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การใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยท่ัวไปประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน 

          ส่วนท่ี 1 คือ ฮาร์ดแวร์ หมายถึงตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆของคอมฯทุกๆชิ้นที่เราสามารถจับต้องหรือ

สัมผัสได้เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ เครื่องพิมพ์ ซีพียู แรม เมนบอร์ด และอื่นๆเป็นต้น โดยด้านหน้าตัวเครื่องคอมฯ

จะมีปุ่มส าหรับกดเพื่อ เปิด-ปิด Reset เครื่อง และมีไฟบอกสถานการณ์ท างานของเครื่องติดต้ังอยู่ นอกจากนั้น

เป็นส่วนของจอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์และล าโพง ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กันในคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่อง 

         ส่วนท่ี 2 คือซอฟท์แวร์ หมายถึง โปรแกรมท่ีส่ังให้เครื่องท างานนั่นเองโดยมากจะมากับแผ่นซีดีหรือดีวีดี 

หรือดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ทและส่วนมากจะต้องผ่านขั้นตอนการติดต้ัง (install หรือ setup ) ลงใน

ฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้รู้จักกับเครื่องเราเสียก่อน จึงจะใช้งานได้โปรแกรมมีหลายประเภทต้ังแต่ระบบปฏิบัติการวินโดว์

ลีนุกซ์ ออฟฟิศ นีโร่ เพาเวอร์ดีวีดี โปรแกรมป้องกันไวรัส และอื่นๆอีกมากมาย 

  

ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ /การดูแลรักษา  

1. ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)  

 เป็นหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเร็วจะแรงก็ตัวนี้ (ตัวอื่นๆเป็นส่วนสนับสนุน) มีหน้าท่ี

ประมวลผลการท างานทุกอย่างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติซีพียูเป็นอุปกรณ์/ช้ินส่วน ท่ีจะช ารุดเสียหายยาก

มากจากการใช้งานปกติ ซึ่งซีพียูอาจจะท างานได้นานมากจนเราเลิกใช้เครื่องไปเลย แต่ถ้าเราโชคร้ายโดยถูก

ผู้ผลิตน าซีพียูทีมีความเร็วต่ ามาหลอกขายว่าเป็นซีพียูความเร็วสูง (CPU Remark) หรือท าการ Over Clock ให้

ซีพียูท างานเร็วกว่าความเร็วที่ก าหนดให้ ท าให้อายุการใช้งานของซีพียูส้ันลงกว่าปกติ อีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้อายุ

การใช้งานซีพียูส้ันลงก็คือ พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) ท่ีติดต้ังอยู่ท่ีชุดจ่ายไฟฟ้า (Power 

Supply) ของคอมพิวเตอร์เสีย ท าให้ซีพียูต้องท างานท่ีความร้อนสูงตลอดเวลา ถ้าซีพียูเสียก็ต้องซื้อใหม่อย่าง

เดียว ไม่สามารถท าการซ่อมหรือแก้ไขได้ ความเร็วซีพียูส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มีความเร็วอยู่ในระดับ 1 - 



3.4 GHz  ท่ีได้รับความนิยมขณะนี้มีอยู่ 2 บริษัทคือ Intel และ AMD ซึ่งท้ังสองบริษัทก็มีหลายรุ่นหลายแบบ

ตามลักษณะการใช้งาน เช่นส าหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องต้ังโต๊ะ เครื่องโน๊ตบุ๊ค ฯลฯ) 

 

2. เมนบอร์ด หรือ แผงวงจรหลัก (Mainboard or Motherboard)  

                เป็นอุปกรณ์ท่ีมี Chip ควบคุมการท างานของอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นท้ัง

ตัวรับและจ่ายไฟให้กับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บนเมนบอร์ด ซึ่งถ้ามีอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ก็จะช่วยให้

การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างราบรื่นสม่ าเสมอ และไม่ท าให้อุปกรณ์อื่นๆ ช ารุดเสียหาย ใน

กรณีท่ีเกิดไฟตกไฟกระชากอีกด้วย นอกจากนี้บางเมนบอร์ดอาจมีอุปกรณ์อื่นท่ีมีมาพร้อมในตัว (Onboard) มา

ให้ด้วย เช่น การ์ดแสดงผล การ์ด LAN การ์ดเสียง และการ์ดโมเด็ม ซึ่งท าให้ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกลง 

เนื่องจากรวมทุกอย่างมาไว้ในชุดเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพการใช้งานบางอย่างก็ต่ าตามไปด้วย 

  

3. RAM หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

3.1  หน่วยความจ ารอม (ROM)  ROM ย่อมากจาก Read Only Memory เป็นหน่วยความจ าท่ีเก็บ

ข้อมูลแบบถาวร ตัว ROM ก็ถูกติดต้ังไว้แบบถาวรด้วย ผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในรอมได้ ข้อมูลจะยังคงอยู่

