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การตดตัง้ิ  ดแูลรกัษาและแก้ไขปัญหาคอมพวเตอรเ์บือ้งต้นิ  

จาํนวน 12 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์ 

1. สามารถตดิตัง้การปฏบิตักิาร และโปรแกรมต่าง ๆ ได ้ 

2. สามารถประกอบคอมพวิเตอรแ์ละบอกหน้าทีข่องอุปกรณ์ต่างๆ ได ้ 

3. สามารถแกไ้ขปญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองั   

4. สามารถดแูลรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้ 

การจดัเตรียมโปรแกรมกอนการอบรม่   

1. คอมพวิเตอร ์PC  

2. ไขควงและอุปกรณ์ตรวจเชค็ไฟ  

3. แผน่โปรแกรม  

กลมุเป้าหมาย่   

• ขา้ราชการในหน่วยงานภาครฐั ขา้ราชการทหาร นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป  

ประโยชน์ท่ีได้รบั  

      ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถนําความรู ้ ความสามารถทีไ่ดร้บัจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ทาํงานและการดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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หวัข้อการอบรม  

    รูจ้กัสว่นประกอบและวธิเีลอืกซือ้อุปกรณ์ อธบิายวธิปีระกอบเครือ่งเบือ้งตน้ การตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดหลงัประกอบ วธิเีตรยีมฮารด์ดสิกแ์ละตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร ตดิตัง้โปรแกรมพืน้ฐาน

ต่างๆ ดแูล และแกไ้ขปญหา เชน่ ไวรสั สปายแวร ์ฯลฯ จดัการฮารด์ดสิกด์ว้ย การกูค้นืขอ้มลูั  การสาํรอง

และกูค้นืขอ้มลู  

 



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   4 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

สารบญั 

บทที ่                        หน้า 
บทท่ี 1 สวนประกอบตางๆของ ่ ่ Computer 5 

1.1 CPU........................................................................................................................................ 5 

1.2 Main board ............................................................................................................................. 5 

1.3 Memory .................................................................................................................................. 6 

1.4 Hard Disk ............................................................................................................................... 6 

1.5 Floppy Disk ............................................................................................................................ 6 

1.6 Case ....................................................................................................................................... 6 

1.7 Monitor ................................................................................................................................... 7 

1.8 VGA Card............................................................................................................................... 7 

1.9 Sound Card ............................................................................................................................ 7 

1.10 Network Interface Card (NIC) .............................................................................................. 7 

บทท่ี 2 การประกอบคอมพวเตอร์ิ  8 

บทท่ี 3 การตัง้คา ่ BIOS 19 

บทท่ี 4 การตดตัง้ ิ Operating System 27 

บทท่ี 5 Virus and Anti-Virus 34 

5.1 ไวรสัคอมพวิเตอรค์อือะไร ...................................................................................................... 34 

5.2 ประเภทของไวรสั ................................................................................................................... 34 

5.3 การแกไ้ขปญหา ั Virus............................................................................................................ 36 

5.4 โปรแกรม Scan Virus ............................................................................................................ 36 

บทท่ี 6 การแก้ไขปัญหาตางๆ ่ (Troubleshooting) 37 



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   5 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

บทท่ี 1 สวนปร่ ะกอบตางๆของ ่ Computer 0

 ตวัเครือ่งและอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ หรอื Hardware กค็อื สิง่ต่างๆ ทีเ่ราสามารถจบัตอ้งได ้
Hardware ทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

1.1 CPU 

CPU – (Central Processing Unit) เป็นเสมอืนกบัศูนยก์ลางของการประมวลผลเกอืบทุกอยา่งเลยทีเ่ดยีว
เป็นเสมอืนกบัสมองของคอมพวิเตอรเ์ลยที่เดยีว โดยสิง่น้ีเป็นเสมอืนไฮไลท์ ของเครื่องเลยที่เดยีว ซึ่ง 
CPU จะมบีรษิทัเดน่ๆ ทีเ่ป็นผูพ้ฒันาดว้ยกนั 2 เจา้ดว้ยกนัคอื Intel และ AMD  

สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• รุน่ของ CPU  

• ความเรว็สญัญาณ 

• เขา้กนักบั Mainboard ทีต่อ้งการหรอืไม ่

 

1.2 Main board   

 
เป็นแผงวงจรไฟฟาทีเ่ป็นตวักลางของอุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์างๆ ้  Mainboard – 

สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• เขา้กนักบั CPU หรอืไม ่

• มอุีปกรณ์อะไรทีเ่ชื่อมต่ออยู่บา้ง คอืบางอย่างอาจจะมกีารด์
ทีม่าพรอ้มกนักบั Mainboard ดว้ย (Built-in) 

• มจีาํนวน Slot เหมาะกบัเราหรอืไม ่
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1.3 Memory 

RAM – เป็นเสมอืนหน่วยความจาํของเครื่อง ยิง่ม ีRAM มากกย็ิง่ดทีาํใหคุ้ณสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆ 
พรอ้มกนัไดม้าก และยงัชว่ยลดภาระของ Harddisk อกีดว้ย 

สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• ความจุ – ยิง่มากยิง่ด ีจะมหีน่วยเป็น MB เชน่ 128 MB, 256 MB 

• Type – ตอ้งดวูา่ Mainboard ของเราใช ้Ram แบบไหน เชน่ SDRAM, DRAM หรอื DDR เป็นตน้ 
 

1.4 Hard Disk 

Hard Disk – เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู โปรแกรมต่างๆ ไว ้โดยมใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ 

สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

ความจุ (Capacity) 
• ความเรว็ (Speed) จะมหีน่วยเป็น rpm (round 

per minute) มใีหเ้ลอืกระหวา่ง 5400 rpm หรอื 
7200 rpm 

• Cache – เป็นเสมอืนหน่วยความจาํทีเ่กบ็ขอ้มลูชัว่คราว ยิง่มากยิง่ด ี(ยิง่แพงดว้ย) เชน่ 1 M หรอื 
2 M 

• Bus – เป็นเสมอืนความเรว็ของการรบัสง่ขอ้มลู เชน่ ATA33, ATA66, ATA100 โดยใหด้จูาก 
Mainboard ดว้ยวา่รองรบัหรอืไม ่

 

1.5 Floppy Disk 

Floppy Disk Drive – เป็นไดรฟ์ทีเ่ป็นอุปกรณ์พืน้ฐานโดยสว่นใหญ่ไมค่อ่ยมคีวามแตกต่างกนัสกัเทา่ไร  
 

1.6 Case 

Case – ในทีน้ี่หมายถงึเจา้กล่องสีเ่หลีย่มทีใ่ชใ้สอุ่ปกรณ์ต่างๆ ทัง้ Mainboard และ การด์ต่างๆ  
สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• การถ่ายเทความรอ้น หากเลก็ไปอาจจะถ่ายเทอากาศไมด่จีะทาํให้
เครือ่งรอ้น ซึง่อาจจะทาํใหเ้ป็นสาเหตุใหเ้ครือ่ง Hang ได ้

• พดัลมมมีากพอ 

• Power Supply ใหก้าํลงัไฟมากพอ 
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1.7 Monitor 

Monitor – หน้าจอคอมพวิเตอร ์โดยในปจจุบนักม็ใีหเ้ลอืกกนัมากมายั  

สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• ขนาด กี ่น้ิว (อยา่งน้อยสกั 15 น้ิว) 

• ความละเอยีดของหน้าจอ 

• จอแบน หรอืไม ่(หากแบนกจ็ะแพงกวา่) 
 

1.8 VGA Card 

VGA Card – การด์จอภาพ ทาํหน้าทีใ่นการเปลีย่นสญัญาณดจิติอลเป็นสญัญาณภาพสง่ไปยงัจอ Monitor 

โดย VGA Card ปจจุบนัจะมตีวัประมวลผลช่วยดว้ยและจะมหีน่วยความจําเพิม่มากขึน้ ั (ซึง่กเ็หมาะกบั
งานทีต่อ้งการความละเอยีดของการแสดงผลมากๆ เช่น Game หรอืการทํางานกบัสื่อสิง่พมิพ ์หรอื ภาพ 
3 มติ ิเป็นตน้) สิง่ทีจ่ะตอ้งดคูอื 

• หน่วยความจาํ (ยิง่มากยิง่ด)ี 
 

1.9 Sound Card 

Sound Card – การด์เสยีง ทาํหน้าทใีนการแปลงสญัญาณไฟฟาสง่ต่อไปยงัลาํโพงเพือ่สง่เสยีงใหเ้ราได้้

ยนิต่อไป ในการเลอืกซือ้ลาํโพงนัน้กแ็ลว้แต่ทุนทรพัย ์โดยทัว่ไป ยิง่ดกีย็ิง่แพง แต่กต็อ้งหาลาํโพงที่
เหมาะมาใชคู้ด่ว้ยนะครบั 

 

1.10 Network Interface Card (NIC)  

NIC – ยอ่มาจาก Network Interface Card หรอื แผงวงจรสาํหรบัเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเครอืขา่ย 

พืน้ฐานการทาํงานของแผงวงจร หรอื NIC Cards กค็อื การเชื่อมต่อในระดบัฮารด์แวรร์ะหวา่ง
คอมพวิเตอรก์บัสายเคเบลิของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
NIC Cards มกัจะมาพรอ้มกบัคาํวา่ การเชื่อมต่อแบบอเีธอรเ์น็ต (Ethernet connection) ทีม่ขีนาดต่างๆ กนั
ไดแ้ก่ 10, 100 และ 1,000 Base-T (คาํวา่ Base-T เป็นหน่ึงในหลายรปูแบบของการเชื่อมต่อ โดยสาํหรบั 
Base-T จะใชส้ายคูต่เีกลยีว ทาํใหส้ายมคีวามออ่นตวัยดืหยุน่ใชง้านงา่ย) ตวัอยา่งเชน่ 100 Base-T 

Ethernet NIC Cards จะหมายถงึ แผงวงจรเชื่อมต่อเครอืขา่ยแบบอเีธอรเ์น็ตทีส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูไดท้ี่
ความเรว็ 100 Mbps (เมกะบติต่อวนิาท)ี เป็นตน้ 



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   8 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

