจากระบบ Windows XPสามารถทจะสรางเมน ูMulti Boot ได้หลงจากทีติดตงไปแล้ว โดยยัง

สามารถเลือกเมนูว่า จะเรียก Windows ตวเดิมหรือจะเรียก Windows XP ก็ได้ 

เมือเสร็จหลังจากนั น โปรแกรมจะทําการ Restart เครองใหม่อีกครั ง 
(ใหใส่แผ่นซีดีไว้ในเครองแบบนั น แต่ไม่ต้องกดปุ ่ มใด ๆ เมอบูตเครืองใหม่ ปล่อยให โปรแกรมทํางานไปเองได้เลย) 

 

ขนตอนท ี4 

เริมติดตั ง Windows เวอร์ชันทีตองการ 
การติดตงระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยปกติ จะสามารถทําได้ 2แบบคือ การติดตงโดยการอพเกรดจาก Windows ตัวเดิม 

หรือทําการติดตั งใหม่เลยทั งหมด สําหรบตวอย่างในทีนี จะขอแนะนําวิธีการ ขั นตอนการติดตั ง Windows XPแบบ 

ลงใหม่ทั งหมด ซึงความเห็นส่วนตัว น่าจะมีปัญหาในการใชงานนอยกว่าแบบอัพเกรดเราจะอธิบายต่อจาก ขั นตอนที 3 

หลังจากบูตเครืองมาคราวนี จะเรมเห็นหน้าตาของ Windows XP แล้ว รอ 
สักครู่ 



 

 

โปรแกรมจะเรมตนขั นตอนการติดตั งต่าง ๆ ก็รอไปเรือย  ๆ

 

 

ต่อมาจะมีเมนูของการใหเลือก Regional and Language ใหกดปุ ่ ม Next ไปเลย หฎรือ ปรับแต่ตางต้องการแล้วกด Next 



 
 

ใส่ชือและบริษทของผู ้ ใช้งาน ใส่เป็นอะไรก็ได้ แล้วกดปุ ่ ม Next เพือทําการติดตั งต่อไป 

 

 

 

ทําการใส ่Product Key (จะมีในด้านหลังของแผ่นซีดี) แลวกดปุ ่ ม Next เพือทําการ ติดตั งต่อไป 



 
 

หน้าจอให้ใส ่Password ของ Admin ให้ปล่อยว่าง ๆ ไว้แบบนี แล้วกดปุ ่ ม Next 
เพือทําการติดตั งต่อไป 

 

 

เลือก Time Zone ให้เป็นของไทย (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta 
แล้วกดปุ ่ ม Next เพือทําการติดตั งต่อไป 



 

รอ ........ รอ รอ รอสักพัก จนกระทังขั นตอนต่าง ๆ  เสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมแล้วสําหรับ 
การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP ครับ จากนั น จะมีการบูตเครืองใหม่อีกครั ง เพือเริมต้นการใช้งานจริง ๆ 



ขันตอนท ี5 

ติดตั งไดรเวอร์ไดรเวอร์ เป็นโปรแกรมทคอยควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ทีประกอบในเครือง เพือให้ทํางาน

ได้เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชิ นนั นๆ แนะนําให้ลงไดรเวอร์เวอร์ชันใหม่เท่าทีหาได้ 

 

ขันตอนท ี6 

ติดตั งโปรแกรมทีต้องใช้ทํางานโดยมากโปรแกรมทีต้องใช้ ก็ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ต่อเน็ต คุยผ่านเน็ต ออฟฟิศ ดาวน์โหลดบิต 

ช่วยดาวน์โหลด อ่านไฟล์ .PDFคลายไฟล์ .Zip ดิกชันนารี เป็นต้น. . . 

ใครใช้งานโปรแกรมมากกว่านี ก็จัดการลงไปให้ครบ 
 

ขันตอนท ี7 

นําไฟล์ทีสํารองไว้ กลับมาลงเครืองอีกครั งก็เป็นอันเสร็จสนกระบวนการล้างเครือง 