ถึงแม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยผู้ผลิตจะบรรจุจะหน่วยความจ ารอมมาโดยตรง เช่นโปรแกรม

ไบออส เป็นต้น 

3.2  หน่วยความจ าแรม (RAM)  RAM ย่อมากจาก Random Access Memory   เป็นหน่วยความจ า

ช่ัวคราวก่อนท่ีจะน าไปประมวลผล  ซึ่งจะเก็บข้อมูลได้เมื่อมีไฟฟ้าเล้ียงวงจร แต่ถ้าไฟฟ้าดับข้อมูลท่ีเก็บในแรมจะ

สูญหายหมด   ท้ังนี้หน่วยความจ าแรมผู้ใช้สามารถเพิ่มได้ เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ท้ังนี้ 

หน่วยความจ าแรมมีหน่วยวัด เป็นไบต์  (Byte)  เช่น 256 เมกะไบต์ 512 เมกะไบต์ เป็นต้น มาตรฐานปัจจุบัน

เป็น Gigabyte (GB) เช่น 4GB 8GB แรมท่ีก าลังนิยมใช้งานอยู่ในขณะนี้คือ DDR3 เนื่องจากมีความเร็วในการ

ท างานสูง ความจุสูง และราคาไม่แพง  



หลักการเลือกแรม 

● ขนาดความจุแรม  จ านวนแรม ท่ีมากจะมีผลต่อความเร็วในการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบัน

ควรเลือกใช้แรมไม่น้อยกว่า 2GB ปัจจุบันแนะน าขั้นต่ า 4GB เป็นต้น 

● ความเร็วแรม  เป็นความเร็วบัสของเมนบอร์ดท่ีแรมใช้ในการติดต่อกับซีพียู มีหน่วยเป็นเมกกะเฮิร์ต 

MHz เช่น 400, 533 และ 677 MHz  ปัจจุบันขั้นต่ า 1333 MHz เป็นต้น 

● การรับประกัน และบริการหลังการขาย อันนี้กส็ าคัญ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ไฟฟ้าเป็น

ส่ิงหล่อเล้ียงให้เกิดการท างาน มีความร้อนในตัว ก็อาจท าให้เส่ือมสภาพและช ารุดเสียหายได้ การเลือกการ

รับประกันดีๆ ก็ท าให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าของส่ิงนั้นมีคุณภาพน่าเช่ือถือได้ 

  

4. หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Supply)   

 ติดต้ังอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านหลังท าหน้าท่ีแปลงระดับ แรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ตามบ้านหรือ

ไฟฟ้าท่ัวไป มาใช้ให้เหมาะสมกับท่ีใช้ในวงจรคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้โดยปกติจะเลือกจากก าลังท่ีใช้มีหน่วยเป็น 

วัตต์ (Watt) เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัวไปจะมีต้ังแต่ 300Watt, 400Watt, 500Watt เป็นต้น ส่วนไฟฟ้าท่ีออกมา

จาก Power Supply มาตรฐานทุกรุ่นมีหน่วยเป็นโวลท์ เช่น 12 โวลท์, 5 โวลท์, 3 โวลท์ หากถูกไฟฟ้าดูด,ช๊อต 

จะไม่มีความรุนแรง หรือถึงกับเสียชีวิต 

  

5. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)  

 ฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจ าส ารอง หรือส่ือบันทึกข้อมูลท่ีมีความจุสูง ฮาร์ดดิสก์จะถูกบรรจุอยู่ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่แล้ว ฮาร์ดดิสก์ในสมัยเริ่มแรกมีความจุเพียง 20-80 กิกะไบต์ และต่อมาฮาร์ดดิสก์ได้

พัฒนาให้มีความจุสูงขึ้น และมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลท่ีสูงขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ท่ีมีขายท่ัวไปใน

ท้องตลาดมีความจุมากกว่า 500 กิกะไบต์ท้ังส้ิน และมักจะมีอายุการประกันต้ังแต่ 1-5 ปี ซึ่งเมื่อฮาร์ดดิสก์เสียใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ก็ต้องส่งไปซ่อมกับร้านท่ีซื้อมา โดยท่ัวไปฮาร์ดดิสก์จะมีอายุการใช้งานอย่างต่ า 3 ปี แต่อย่างไร



ก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ก็อาจจะเสียได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราควรส ารองข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เอาไว้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

เวลาท่ีฮาร์ดดิสก์เสีย ข้อมูลก็จะยังไม่สูญหายไป ข้อควรระวังก็คือ ในเรื่องของไฟตกไฟกระชากซึ่งจะมีผลต่อ 

Hard disk อาจท าให้เกิดความเสียหายได้  ฮาร์ดดิสก์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็น ฮาร์ดดิสก์แบบ Serial 