บทท่ี 2 การประกอบคอมพวเตอร์ิ  
 

ขัน้ตอนท่ี 1 : การเตรียม Case   

 ภายในเคสจะม ีPower Supply สายไฟ และน็อตต่าง ๆ 

 

  
ขัน้ตอนท่ี 2 : การตดตัง้ ิ Hard Disk  

ใหต้ดิตัง้ Hard Disk ในชอ่งล่างสดุของ Case โดยหนัสว่นทา้ยของ 
Harddisk ออกดา้นนอก 

 

 ยดึกบัเคสดว้ยน็อตเกลยีวหยาบ 

 

  
ขัน้ตอนท่ี 3 : การตดตัง้ ิ Floppy Disk Drive  

 

 ทาํเชน่เดยีวกนักบัการตดิตัง้ CD-ROM แต่ใหใ้สใ่นชอ่งขนาดเลก็
ดา้นล่าง  
( อาจม ีCase บางตวั ตอ้งใส ่Floppy Disk Drive จากดา้นหลงั
เน่ืองจากดา้นหน้าเป็นหน้ากากทบึ ) 
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 ยดึดว้ยน็อตเกลยีวละเอยีด 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 : การตดตัง้ ิ CD-ROM 

 ใหต้ดิตัง้ CD-ROM จากดา้นหน้า Case ชอ่งบนสดุ โดยเลื่อนเขา้
จากทางดา้นหน้า 

 

 ยดึน็อตเกลยีวละเอยีดทัง้ 4 ดา้น 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 : การตดตัง้ ิ CPU 

 

ปลดขาลอ็ก CPU ซึง่มลีกัษณะเป็นคนัโยกดา้นขา้ง Socket ขึน้ตัง้
ฉากกบั Socket 
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 สงัเกตบนตวั CPU จะเหน็มมุทีม่สีญัลกัษณ์ สามเหลีย่ม ซึง่มอียู่
มมุเดยีว 

 

 

 

นํา CPU มาวางบน Socket โดยใหม้มุรปูสามเหลีย่ม ตรงกนักบั
มมุของขาลอ็ก 

ตรวจดวูา่ CPU แนบสนิทกบั Socket ทุกมมุ ไมม่มีมุใดเอยีงหรอื
ลอยอยู ่ 

 

 ลอ็ค CPU โดยโยกขาลอ็คลงไปขดัทีด่า้นขา้ง Socket ให้
เรยีบรอ้ย 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 : การตดตัง้ิ  Heat Sink   

 

 วาง Heat Sink ลงบนกรอบพลาสตกิบน Mainboard โดยใหด้า้นที่
มสีายไฟพดัลมอยูด่า้นเดยีวกบัขัว้ CPU Fan  
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 กดขาลอ็คพดัลมลงเบา ๆ ทลีะมมุจนครบ 4 มมุ 

 

 โยกคนัโยกไขวล้อ็คพดัลม ใหย้ดึตดิแน่นกบั CPU และ 
Mainboard 

 

 เสยีบปลัก๊สาํหรบัจา่ยไฟใหก้บัพดัลม CP 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 7 : การตดตัง้ ิ RAM   

 ปลดขาลอ็คของชอ่งตดิตัง้ ( DIMM ) ออกทัง้สองขา้ง 

 

 

 

สงัเกตขาสญัญาณของ RAM จะถูกแบ่งออกเป็นสองชว่งสัน้ และ
ยาว ไมเ่ทา่กนั 
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 นํา RAM ไปวางเทยีบ ใหข้าสญัญาณชว่งสัน้ และยาวทีต่วั RAM 
ตรงกนักบัชอ่ง DIMM 

 

 ใส ่RAM บนชอ่ง DIMM◌วกดลงพรอ้มกนัทัง้สองขา้งขาลอ็กจะดดี้
เขา้มาประกบกบัตวั RAM เอง โดยอตัโนมตั ิ

 

 
 ขัน้ตอนท่ี 8 : ตดตัง้ ิ Mainboard ลงใน Case   

 ใหต้รวจสอบวา่แผงดา้นหลงั (I/O Shield) ของ Case นัน้ตรงกบั 
Back Panel ของ Mainboard หรอืไม ่ถา้ไมต่รงใหถ้อด ออก แลว้
นําแผงดา้นหลงัทีใ่หม้ากบั Mainboard มาตดิตัง้แทน 

 

 สงัเกตชอ่งสาํหรบัขนัน็อตหกเหลีย่ม เพือ่เป็นฐานสาํหรบัยดึ 
Mainboard ภายในเคส เทยีบกนักบัตวั Mainboard แลว้ขนัน็อตหก
เหลีย่มใหต้รงกนั 

 

 

 

นํา Mainboard เขา้ภายใน Case เบา ๆ โดย จดัใหด้า้นทีเ่ป็น 
Back Panel ( I/O Port ) ลอดออกมาทางแผงดา้นหลงั ( I/O 
Shield ) ก่อนแลว้จงึคอ่ยวาง Mainboard ลง (ขัน้ตอนน้ีระวงัอยา่ให ้
Mainboard ไปขดูกบัน็อตหกเหลีย่ม) 
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 ขนัน็อต ตามตําแหน่งทีร่องดว้ยน็อตหกเหลีย่ม โดยใชน็้อตเกลยีว
หยาบทีม่แีหวนรองสแีดง (ระวงัอยา่ขนัแน่นจนเกนิไปเพราะอาจทาํ
ให ้Mainboard เสยีหายได ้) 

 

  
ขัน้ตอนท่ี 9 : การตดตัง้สายิ  Power สาํหรบั Mainboard   

 Mainboard แบบ ATX จะมขี ัว้ต่อไฟเลีย้ง แบบ 20 Pin อยู่
บรเิวณดา้นบนของ Mainboard (อาจใกลก้บั CPU หรอื RAM ) 
ใหเ้ลอืกปลัก๊ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุจาก Power Supply นํามาต่อเขา้
กบัขัว้บน Mainboard สงัเกต สลกั ของปลัก๊และขัว้ ใหอ้ยูด่า้น
เดยีวกนั ( ถา้ต่อผดิดา้น กจ็ะต่อไมเ่ขา้ ) 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 10 : การติดตั้งสาย Power สําหรับ CPU Intel 

 สาํหรบัเครือ่งทีใ่ช ้Pentium4 หรอื Celeron จะตอ้งจา่ยไฟเลีย้ง
สาํหรบั CPU ดว้ย สงัเกตสายไฟสเีหลอืง และปลัก๊มลีกัษณะ
คลา้ยสีเ่หลีย่มจตุรสั ซึง่ทีป่ลัก๊และขัว้จะมสีลกัอยูเ่ชน่เดยีวกบั
ไฟเลีย้ง Mainboard 

 

  
ขัน้ตอนท่ี 11 : การคดตัง้ สายแพ ลงบน ิ Mainboard   

 สําหรับ Hard Disk และ CD-ROM 

 

 การตดิตัง้สายแพสาํหรบั Harddisk และ CD-ROM สงัเกตชอ่ง 
IDE1 และ IDE 2 ทีอ่ยูคู่ก่นับรเิวณรมิ Mainboard ขา้งขวา ให้
สงัเกตสญัลกัษณ์ ของขาที ่1 บนลายวงจร ซึง่อาจเป็น
หมายเลข 1 หรอืเครือ่งหมายสามเหลีย่ม อยูท่ีฝ่งใดฝงหน่ึงของั ่ ั ่

ชอ่ง IDE 
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สงัเกตสายแพ IDE จะมแีถบสแีดง (หรอืแถบสทีีส่งัเกตไดอ้ยา่ง
เดน่ชดั) ตดิตัง้สายแพ ลงบน Mainboard โดยใหห้นัขอบสาย
แพดา้นทีเ่ป็นสแีดง ไปทีข่าที ่1 จากทีไ่ดส้งัเกตไวก่้อนแลว้ ( 
โดยทัว่ไป Mainboard จะมกีารปองกนัความผดิพลาด้  โดย
ปลายสายแพจะมปีมุนู่ นขึน้มา ตรงกบัสว่นพลาสตกิทีเ่วน้วา่งไว ้
ทีช่อ่ง IDE บน Mainboard ถา้หากต่อกลบัดา้นจะต่อไมเ่ขา้ )  

 
ขัน้ตอนท่ี 12 : การคดิ ตัง้ สายแพ ลงบน Mainboard   

 สาํหรบั Floppy Disk Drive 

 สายแพสาํหรบั FDD จะมขีอ้สงัเกตคอื ดา้นหน่ึงจะมกีารไขวส้าย
เอาไว ้คลา้ยกบัเป็นสายทีม่รีอยขาด โดยใหเ้ลอืกปลายดา้นอกี
ดา้นหน่ึง ทีเ่ป็นแบบปกต ิตดิตัง้ลงบน Mainboard ในลกัษณะ
เดยีวกบัสายแพ IDE 

 

 
 ขัน้ตอนท่ี 13 : การตดตัง้สายแพิ  และสายไฟ สาํหรบั Drive ตางๆ่    

 การต่อสายสําหรับ Hard Disk 

 เลอืกปลัก๊ไฟสาํหรบั Harddisk นํามาต่อทีส่ว่นทา้ย Harddisk ให้
แน่น แลว้นําสายแพ จาก IDE1 บน Mainboard (มกัจะมสีน้ํีาเงนิ) 
มาต่อโดยหนัแถบสแีดง ของสายแพเขา้หาสายไฟ ซึง่เป็นแถบสี
แดงเชน่เดยีวกนั (ปลายสายแพจะมปีมุนูนขึน้มา ตรงกบัสว่น่

พลาสตกิทีเ่วน้วา่งไว ้ทีช่อ่งต่อทีต่วั Harddisk ถา้หากต่อกลบัดา้น
จะต่อไมเ่ขา้ )  

 
ขัน้ตอนท่ี 14 : การตดตัง้สายแพ และสายไฟ สาํหรบั ิ Drive ตางๆ่   

 การต่อสายสําหรับ CD-ROM 
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 ทาํในลกัษณะเดยีวกบั Harddisk คอืเลอืกปลัก๊ไฟแบบเดยีวกบัที่
ใชส้าํหรบั Harddisk มาต่อทีท่า้ย CD-ROM ใหแ้น่น แลว้นําสาย
แพจาก IDE2 บน Mainboard มาต่อ โดยหนัแถบสแีดงเขา้หากนั 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 15 : การตดตัง้สายแพ และสายไฟิ  สาํหรบั Drive ตางๆ่    

 การต่อสายสําหรับ Floppy Disk Drive 

 เลอืกปลัก๊ขนาดเลก็ ต่อเขา้กบัดา้นทา้ยของ Drive ซึง่จะเป็น
ขาโลหะจาํนวน 4 ขา (ควรเพิม่ความระมดัระวงั โดยต่อใหต้รง
ทุกขา หากเหลื่อมกนัอาจทาํใหไ้ฟลดัวงจรได ้) จากนัน้นําสาย
แพดา้นทีม่กีารไขวส้าย มาต่อโดยหนัแถบสแีดงเขา้หาสายไฟ 
ซึง่เป็นแถบสแีดงเชน่เดยีวกนั 

 

  
ขัน้ตอนท่ี 16 : Front Panel  

 เตรยีมคูม่อืของ Mainboard ( Mainboard Manual) ในสว่น 
Front Panel ใหพ้รอ้ม 

 

 

 

สงัเกตสายไฟต่าง ๆ ทีเ่ชือ่มต่อจากทางดา้นหน้าเคส 
ประกอบดว้ย Power Switch, Reset Switch , HDD LED, 
Power LED, และ SPEAKER 
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 ต่อสายต่าง ๆ ตามคูม่อืทีใ่หม้า โดยสายทีต่อ้งต่อใหต้รงขัว้ + , 
- จะมแีค ่HDD LED และ Power LED เทา่นัน้ ( สงัเกตสายสี
ขาวเป็นขัว้ลบ) สว่นสายอืน่ ๆ ทีเ่หลอืสามารถต่อสลบัได ้

 

  

ขัน้ตอนท่ี 17: การ ติดตั้ง VGA Card 

  
 VGA Card ตดิตัง้ที ่Slot AGP ซึง่มอียูช่อ่งเดยีว โดยทัว่ไป
มสีน้ํีาตาล และเป็นชอ่งบนสดุ สงัเกตงา่ย 

 

 ก่อนอื่น เปิดแผนโลหะทีต่รงกบั ชอ่ง หรอื Slot ทีเ่ราจะ
ตดิตัง้ ออก 

 

 ใส ่Card ลงบน Slot ออกแรงกดเบา ๆ จนสดุ 

 

 

 

ใชน็้อตยดึตวั Card กบั Case 
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ขัน้ตอนท่ี 18 : ตออปุกรณ์ภายนอก และ ทดลองใช้งาน่   

 จดัเกบ็สายไฟต่าง ๆ ภายในเคสใหด้โูลง่ไมเ่กีย่วหรอืพนักนั 
เพือ่ความปลอดภยั และชว่ยใหก้ารระบายความรอ้นดขีึน้ 

 

 

 

ต่อแปนพมิพ์้  

ต่อเมา้ส ์

 

 ต่อจอภาพ 

 

 

 

ต่อสายไฟ 
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 เสยีบปลัก๊ 

 

 เปิดเครือ่ง 

 

 

 

ภาพขึน้ สามารถใชง้านได ้
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2บทท่ี 3 การตัง้คา ่ BIOS 
อุปกรณ์ของคอมพวิเตอรท์กุชนิดทีเ่ป็น ฮารด์แวร ์จะสามารถทาํงานไดโ้ดยตอ้งม ีซอฟทแ์วร ์

ประกอบดว้ย สาํหรบั BIOS (Basic Input/Out System) น้ีจะเป็นทีเ่กบ็ ซอฟทแ์วร ์ขนาดเลก็ ๆ ไวใ้นชปิ 
ROM (เป็นแบบ EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory) เพือ่ใชส้าํหรบัทาํการบทู
เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ากแผน่ floppy disks (FDD) หรอืจาก hard disks (HDD) โดยที ่BIOS จะทาํหน้าที่
ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ POST (Power-On Self Test) ก่อนทีจ่ะเรยีกใช ้ซอฟทแ์วร ์ทีเ่ป็น 
Operating System เชน่ DOS หรอื Windows จาก FDD หรอื HDD เพือ่ทาํการเริม่ตน้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ใหส้ามารถทาํงานไดต่้อไป  

นอกจากน้ี BIOS ยงัเป็นตวักาํหนดคา่ต่าง ๆ ใหก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยจะควบคุมการ
ทาํงานของ Keyboard, ควบคุมการทาํงานของ Serial Port, Parallel Port, Video Card, Sound Card, 
HDD Controller และอื่น ๆ ในบางครัง้ เครือ่งคอมพวิเตอรร์ุน่เก่า ๆ เมือ่มอุีปกรณ์ใหม ่ๆ เพิม่เตมิเขา้มา
หาก BIOS ไมส่ามารถรูจ้กัและใชง้านได ้จาํเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขโปรแกรมหรอืซอฟทแ์วรท์ีบ่รรจุใน BIOS 
ใหรู้จ้กักบัอุปกรณ์ใหม ่ๆ นัน้ดว้ยทีเ่รยีกกนัวา่ Flash BIOS นัน่เอง 

สาํหรบัปจจุบนัน้ี ั BIOS จะเกบ็ไวใ้น EPROM ซึง่เป็นหน่วยความจาํชนิดหน่ึงทีป่กตจิะใชส้าํหรบั
อา่นไดอ้ยา่งเดยีว (สว่นใหญ่จะเป็นไอซตีวัสีเ่หลีย่มเลก็ ๆ อยูบ่นเมนบอรด์) โดยทีเ่ราสามารถทาํการ ลบ
ขอ้มลูและโปรแกรมขอ้มลู ลงไปใหมไ่ดโ้ดยใชซ้อฟทแ์วรท์ีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรบัการ Flash 
BIOS นัน้ ๆ ทัง้น้ีจะขึน้อยูก่บัชนิดของ BIOS EPROM และเมนบอรด์ดว้ยนะครบัวา่สามารถ Flash ได้
หรอืเปล่าโดยวธิกีารงา่ย ๆ คอืตรวจสอบจากเวปไซตข์องผูผ้ลดิเมนบอรด์นัน้ ๆ (โดยสว่นใหญ่แลว้ 
เมนบอรด์สาํหรบั Pentium ขึน้ไปสว่นใหญ่จะทาํการ Flash ไดแ้ลว้)  

โดยปกตแิลว้ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะมกีารตัง้คา่ Configuration ทีแ่ตกต่างออกไปได ้ซึง่คา่เหล่าน้ีจะ
ถูก BIOS เกบ็ไวใ้นสว่นของ CMOS RAM ประมาณ 64 Bytes ซึง่ CMOS น้ีจะตอ้งมกีารจา่ยไฟเลีย้งอยู่
ตลอดเวลาจาก แบตเตอรี ่เพือ่ใหค้า่ทีต่ ัง้ไวไ้มห่ายไปเมือ่ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ์ซึง่ในสว่นของ CMOS น้ี
จะเป็นเทคโนโลยทีีม่กีารใชพ้ลงังานน้อยมาก ดงันัน้จงึสามารถใชง้านไดน้านโดยไมต่อ้งคอยเปลีย่น
แบตเตอรีบ่่อย ๆ  

เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุของการใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์จาํเป็นตอ้งทาํการตัง้คา่ต่าง ๆ 
ใน BIOS ใหเ้หมาะสมเชน่ คา่ความเรว็ของการอา่นขอ้มลูจาก Memory การตัง้ Enabled หรอื Disabled 
อุปกรณ์ต่าง ๆ, ความเรว็ของ PCI BUS, ชนิดของ Floppy Disk หรอื Hard Disk ทีใ่ชง้าน, อุปกรณ์ต่อ
พว่งต่าง ๆ เชน่ SCSI และอื่น ๆ อกีมากมายทีม่อียูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

BIOS ทีม่ใีชง้านอยูส่ว่นใหญ่จะมอียู ่2 บรษิทัคอืของ AMI BIOS (American Megatrends Inc) 
และ AWARD (ปจจุบนัรวมเขา้กบั ั Phoenix Technologies, Ltd. แลว้) นอกจากน้ีกจ็ะม ีBIOS ทีเ่ป็น
ของแบนดเ์นมต่าง ๆ เชน่ COMPAQ หรอื IBM ซึง่จะมหีน้าตาและวธิกีารตัง้คา่แตกต่างออกไปดว้ย  
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สรปุวา่ BIOS มคีวามสาํคญัมากในระบบคอมพวิเตอร ์ถา้ไมม่ ีBIOS เรากไ็มส่ามารถเปิดเครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ด ้

 
การตัง้คาและความหมายของคาํตาง ๆ ใน ่ ่ BIOS ท่ีควรทราบ 

โดยปกตแิลว้ เราไมจ่าํเป็นตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงคา่ต่าง ๆ ใน BIOS บ่อยนกั ยกเวน้เมือ่เรา
ตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ต่าง ๆ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นอุปกรณ์ใหม ่ๆ เชน่ CPU, RAM หรอื Hard 
Disk เป็นตน้ 
การเข้าส ู่ BIOS Setup Mode 

สาํหรบัวธิกีารทีจ่ะเขา้ไปตัง้คา่ต่าง ๆ ใน BIOS ไดน้ัน้ จะขึน้อยูก่บัระบบของแต่ละเครือ่งดว้ย 
โดยปกตเิมือ่เราทาํการเปิดสวทิชไ์ฟของเครือ่งคอมพวิเตอร ์BIOS กจ็ะเริม่ทาํงานโดยทาํการทดสอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะเรยีกใชง้านระบบ DOS จากแผน่ Floppy Disk หรอื Hard Disk ในชว่งน้ีจะเป็น
ชว่งทีเ่ราสามารถเขา้ไปทาํการแกไ้ขเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ต่าง ๆ ใน BIOS ไดโ้ดยกด Key ต่าง ๆ เชน่ 
DEL, ESC CTRL-ESC, CTRL-ALT-ESC ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวา่แต่ละเครือ่งจะตัง้ไวอ้ยา่งไร สว่นใหญ่ จะมี
ขอ้ความบอกเชน่ "Press DEL Key to Enter BIOS Setup" เป็นตน้ 
ปุ่ ม Key ตาง ๆ ท่ีใช้สาํหรบัการ ่ Setup BIOS สวนใหญจะเป็นแบบเดียวกนั่ ่  โดยจะมีรปูแบบทัว่ไป
ดงัน้ี  
-Up, Down, Left, Right ใชส้าํหรบัเลื่อนเมนูตามตอ้งการ 
-Page Up, Page Down ใชส้าํหรบัเพิม่ ลบ หรอืเปลีย่นแปลงคา่ตามตอ้งการ 
-ESC Key ใชส้าํหรบัยอ้นกลบัไปเมนูแรกก่อนหน้านัน้  
-Enter Key ใชส้าํหรบัเลอืกทีเ่มนูตามตอ้งการ  
-F1, F2 ถงึ F10 ใชส้าํหรบัการทาํรายการตามทีร่ะบุในเมนู BIOS Setup  
ตวัอยางการตัง้คาตาง ๆ ใน ่ ่ ่ BIOS Setup 

สาํหรบัตวัอยา่งต่อไปน้ีผมนํามาใหด้แูบบรวมทัว่ ๆ ไปของ BIOS เทา่ทีห่าขอ้มลูไดน้ะครบั ซึง่
สว่นใหญ่กจ็ะคลา้ย ๆ กนั เริม่จากหลงัจากทีก่ด DEL หรอื Key อื่น ๆ ขณะเปิดเครือ่งเพือ่เขา้สู ่BIOS 
Setup Mode โดยปกตแิลว้ ถา้หากเป็นการตัง้คา่ครัง้แรก หลงัจากทีท่าํการ Reset CMOS แลว้ กเ็ลอืกที่
เมนู Load BIOS Default Setup หรอื Load BIOS Optimal-performance เพือ่เลอืกการตัง้คา่แบบกลาง 
ๆ ของอุปกรณ์ทัว่ไปก่อน จากนัน้จงึมาทาํการเลอืกแกไ้ขเปลีย่นแปลงแต่ละคา่ ตามเมนูต่อไปน้ี  
Standard CMOS Setup 
Date และ Time ใส ่วนัที ่และ เวลา ปจจุบนัั   
Hard Disk กาํหนดขนาดของ HDD (Hard Disk) วา่มขีนาดเทา่ไร โดยเลอืกตัง้คา่เอง

แบบ User, แบบอตัโนมตั ิAuto หรอืไมไ่ดต้ดิตัง้กเ็ลอืกที ่None  
Primary / Master  อุปกรณ์ทีต่่อกบั IDE แรก แบบ Master  
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Primary / Slave  อุปกรณ์ทีต่่อกบั IDE แรก แบบ Slave  
Secondary / Master  อุปกรณ์ทีต่่อกบั IDE ทีส่อง แบบ Master  
Secondary / Slave  อุปกรณ์ทีต่่อกบั IDE ทีส่อง แบบ Slave 
- Cyls  จาํนวน cylinders ใสต่ามคูม่อื HDD 
- Heads จาํนวน heads ใสต่ามคูม่อื HDD 
- Precomp  write precompensation cylinder ไมต่อ้งกาํหนดหรอืใสต่ามคูม่อื HDD 
- Landz landing zone ไมต่อ้งกาํหนด หรอืใสต่ามคูม่อื HDD 
- Sectors จาํนวน sectors ใสต่ามคูม่อื HDD  
Mode ถา้หากทราบคา่ทีแ่น่นอนใหใ้สเ่ป็น User แต่ถา้ไมแ่น่ใจ ใหต้ัง้ Auto ไว ้ 
- Auto BIOS จะทาํการตรวจสอบและตัง้ Mode ของ HDD อตัโนมตั ิ
- Normal  สาํหรบั HDD ทีม่ ีclys,heads,sectors ไมเ่กนิ 1024,16,63  
- Large  สาํหรบั HDD ทีม่ ีcyls มากกวา่ 1024 แต่ไม ่support LBA Mode 
- LBA  Logical Block Addressing สาํหรบั HDD ใหม ่ๆ จะมกีารสง่ขอ้มลูทีเ่รว็กวา่ 
Drive A: B:  ชนิดของ Diskette Drives ทีต่ดิตัง้ใชง้าน 360K, 720K, 1.2M หรอื 1.44M 
Video  ชนิดของจอแสดงภาพ (ปกตจิะเป็น EGA/VGA) 
Halt On กาํหนดการ Stop หากพบ Error ขณะที ่POST (Power-On Seft Test)  
- All errors  การ POST จะหยดุและแสดง prompts ใหเ้ลอืกการทาํงานต่อไปทุก Error  
- All, But Key การ POST จะไมห่ยดุกรณขีองการเกดิ Keyboard Error  
- All, But Disk การ POST จะไมห่ยดุกรณขีองการเกดิ Disk Drive Error  
- All, But Disk/Key  การ POST จะไมห่ยดุกรณขีองการเกดิ Keyboard Error หรอื Disk Error 
Memory จะแสดงขนาดของ Memory ทีใ่สอ่ยู ่ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ 
- Base Memory โดยปกตจิะเป็น 640K สาํหรบั DOS 
- Extended  คอื Memory ในสว่นทีส่งูกวา่ 1M ขึน้ไป 
- Other Memory หมายถงึสว่นของระหวา่ง 640K ถงึ 1M 
BIOS Features Setup 
Virus Warning  การเตอืนเมือ่มกีารเขยีนขอ้มลูทบั Boot Record ของ HDD [Enabled]  
CPU Int / Ext cache การใชง้าน CPU Internal / External Cache [Enabled]  
CPU L2 Cache ECC Check การใช ้External Cache แบบ ECC SRAMs  
Quick Power On Seft Test การทาํ POST แบบเรว็ [Enabled]  
Boot Sequence  เลอืกลาํดบัของการบทูเชน่จาก C:, A: หรอื IDE-0, IDE-1 [C: A:]  
Swap Floppy Disk  กาํหนดการสลบัตําแหน่ง Drive A: เป็น Drive B: [Disabled]  
Boot Up Floppy Seek การตรวจสอบชนิดของ Disk Drive วา่เป็นแบบใด [Disabled]  
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Boot Up NumLock Status กาํหนดการทาํงานของ Key NumLock หลงัจากเปิดเครือ่ง [Disabled]  
Boot Up System Speed กาํหนดความเรว็ CPU หลงัจากเปิดเครือ่ง [High]  
Gate A20 Option การเขา้ถงึ Address memory สว่นทีส่งูกวา่ 1M [Fast]  
Typematic Rate Setting กาํหนดความเรว็ของการกด Key [Enabled]  
Typematic Rate (Chars/Sec) กาํหนดความเรว็ของการกด Key [6]  
Typematic Delay (Msec)  กาํหนดคา่ delay ของการกด Key [250]  
Security Option กาํหนดการตัง้รหสัผา่นของการ Setup BIOS หรอื System [Setup]  
PS/2 Mouse Control กาํหนดการใชง้าน PS/2 Mouse [Disabled]  
PCI/VGA Palette Snoop แกป้ญหาการเพีย้นของสเีมือ่ใชก้ารด์วดีโีออื่น ๆ รว่มดว้ยั  [Disabled]  
Assign IRQ for VGA กาํหนดการใช ้IRQ ใหก้บัการด์จอ [Enabled]  
OS Select for DRAM > 64M การกาํหนดหน่วยความจาํสาํหรบั OS2 [Non-OS] 
HDD S.M.A.R.T capability Self-Monitering Analysis and Reporting Technology ควรเลอืก 

[Enabled]  
Video BIOS Shadow กาํหนดใหท้าํ Shadow กบั ROM จากการด์แสดงผล C0000-C4000 

ควรเลอืก [Enabled 
Adapter ROM  กาํหนดใหท้าํ Shadow กบั ROM จากการด์ทีเ่สยีบเพิม่เตมิ  
- C8000 ใชก้บัการด์แสดงผลชนิด MDA (จอเขยีว)  
- CC000 ใชก้บัการด์ controller บางประเภท [Disabled]  
- D0000 ใชก้บัการด์ LAN [ถา้ไมใ่ชต้ัง้ Disabled]  
- D4000 ใชก้บั controller สาํหรบั Disk Drive ชนิดพเิศษ [Disabled]  
- D8000 ตัง้ [Disable]  
- DC000 ตัง้ [Disable]  
- E0000 ตัง้ [Disable]  
- E4000 ตัง้ [Disable]  
- E8000 ตัง้ [Disable]  
- EC000 ใชก้บัการด์ controller ชนิด SCSI [หากไมไ่ดใ้ชต้ัง้ Disable]  
System ROM  การทาํ Shadow กบั ROM ของ BIOS ที ่F000 [Enabled]  
 
Chipset Features Setup  
Auto Configuration คอืให ้BIOS จดัการคา่ต่างๆโดยอตัโนมตัซิึง่จะเป็นคา่กลาง ๆ  
Hidden Refresh การเตมิประจุไฟของ DRAM [Enabled]  
Slow Refresh  ให ้DRAM ลดความถีใ่นการเตมิประจุไฟลง 2 - 4 เทา่ [เลอืก Enabled 
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Concurrent Refresh การอา่น-เขยีนขอ้มลู ไดพ้รอ้มๆกบัการเตมิประจุไฟใน DRAM [เลอืก 
Enabled ถา้ไมม่ปีญหาในการใชง้านั ]  

Burst Refresh การเตมิประจุไฟลง DRAM ไดห้ลายๆ รอบในการทาํงานครัง้เดยีว 
[เลอืก Enabled ถา้ไมม่ปีญหาในการใชง้านั ]  

DRAM Brust at 4 Refresh จาํนวนการ Burst Refresh เป็น 4 รอบในการทาํงาน 1ครัง้ [Enabled]  
Staggered Refresh การเตมิประจุล่วงหน้าใน DRAM ใน Bank ถดัไปดว้ย [Enabled]  
Refresh RAS Active Time ใหท้ดลองกาํหนดคา่น้อยทีส่ดุเทา่ทีเ่ครือ่งจะสามารถทาํงานได ้ 
AT Cycle Wait State เวลาทีร่อใหก้ารด์ ISA พรอ้ม ใหต้ัง้คา่ทีน้่อยสดุเทา่ทีเ่ครือ่งทาํงานได ้ 
16-Bit Memory, I/O Wait State เวลาทีซ่พียีตูอ้งรอระหวา่งรอบการทาํงาน ตัง้น้อยทีส่ดุทีท่าํงานได ้ 
8-Bit Memory, I/O Wait State เวลาทีซ่พียีตูอ้งรอระหวา่งรอบการทาํงาน ใหต้ัง้น้อยสดุทีท่าํงานได ้ 
DMA Clock Source กาํหนดความเรว็ของอุปกรณ์ DMA โดยมคีา่ปกตคิอื 5 MHz  
Memory Remapping หากเปิดการทาํงานน้ีไวจ้ะทาํ Shadows กบั BIOS ใดๆ ไมไ่ด ้

[Disable]  
Cache Read Hit Burst หรอื 
SRAM Read Wait State  

ระยะพกัรอเมือ่อา่นขอ้มลูลงใน L1 Cache ใหต้ัง้น้อยทีส่ดุเทา่ทีท่าํงาน
ได ้ 

Cache Write Hit Burst หรอื 
SRAM Write Wait State  

ระยะพกัรอเมือ่อา่นขอ้มลูลงใน L1 Cache ใหต้ัง้น้อยทีส่ดุเทา่ทีท่าํงาน
ได ้ 

Fast Cache Read / Write  ใหแ้คชทาํงานโหมดความเรว็สงู จะมผีลเมือ่แคชมขีนาด 64 KB หรอื 
256 KB  

Tag Ram Includes Ditry  ใหแ้คชทาํงานในโหมดเขยีนทบัโดยไมต่อ้งยา้ย/ลบขอ้มลูเดมิออกก่อน 
หากม ีRam น้อยกวา่ 256 MB ควรใช ้Dirty Bit  

Non-Cacheable Block-1 Size กาํหนดขนาดหน่วยความจาํทีห่า้มทาํแคช [OK หรอื Disabled]  
RAS to CAS Delay Time  คา่หน่วงเวลาก่อนทีจ่ะสลบัการทาํงาน RAS-CAS ตัง้คา่น้อยทีส่ดุ 

เทา่ทีท่าํงานได ้ 
CAS Before RAS  การสลบัลาํดบัการทาํงานระหวา่ง RAS และ CAS  
CAS Width in Read Cycle กาํหนดคา่หน่วงเวลาก่อนทีซ่พียีจูะเริม่อา่นขอ้มลูใน DRAM ตัง้น้อย

ทีส่ดุทีท่าํงานได ้ 
Interleave Mode ใหซ้พียีอูา่น - เขยีนขอ้มลูจาก DRAM ในโหมด Interleave  
Fast Page Mode DRAM  ใหห้น่วยความจาํทาํงานแบบ FPM โดยไมต่อ้งอาศยั RAS และ CAS 

ซึง่จะเรว็กวา่  
SDRAM CAS Latency Time ระยะรอบการทาํงานของ CAS latency ใน SDRAM ตัง้คา่น้อยทีส่ดุ 
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หรอื SDRAM Cycle Length  

Read Around Write กาํหนดใหซ้พียีอูา่น - เขยีนขอ้มลูจากหน่วยความจาํไดใ้นคราวเดยีวกนั 
[Enabled]  

DRAM Data Integrity Mode  เลอืก Non-ECC หรอื ECC ตามขนิดของ SDRAM  
System BIOS Cacheable  การทาํแคชของ System BIOS ROM #F0000-FFFFF [Enabled]  
Video BIOS Cacheable การทาํแคชของ Video BIOS ROM [Enabled]  
Video RAM Cacheable การทาํแคชของ Video RAM #A0000-AFFFF [Enabled ถา้ไมม่ี

ปญหาั ]  
Memory Hole at 15M-16M การจองพืน้ทีส่าํหรบั ISA Adapter ROM [Enabled]  
Passive Release  กาํหนด CPU to PCI bus accesses ชว่ง passive release [Enabled]  
Delayed Transaction เลอืก Enable สาํหรบั PCI version 2.1  
AGP Aperture Size (MB) กาํหนดขนาดของ AGP Aperture กาํหนดเป็นครึง่หน่ึงของ RAM 

ทัง้หมด 
Power Management  
Max Saving กาํหนดการประหยดัพลงังานแบบ สงูสดุ  
User Define กาํหนดการประหยดัพลงังานแบบ ตัง้คา่เอง  
Min Saving กาํหนดการประหยดัพลงังานแบบ ตํ่าสุด  
PM Control by APM  กาํหนดใหค้วบคุมการประหยดัพลงังานผา่นทางซอฟทแ์วร ์APM  
Video Off Method กาํหนดวธิกีารปิดจอภาพเมือ่เขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน  
- V/H SYNC + Blank  จะปิดการทาํงาน V/H SYNC และดบัจอภาพดว้ย Blank Screen  
- DPMS สาํหรบัการด์แสดงผลและจอภาพทีส่นบัสนุนโหมด DPMS  
- Blank Screen จะทาํการแสดงหน้าจอวา่ง ๆ เมือ่ประหยดัพลงังาน สาํหรบัจอรุน่เก่า ๆ 
Video Off After ใหปิ้ดจอภาพเมือ่เขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังานแบบ Stanby หรอื 

Suspend  
Standby Mode กาํหนดระยะเวลาเมือ่พบวา่ไมม่กีารใชง้าน จะหยดุทาํงานของอุปกรณ์

บางสว่น  
Supend Mode  จะตดัการทาํงานบางสว่นคลา้ย Standby Mode แต่หยดุอุปกรณ์ที่

มากกวา่  
HDD Power Down กาํหนดระยะเวลาก่อนที ่BIOS จะหยดุการทาํงานของ HDD  
Resume by Ring เมือ่ Enabled สามารถสัง่ใหท้าํงานจาก Soft Off Mode ได ้ 
Resume by Alarm เมือ่ Enabled สามารถตัง้เวลาทาํงานจาก Suspend Mode ได ้ 
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Wake Up On LAN เมือ่ Enabled สามารถสัง่ใหท้าํงานจาก Soft Off Mode ได ้ 
 
Integrated Peripherals 
IDE HDD BLOCKS MODE ให ้HDD อา่น-เขยีนขอ้มลูไดค้รัง้ละหลาย Sector พรอ้มกนั 

[Enabled]  
IDE PIO Mode...  กาํหนดการทาํงานแบบ Programe Input/Output [ตัง้สงูสดุหรอื Auto] 
IDE UDMA... กาํหนดการทาํงานแบบ DMA หรอื UDMA [Enabled หรอื Auto]  
On-Chip PCI IDE กาํหนดการใชช้อ่งเสยีบ HDD IDE ทีอ่ยูบ่นเมนบอรด์ [Enabled]  
USB Keyboard Support กาํหนดใหใ้ช ้Keyboard แบบ USB [Enabled]  
Onboard FDC Controller กาํหนดใหใ้ชช้อ่งเสยีบ Disk Drive ทีอ่ยูบ่นเมนบอรด์ [Enabled]  
Onboard Serial Port 1 กาํหนดคา่แอดเดรสและ IRQ ให ้COM1 คา่ปกตคิอื 3F8/IRQ4  
Onboard Serial Port 2 กาํหนดคา่แอดเดรสและ IRQ ให ้COM2 คา่ปกตคิอื 2F8/IRQ3  
Parallel Port Mode  กาํหนดโหมดการทาํงานของพอรต์ขนานไดใ้น 3 แบบ [EPP&ECP]  
- SPP (Standard Parallel Port)  คอืโหมดมาตรฐานเหมาะแก่เครือ่งพมิพร์ุน่เก่าๆ  
- EPP (Enhanced Parallel Port) คอืโหมด 2 ทศิทางเหมาะแก่เครือ่งพมิพร์ุน่ใหม ่ 
- ECP (Extended Cap. Port) คอืโหมดความเรว็สงู เมือ่ต่อพว่งกบั Scanner, Laplink ฯลฯ  
ECP MODE USE DMA  คอืกาํหนด DMA สาํหรบั Port ขนานแบบ ECP ซึง่คา่ปกตคิอื 3  
 
การตัง้คาอ่ืน ๆ่   
Load BIOS Default Setup  
เมือ่กดเลอืกทีน่ี่ BIOS จะทาํการตัง้คา่ต่าง ๆ ใหเ้ป็นแบบกลาง ๆ สาํหรบัอุปกรณ์ทัว่ ๆ ไป หรอืเป็นการ
ตัง้คา่แบบ Factory Setup กไ็ด ้ 
Load BIOS Optimize Setup 
เมือ่กดเลอืกทีน่ี่ BIOS จะทาํการตัง้คา่ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ  
Password Setting  
ใชส้าํหรบัการตัง้ Password เมือ่ตอ้งการจะเขา้ไปเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ต่าง ๆ ใน BIOS หรอืเมือ่
ตอ้งการจะเปิดเครือ่ง โดยปกตเิมือ่ใส ่Password ระบบจะใหใ้ส ่Confirm ซํ้า 2 รอบเพือ่ปองกนัการใส่้

ผดิพลาด (ไมใ่สอ่ะไรเลย คอืการยกเลกิ password)  
HDD Low Level Format  
เป็นเมนูสาํหรบัทาํ Low Level Format ของ Hard Disk ซึง่ใชส้าํหรบัทาํการ Format Hard Disk แบบ
ระดบัตํ่าสุด ซึง่ถา้หากไมม่ปีญหาอะไรกบั ั Hard Disk กไ็มจ่าํเป็นตอ้งทาํ  
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Exit with Save Setting หรอื Exit without Save Setting 
เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงขอ้มลูการตัง้คา่ต่าง ๆ ของ BIOS แลว้ตอ้งทาํการ Save เกบ็ไวด้ว้ยนะครบั สว่น
ใหญ่เมือ่ทาํการ Save แลว้จะบทูเครือ่งใหม ่คา่ต่าง ๆ ทีต่ัง้ไวจ้งึจะใชง้านได ้ 
CPU Setup  
นอกจากน้ี ในเมนบอรด์รุน่ใหม ่ๆ ทีเ่ป็นแบบ Jumper Free (ไมใ่ช ้Jumper แต่จะใชเ้มนูใน BIOS 
สาํหรบัตัง้คา่ต่าง ๆ) จะสามารถตัง้คา่ของความเรว็ CPU, คา่ multiple หรอื FSB, คา่ไฟ Vcore และอื่น 
ๆ อกีแลว้แต่รุน่ของเมนบอรด์นัน้ ๆ  
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บทท่ี 4 การตดตัง้ ิ Operating System 
ระบบปฏบิตักิาร หรอืทีเ่รยีกยอ่ ๆ วา่ โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟตแ์วรใ์ชใ้น

การดแูลระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งคอมพวิเตอรท์ุกเครือ่งจะตอ้งมซีอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิารน้ี   ระบบ 
ปฏบิตักิารทีนิ่ยมใชก้นัมากและเป็นทีรู่จ้กักนัดเีชน่ดอส (Disk Operating System : DOS)   วนิโดวส ์
(Windows) โอเอสท ู(OS/2) ยนิูกซ ์(UNIX) 

วนิโดวส ์เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาต่อจากดอส เพือ่เน้นการใชง้านทีง่า่ยขึน้ สามารถทาํงาน
หลายงานพรอ้มกนัได ้โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่นกรอบชอ่งหน้าต่างทีแ่สดงผลบนจอภาพ การใชง้านเน้น
รปูแบบกราฟิก ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้มาสเ์ลื่อนตวัชีต้ําแหน่งเพือ่เลอืกตําแหน่งทีป่รากฏบนจอภาพ ทาํให้
ใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดง้า่ย วนิโดวสจ์งึไดร้บัความนิยมในปจจุบนัั   
การตดตัง้  ิ Windows XP 

1. เครื่องต้องสามารถ Boot ได้จาก CD-ROM ปกตจิะ Boot จาก CD-ROM ไดอ้ยูแ่ลว้ ใหท้าํขัน้ตอน
ต่อไป แต่ถา้เครือ่งไมส่ามารถ Boot ไดจ้าก CD-ROM ตอ้งเขา้ไป Setup ที ่BIOS 

 
วธีการกคื็อิ  

เริม่จากการเปิดเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม ่ขณะทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํ Memory Test อยู ่ใหก้ดปมุ ่ DEL เพือ่เขา้
สูเ่มนูของ Bios Setup (แลว้แต่เมนบอรด์ บางทอีาจใชป้มุอื่น สาํหรบัการเขา้ ่ Bios Setup ใหด้จูากคูม่อื
เครือ่ง)  

จากนัน้ จะขึน้เมนูการ Setup (คงจะไมเ่หมอืนกนัแต่ไมน่่าแตกต่างกนัมาก) มองหาเมนู Boot และเซต็
ใหบ้ตูเครือ่งจาก CD-Rom Drive ก่อน (หากเป็นอยูแ่ลว้ กไ็มต่อ้งเปลีย่นอะไร) 

กดปมุ ่ ESC เพือ่กลบัไปเมนูหลกัของ Bios Setup มองหาเมนูของ SAVE TO CMOS AND EXIT 

2. คาใน ่ BIOS กอนทาํการตดตัง้ ่ ิ Windows XP ใหมจะต้องทาํการ ่ Disable Virus Protection ใน 
BIOS เสียกอน่  เพราะเมนบอรด์บางรุน่จะมกีารปองกนั ้ Virus โดยการปองกนัการเขยีน้ ทบัในสว่นของ 
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วธีการกคื็อิ  

เริม่จากการเปิดเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม ่ขณะทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํ Memory Test อยู ่ใหก้ดปมุ ่ DEL 
เพือ่เขา้สูเ่มนูของ Bios Setup  

• 

มองหาเมนู Bios Features Setup ใชป้มุลกูศรเลื่อนแถบลงมาแลว้กด่ <Enter>  • 

• ถา้ใชจ่ะมเีมนู Virus Warning หรอื Virus Protection และถา้หาก Enable อยู ่ใหเ้ปลีย่นเป็น 
Disable โดยเลื่อนแถบแสงไปทีเ่มนูทีเ่ราตอ้งการใชป้มุ ่ PageUp หรอื PageDown สาํหรบั
เปลีย่นคา่กดปมุ ่ ESC เพือ่กลบัไปเมนูหลกัของ Bios Setup  

• มองหาเมนูของ SAVE TO CMOS AND EXIT  

3. ขัน้ตอนการตดตัง้ิ  

3.1 ใสแ่ผน่ซดี ีWindows XP ลงในไดรฟ์ CD -ROM แลว้ Boot เครือ่งจะมขีอ้ความใหก้ดปมุ่
อะไรกไ็ด ้เพือ่บตูจาก CD ใหก้ด <Enter> เมือ่เขา้สูห่น้าจอ Welcome to Setup (รปูที ่2) กดปมุ ่

<Enter> เพือ่เลอืกการ ตดิตัง้แบบ Clean Install ต่อไป  

 
รปูที ่1 รปูที ่2 

 



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   29 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

3.2 ทีห่น้าของ Licensing Agreement กดปมุ ่ F8 เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป (รปูที ่3) 

รปูที ่3 รปูที ่4 

3.3 เลอืก Drive ของฮารด์ดสิกท์ีจ่ะตดิตัง้ Windows XP โดยใชป้มุลกูศรเลื่อ่ นขึน้ลงเพือ่เลอืก Drive ที่
ตอ้งการ แลว้กด <Enter> เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป (รปูที ่4) หรอืถา้ตอ้งการลบ Partition กด C หรอื ลบ 
Partition กด D  

รปูที ่5 รปูที ่6 

3.4 เลอืกชนิดของระบบ FAT (File Allocation Table) ทีจ่ะใชง้านกบั Windows XP โดยใชป้มุลกูศร่

เลื่อนขึน้ลง แลว้กด <Enter> เพือ่เริม่ข ัน้ตอนการตดิตัง้ (เลอืกได ้2 ระบบ คอื NTFS และ FAT32 (จะ 
Format Harddisk ใหม ่ขอ้มลูเดมิจะถูกลบ) โดยเลอืกไดด้งัน้ี 

- ฟอรแ์มตโดยใชร้ะบบแฟตแบบ NTFS แบบรวดเรว็ 
- ฟอรแ์มตโดยใชร้ะบบแฟตแบบ Fat32 แบบรวดเรว็  
- ฟอรแ์มตโดยใชร้ะบบแฟตแบบ NTFS แบบสมบรูณ์ 
- ฟอรแ์มตโดยใชร้ะบบแฟตแบบ Fat32 แบบสมบรูณ์ 
- แต่ถา้เลอืกขอ้สดุทา้ย (no changes) (ไมต่อ้งการลบขอ้มลูเดมิ) (รปูที ่5) 
จากนัน้โปรแกรมจะทาํการ COPY โปรแกรมทีต่ดิตัง้ลงสูเ่ครือ่ง (รปูที ่6) 
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รปูที ่8 รปูที ่7  

3.5 หลงัจากนัน้ โปรแกรมจะ Restart เครือ่งใหมอ่กีครัง้ (ใหใ้สแ่ผน่ซดีไีวใ้นเครือ่ง แต่ไมต่อ้งกดปมุใด ๆ ่

เมือ่บตูเครือ่งใหม ่ปล่อยใหโ้ปรแกรมทาํงาน) (รปูที ่7) 

ภายหลงัจากบตูเครือ่ง จะเริม่เหน็หน้าตาของ Windows XP และเริม่ข ัน้ตอนการตดิตัง้ต่อไป (รปูที ่8, 9)  3.6 

  
รปูที ่10 รปูที ่9 

3.7 เมือ่เขา้สูก่ารตดิตัง้ Regional and Language Option (รปู 10) ใหก้ดปมุ ่ Customize จะปรากฏ
หน้าต่าง Regional and Language Option  

   
รปูที ่11 รปูที ่12 รปูที ่13 
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3.8 ทีห่น้าต่าง Regional and Language Option (รปู 11-13) 

- ที ่Tab Regional Option เลอืก Thai ทีช่อ่ง Region Option และ Thailand ทีช่อ่ง Location 
แลว้กดปมุ ่ Apply 
- ที ่Tab language ทาํเครือ่งหมายถูกทีช่อ่งวา่งทัง้สอง แลว้กดปมุ ่ Apply 
- ที ่Tab advance เลอืก Thai ทัง้ชอ่ง Language for…. แลว้กดปมุ ่ OK 
จะกลบัสูก่ารตดิตัง้ Regional and Language Option (รปู 10) ใหก้ด กดปมุ ่ Next  

  
รปูที ่14  รปูที ่15 

3.9 ใสช่ื่อและหน่วยงานของผูใ้ช ้ตามตอ้งการ แลว้กดปมุ ่ Next เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป 3.10ใส ่Product 
Key (อยูด่า้นหลงัของซองแผน่ซดีขีองแท)้ แลว้กดปมุ ่ Next เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป 

  
รปูที ่16  รปูที ่17 

หน้าจอใหใ้ส ่Password ของ Admin ใหป้ล่อยวา่งๆ ไวแ้ลว้กดปมุ่ Next เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป (รปูที ่16)  3.11 

3.12 ตัง้ วนั เวลา และเลอืก Time Zone ใหเ้ป็นของไทย (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta แลว้
กดปมุ่ Next เพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อไป (รปูที ่17) 
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รปูที ่18 รปูที ่19 

3.13 กระทัง่ข ัน้ตอนต่าง ๆ เสรจ็เรยีบรอ้ย กพ็รอ้มแลว้สาํหรบัการเขา้สูร่ะบบปฏบิตักิาร Windows XP 
จากนัน้ จะมกีารบตูเครือ่งใหมอ่กีครัง้ เพื่อเริม่ตน้การใชง้านจรงิ ๆ 3.14 บตูเครือ่งใหมค่ราวน้ี อาจจะมี
เมนู ซึง่เป็นการเลอืกวา่ เราจะบตูจากระบบ Windows ตวัเก่าหรอืจาก Windows XP ใหเ้ลอืก Microsoft 
Windows XP Professional (กรณทีีล่งใหมไ่มม่เีมนูน้ี) (รปูที ่19) 

  
รปูที ่21  รปูที ่20  

3.15 เริม่ตน้บตูเครือ่ง เขา้สูร่ะบบปฏบิตักิาร Windows XP (รปูที ่20) 3.16 ครัง้แรก อาจจะมกีารถาม
เรือ่งของขนาดหน้าจอทีใ่ชง้าน กด OK เพือ่ใหร้ะบบตัง้ขนาดหน้าจอให ้นอกจากน้ี ถา้หากเครือ่งไหนมี
การถาม การตดิตัง้คา่ต่าง ๆ กก็ดเลอืกที ่Next หรอื Later ไปก่อน บางครัง้อาจจะมใีหเ้ราทาํการสรา้ง 
Username อยา่งน้อย 1 ชือ่ ก่อนเขา้ใชง้าน กใ็สช่ื่อ User เขา้ไปไดเ้ลย (รปูที ่21) 
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หน้าจอการใชง้านสาํหรบั Windows XP 
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บทท่ี 5 Virus and Anti-Virus 

5.1 ไวรสัคอมพวเตอร์ิ คืออะไร 

ไวรสัคอมพวิเตอรค์อื โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ก่อกวน ทาํลายระบบคอมพวิเตอร ์
ไมว่า่จะเป็นขอ้มลู ชุดคาํสัง่ หรอือุปการณ์ต่างๆ เชน่ แผน่ดสิก ์ฮารด์ดสิก ์หรอืหน่วยความจาํคอมพวิเตอร ์
และเป็นโปรแกรมทีส่ามารถกระจายจากคอมพวิเตอรเ์ครือ่งหน่ึง ไปยงัคอมพวิเตอรอ์กีเครือ่งหน่ึงไดโ้ดย
ผา่นระบบสือ่สารคอมพวิเตอร ์เชน่ โดยผา่นทางแผน่บนัทกึขอ้มลู แฮนดีไ้ดรว์ หรอืระบบเครอืขา่ย 

การทีค่อมพวิเตอรใ์ดตดิไวรสั หมายถงึวา่ ไวรสัไดเ้ขา้ไปฝงัตวัอยูใ่นหน่วยความจาํ คอมพวิเตอร์
เรยีบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากไวรสักเ็ป็นแคโ่ปรแกรมๆหน่ึง การทีไ่วรสัจะเขา้ไปอยูใ่นหน่วยความจาํไดน้ัน้
จะตอ้งมกีารถูกเรยีกใหท้าํงาน 

จุดประสงคข์องการทาํงานของไวรสัแต่ละตวัขึน้อยูก่บัผูเ้ขยีนโปรแกรมไวรสันัน้ เชน่ อาจสรา้ง
ไวรสัใหไ้ปทาํลายโปรแกรมหรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นเครือ่งหรอืแสดงขอ้ความวิง่ไปมาบนหน้าจอ เป็นตน้ 

5.2 ประเภทของไวรสั 

บตูเซกเตอรไ์วรสั (Boot Sector Viruses) หรือ Boot Infector Viruses คอืไวรสัทีเ่กบ็ตวัเอง
อยูใ่นบตูเซกเตอรข์องดสิก ์การใชง้านของบตูเซกเตอรค์อื เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ริม่ทาํงานขึน้มาครัง้
แรก เครือ่งจะเขา้ไปอา่นบตูเซกเตอร ์โดยในบตูเซกเตอรจ์ะมโีปรแกรมเลก็ๆ ไวใ้ชใ้นการเรยีก
ระบบปฏบิตักิารขึน้มาทาํงาน 
           การทาํงานของบูตเซกเตอร์ไวรัสคือ จะเขา้ไปแทนท่ีโปรแกรมท่ีอยใูนบูตเซกเตอร์ โดยทวัไปแลว้่ ่
ถา้ติดอยใูนฮาร์ดดิสก่  ์จะเขา้ไปอยบูริเวณท่ีเรียกวา ่ ่ Master Boot Sector หรือ Partition Table ของ
ฮาร์ดดิสกนนั ถา้บูตเซกเตอร์ของดิสกใดมีไวรัสประเภทนีติดอยู์ ์ ่้ ้  ทุกๆครังท่ีบูตเคร่ืองขึนมา เม่ือมีการเรียก้ ้
ระบบปฏิบติัการจากดิสกน้์ี โปรแกรมไวรัสจะทาํงานกอนและเขา้ไปฝังตวัอยใูนหนวย่ ่ ่ ความจาํ เพื่อ
เตรียมพร้อมท่ีจะทาํงานตามท่ีถูกโปรแกรมมา กอนท่ีจะใหร้ะบบปฏิบติัการทาํงานตอไป ทาํใหเ้หมือนไมมี่ ่ ่
อะไรเกดขึนิ ้  
 

โปรแกรมไวรสั (Program Viruses) หรือ File Intector Viruses เป็นไวรสัอกีประเภทหน่ึงที่
จะตดิอยูก่บัโปรแกรม ซึง่ปกตจิะเป็นไฟลท์ีม่นีามสกุลเป็น COM หรอื EXE และไวรสับางตวัสามาถเขา้
ไปอยูใ่นโปรแกรมทีม่นีามสกุลเป็น SYS ไดด้ว้ย 

การทาํงานของไวรสัประเภทน้ีคอื เมือ่มกีารเรยีกโปรแกรมทีต่ดิไวรสั สว่นของไวรสัจะทาํงาน
ก่อนและจะถอืโอกาสน้ีฝงตวัเขา้ไปอยูใ่นหน่วยความจาํทนัทีั  แลว้จงึคอ่ยใหโ้ปรแกรมนัน้ทาํงานตามปกต ิ
เมือ่ฝงตวัอยูใ่นหน่วยความจาํแลว้ั  หลงัจากน้ีหากมกีารเรยีกโปรแกรมอื่นๆ ขึน้มาทาํงานต่อ ตวัไวรสัจะ
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ม้าโทรจนั (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมทีถู่กเขยีนขึน้มาใหท้าํตวัเหมอืนวา่เป็นโปรแกรม
ธรรมดาทัว่ๆไป เพือ่หลอกล่อผูใ้ชใ้หท้าํการเรยีกขึน้มาทาํงาน แต่เมือ่ถูกเรยีกขึน้มา กจ็ะเริม่ทาํลาย
ตามทีโ่ปรแกรมมาทนัท ีมา้โทรจนับางตวัถูกเขยีนขึน้มาใหมท่ัง้ชุด โดยคนเขยีนจะทาํการตัง้ชื่อโปรแกรม
พรอ้มชื่อรุน่และคาํอธบิายการใชง้านทีด่สูมจรงิ เพือ่หลอกใหค้นทีจ่ะเรยีกใชต้ายใจ 

จุดประสงคข์องคนเขยีนมา้โทรจนัคอื เขา้ไปทาํอนัตรายต่อขอ้มลูทีม่อียูใ่นเครือ่ง หรอือาจมี
จุดประสงคเ์พือ่ทีจ่ะลว้งเอาความลบัของระบบคอมพวิเตอร ์มา้โทรจนัถอืวา่ไมใ่ชไ่วรสั เพราะเป็น
โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้มาโดดๆ และจะไมม่กีารเขา้ไปตดิในโปรแกรมอื่นเพือ่สาํเนาตวัเอง แต่จะใชค้วาม
รูเ้ทา่ไมถ่งึการของผูใ้ช ้เป็นตวัแพรร่ะบาดซอฟตแ์วรท์ีม่มีา้โทรจนัอยูใ่นนัน้และนบัวา่เป็นหน่ึงในประเภท
ของโปรแกรม ทีม่คีวามอนัตรายสงู เพราะยากทีจ่ะตรวจสอบ สรา้งไดง้า่ย ซึง่อาจใชแ้คแ่บตไ์ฟลก์็
สามารถโปรแกรมมา้โทรจนัได ้

 
โพลีมอรฟ์กไวรสั ิ (Polymorphic Viruses) เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกไวรสัทีม่คีวามสามารถในการ 

แปรเปลีย่นตวัเองได ้เมือ่มกีารสรา้งสาํเนาตวัเองเกดิขึน้ ซึง่อาจไดถ้งึหลายรอ้ยรปูแบบ ผลกค็อืทาํให้
ไวรสัเหล่าน้ียากต่อการถูกตรวจจบั โดยโปรแกรมตรวจหาไวรสัทีใ่ชว้ธิกีารสแกนอยา่งเดยีว ไวรสัใหม่ๆ  
ในปจจุบนัทีม่คีวามสามารถน้ีเริม่มจีาํนวนเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆั  
 

สทิลตไ์วรสั (Stealth Viruses) เป็นชื่อเรยีกไวรสัทีม่คีวามสามารถในการพรางตวัต่อการ
ตรวจจบัได ้เชน่ ไฟลอ์นิเฟกเตอร ์ไวรสัประเภททีไ่ปตดิโปแกรมใดแลว้จะทาํใหข้นาดของโปรแกรมนัน้
ใหญ่ขึน้ ถา้โปรแกรมไวรสันัน้เป็นแบบสทสิตไ์วรสั จะไมส่ามารถตรวจดขูนาดทีแ่ทจ้รงิของโปรแกรมที่
เพิม่ขึน้ได ้

เน่ืองจากตวัไวรสัจะเขา้ไปควบคุมดอส เมือ่มกีารใชค้าํสัง่ DIR หรอืโปรแกรมใดกต็ามเพือ่ตรวจดู
ขนาดของโปรแกรม ดอสกจ็ะแสดงขนาดเหมอืนเดมิทุกอยา่ง ราวกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึน้ 

 
มาโครไวรสั (Macro Viruses) จะตดิกบัไฟลซ์ึง่ใชเ้ป็นตน้แบบ (template) ในการสรา้งเอกสาร  

(documents หรอื spreadsheet) หลงัจากทีต่น้แบบในการใชส้รา้งเอกสารตดิไวรสัแลว้ ทุกๆเอกสารที่
เปิดขึน้ใชด้ว้ยตน้แบบอนันัน้จะเกดิความเสยีหายขึน้ 
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5.3 การแก้ไขปัญหา Virus 

1. ใชโ้ปรแกรมตรวจจบัและกาํจดัไวรสั ( Anti-Virus ) อยา่งไรกต็ามไมม่โีปรแกรมตรวจจบัและ
กาํจดัไวรสัโปรแกรมใดทีส่มบรูณ์แบบ การเตอืนทีผ่ดิพลาดวา่มไีวรสั ก่อใหเ้กดิความราํคาญ
พอๆกบัตวัไวรสัเองอยา่ลมืวา่จะตอ้ง Update โปรแกรมทีใ่ชต้รวจจบัและกาํจดัไวรสัอยา่ง
สมํ่าเสมอเพือ่ใหค้รอบคลุมไวรสัชนิดใหม ่

2. Scan ทุกไฟลบ์นดสิเกตต ์ซดีรีอม และแฮนดีไ้ดรว์ ก่อนนําลงฮารด์ดสิก ์
3. Scan ทุกไฟลท์ีด่าวน์โหลดมาจากอนิเตอรเ์น็ต 
4. Scan ไฟลห์รอืโปรแกรมทีต่ดิมากบั e-mail ก่อนทีจ่ะเปิดอา่นหรอืเกบ็ลงบนฮารด์ดสิก ์
5. เกบ็เอกสารในรปูของ ASCII Text Mode หรอื Rich Text Format (RTF) โดยเฉพาะเอกสารทีใ่ช้

รว่มกนับนเครอืขา่ย ทัง้สองรปูแบบจะไมเ่ซฟสว่นทีเ่ป็น macro ลงพรอ้มกบัเอกสารดว้ย ซึง่ทาํ
ใหป้ลอดภยัจาก macro virus 

6. Back up ขอ้มลูและโปรแกรมบนเครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งสมํ่าเสมอ และทีส่าํคญัอยา่เกบ็ Back 
up ไวใ้นฮารด์ดสิกอ์นัเดยีวกนักบัขอ้มลูและโปรแกรมจรงิ 

5.4 โปรแกรม Scan Virus 
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4บทท่ี 6 การแก้ไขปัญหาตางๆ ่ (Troubleshooting) 
อาการเสยีของคอมพวิเตอรน์ัน้มหีลายสาเหตุ สามารถวเิคราะหอ์าการเสยีเบือ้งตน้ไดด้งัน้ี 
อาการ บตูเครื่องขึน้มาแล้ว ทุกอยางไมทาํงานและเงียบสนท่ ่ ิ  
      ใหต้รวจสอบทีพ่ดัลมดา้นทา้ยเครือ่งวา่หมนุหรอืไม ่หากไมห่มุนอาจเป็นไปไดว้า่ปลัก๊ไฟเสยี หรอื
อาจขาดใน และใหเ้ขา้ไปเชค็ทีฟิ่วสข์องเพาเวอรซ์พัพลาย หากฟิวสข์าดใหซ้ือ้ฟิวสร์ุน่เดยีวกนัมาเปลีย่น 
แต่ถา้เพาเวอรซ์พัพลายเสยี ควรแนะนําลกูคา้ใหเ้ปลีย่นเพาเวอรซ์พัพลายใหม ่ 
 
อาการ บตูเครื่องแล้วจอมืด แตไฟ ่ LED หน้าจอและไฟเคสตดิ  
      ใหต้รวจสอบทีป่มุการปรบัสแีละแสงทีห่น้่ าจอก่อน จากนัน้จงึเชค็ในสว่นของขัว้สายไฟ และขัว้
สายสญัญาณระหวา่งเคสและจอภาพ หรอืไมก่อ็าจเป็นเพราะเสยีบการด์จอไมแ่น่นหากตรวจเชค็อาการ
เหล่าน้ีแลว้ ทกุอยา่งเป็นปกตดิสีาเหตุน่าจะเกดิจากการด์แสดงผล และจอภาพ ใหนํ้าอุปกรณ์ทัง้ 2 ตวัไป
ลองกบัอกี เครือ่งหน่ึงทีท่าํงานเป็นปกต ิหากการด์แสดงผลเสยีตอ้งสง่เคลมหรอืใหล้กูคา้เปลีย่นใหม ่แต่
ถา้เป็นจอภาพ ใหต้รวจเชค็อาการอกีครัง้ ถา้ซ่อมไดก้ค็วรซ่อม  
 
อาการ บตูเคร่ืองแล้วมีไฟท่ีหน้าเคสและไฟฟลอ็บป้ีไดรฟ์ แตจอมืดและทกุอยางเงียบสนท่ ่ ิ  
      ใหต้รวจสอบทีก่ารเชื่อมต่อระหวา่งขัว้ต่อสายไฟของเพาเวอรซ์พัพลายกบัเมนบอรด์ถูกตอ้งหรอืไม ่
หลุดหลวมหรอืเปล่าตรวจสอบสายแพทีเ่ชื่อมต่อกบัขัว้ต่อ IDE ของฮารด์ดสิก,์ ฟลอ็บป้ีดสิก ์และซดีรีอม 
ถูกตอ้งหรอืไม ่หลุดหลวมหรอืไม ่ 
ตรวจสอบการตดิตัง้ซพียีวูา่ใสด่า้นถูกหรอืไม ่ซพียีเูสยีหรอืไม ่ 
ตรวจสอบจมัเปอรห์รอืดปิสวทิช ์และการเขา้ไปเปลีย่นแปลงคา่ในไบออสวา่มกีารกาํหนดคา่ทีถู่กตอ้ง
หรอืไม ่โดยเฉพาะคา่แรงดนัไฟ Vcore  
 
อาการ ท่ีจอภาพแสดงข้อความผดพลาดวา ิ ่ HDD FAILURE  
ตรวจสอบการตัง้คา่ในไบออสวา่ถูกตอ้งหรอืไม ่ 
ตรวจสอบขัว้ต่อ IDE วา่มกีารเสยีบผดิดา้นหรอืไม ่หลุดหลวมหรอืเปล่า  
ตรวจสอบฮารด์ดสิกว์า่เสยีหรอืไม ่โดยเขา้ไปในเมนูไบออส และใชห้วัขอ้ IDE HDD Auto Detection 
ตรวจหาฮารด์ดสิก ์ถา้ไมเ่จอแสดงวา่ฮารด์ดสิกม์ปีญหาแต่หากเจอแสดงวา่ฮารด์ดสิกป์กตดิีั  
 
เครื่องมีเสียงร้องแตหน้าจอไมตด่ ่ ิ  
      ควรตรวจสอบแรมวา่ทาํงานเป็นปกตหิรอืไม ่ตดิตัง้ดแีลว้หรอืยงั วธิแีกไ้ขใหถ้อดแลว้เสยีบใหม ่ 
ตรวจสอบการตดิตัง้การด์ต่างๆ บนเมนบอรด์วา่ตดิตัง้ดแีลว้หรอืยงั วธิแีกไ้ขใหถ้อดแลว้เสยีบใหม ่



http://www.mict4u.net 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

เวลาบูต๊เคร่ืองต้องกด <F1> ทุกครัง้ 
สาเหตุเพราะพบความผดิพลาดขณะทาํการตรวจสอบระบบเรยีกวา่ Post (Power On Self Test) 

         วธิแีก ้เมือ่ขณะเปิดเครือ่ง Bios จะทาํการตรวจสอบระบบเรยีกวา่ Post (Power On Self Test) 
ถา้พบผดิพลาดจะมขีอ้ความแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบและหยดุรอผูใ้ชก้ด <F1> เพือ่ทาํงานต่อ ซึง่ขอ้ผดิพลาด
สว่นใหญ่มกัเกดิจากการทีเ่ราตัง้คา่ใน Bios วา่มอุีปกรณ์บางอยา่งอยูใ่นเครือ่งซึง่ไมม่อียูจ่รงิ เมือ่ Bios 
วา่มอุีปกรณ์บางอยา่งอยูใ่นเครือ่งซึง่ไมม่อียูจ่รงิ เมือ่ Bios คน้หาอุปกรณ์ต่าง ๆ แลว้ไมพ่บ อุปกรณ์
ดงักล่าวจงึแจง้ความผดิพลาดใหเ้ราทราบ ซึง่เราอาจเขา้ไปแกค้า่ต่าง ๆ ใน Bios ใหต้รงกบัความจรงิ 
ปญหาที ่ั Bios กจ็ะหายไปเอง 
หน้าจอแสดงสีน้ําเงนิ  

หน้าจอสน้ํีาเงนิ (Blue Screen) เป็นชื่อสามญัทีใ่ชเ้รยีกแทน “หน้าจอแสดงขอ้ผดิพลาด” ทีม่กัจะ
อา้งองิกบัอาการผดิปกตขิองการทาํงานทีเ่กดิขึน้บนระบบปฎบิตักิาร Windows นอกจากชื่อน้ีแลว้ บางที
มนัยงัถูกเรยีกวา่ “stop error” (ขอ้ผดิพลาดทีท่าํใหร้ะบบตอ้งหยดุทาํงาน) ปกตแิลว้ขอ้ความต่างๆ ที่
ปรากฏขึน้บนหน้าจอจะเป็นการบอกใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ คอมพวิเตอรข์องคุณไมส่ามารถแกไ้ขปญหาอนัั

เน่ืองจากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในระบบนัน่เอง โดยหน้าจอแสดงขอ้ผดิพลาดในลกัษณะน้ีจะมอียูใ่น 
Windows ทุกเวอรช์นัตัง้แต่ Windows 3.1 เมือ่ใดกต็ามทีร่ะบบปฏบิตักิารพบวา่ มนัมขี ัน้ตอนการทาํงาน
ทีผ่ดิปกต ิและระบบไมส่ามารถแกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ได ้หน้าจอสน้ํีาเงนิกจ็ะปอปอพัขึน้มาั ๊   

ซึง่วธิทีีป่ลอดภยัสาํหรบัการออกจากหน้าจอน้ําเงนิกค็อื ตอ้งรสีตารท์คอมพวิเตอร ์ปญหาของั

การเกดิหน้าจอน้ําเงนิกค็อื ขอ้มลูบางสว่นอาจสญูหายไปในระหวา่งทีเ่กดิกระบวนการน้ี ผูใ้ชจ้ะไมม่ี
โอกาสไดจ้ดัเกบ็งานแต่อยา่งใด เพราะฉะนัน้ การปรากฏตวัของหน้าจอสน้ํีาเงนิจงึไมไ่ดแ้คท่าํใหร้ะบบตอ้
หยดุทาํงานเทา่นัน้ แต่ยงัทาํใหเ้กดิความหายนะอื่นๆ อยา่งเชน่ การสญูเสยีขอ้มลูทีก่าํลงัจดัทาํอยูใ่น
ขณะนัน้ดว้ย  
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