ATA มีความเร็วในการหมุน 5400 รอบ/ส าหรับโน๊ตบุ๊ค และ 7200รอบ/ส าหรับเครื่องต้ังโต๊ะสามารถรับส่งข้อมูล

ได้ด้วยความเร็วสูง 150 MB/s และอาจจะสูงถึง 300 และ 600 MB/s ใน SATA เวอร์ช่ันต่อไป 

 

6. การ์ดแสดงผล (Display Card)  

 โดยท่ัวไปการใช้งานในช่วง 1 ปีแรก มักจะไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนใหญ่จะใช้งานไปได้ถึง 3 ปี โดยไม่มี

ปัญหาอะไร แต่ถ้าเราเลือกใช้การ์ดแสดงผลราคาถูก ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในปีแรก แต่ก็ไม่มากนัก แต่ถ้าเป็น

การ์ดแสดงผลยี่ห้อดังๆ จากอเมริกาท่ีมีราคาแพง จะมีความเร็วในการแสดงผลสูง มีลูกเล่นมากกว่า และมีการ

ออกไดร์ฟเวอร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง  การ์ดแสดงผลท่ีมีจ าหน่ายอยู่ขณะนี้มี 2 รูปแบบ ก็คือ แบบสล็อต AGP ซึ่ง

มีความเร็ว 4x/8x/16x พร้อมกับหน่วยความจ าต้ังแต่ 64 – 256 MB ปัจจุบันเป็นแบบสล็อต PCI Express ซึ่งมี

หน่วยความจ าถึง 2 GB ความเร็วในการท างานสูงมาก ปัจจุบันนิยมน ามาติดต้ังในเครื่องแทนการ์ด

แบบ AGP เดิม ส าหรับการใช้งานท่ัวไปไม่เน้นงานออกแบบมัลติมีเดีย งานทางด้านกราฟฟิกสูงๆ จะใช้ระบบการ

แสดงผล (VGA On Board) คือมีมาพร้อมในตัวโดยไม่ต้องติดต้ังเพิ่ม 

 

7. การ์ดเสียง (Sound Card)    

 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงเสียงและบันทึกเสียงได้เหมือนเครื่องเล่นเทปคาส

เซตต์ การ์ดเสียงมีช่ือเรียกหลายช่ือ บางทีเรียก ซาวการ์ด (Sound Card) ซาวด์บอร์ด (Sound board) หรือ

ออดิโอซาวด์ (Audio Sound) การท่ีจะดูว่าการ์ดเสียงให้คุณภาพเสียงดีหรือไม่ ดูจาก Sampling Size 16 บิต 

และ Sampling Rate 44.1 Khz  เช่นกัน ระบบเสียงจะมีท้ังท่ีมาพร้อมในตัว (On Board) และติดต้ังเพิ่มเติม

ส าหรับงานในสตูดิโอ แต่ส่วนมากแล้วจะมีมาพร้อมในตัว (On Board) 



 

8. โมเด็ม (Modem)      

 โมเด็ม (Modulator and Demodulator) เป็นอุปกรณ์รอบข้างส าหรับต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ท า

หน้าท่ีเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ห่างกันมาก ๆ โดยอาศัยเครือข่ายของโทรศัพท์เข้ามาช่วยในการส่ือสารรับ-ส่ง

ข้อมูล หน้าท่ีของโมเด็มมีหลายประการ คือ การ เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่งแฟกซ์ การส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   โมเด็มมี 2 ประเภท คือ  

     ●  โมเด็มท่ีติดต้ังภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internal Modem) ซึ่งจะติดต้ังมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา

ไม่แพง แต่ไม่สะดวกในการเคล่ือนย้าย  

     ● โมเด็มท่ีติดต้ังภายนอก (External Modem) จะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมมีสายต่อเข้ากับ CPU นิยมใช้มาก

เพราะเคล่ือนย้ายสะดวก ติดต้ังง่าย และคุณภาพดีพอสมควร 

    ● ปัจจุบัน ไม่มีการใช้งานแล้ว เนื่องจากระบบเครือข่ายส่ือสารต่างๆ พัฒนาไปมาก เช่น Hi-speed internet 

, Wi-Fi Internet ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก เมื่อเทียบกับโมเด็มมีความเร็วสูงสุดแค่  64 Kbps 

ขณะท่ี Hi-speed internet มีความเร็วขั้นต่ า 6 Mbps 

 

9. ดิสก์ไดร์ฟ (Disk Drive) 

 ดิสก์ไดร์ฟ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้อ่านและเขียนข้อมูลลงในแผ่นฟล๊อปป้ีดิสก์ ซึ่งดิสก์ไดร์ฟก็มีหลาย

ชนิด มีต้ังแต่ขนาด 8 นิ้ว 5.25 นิ้ว ล่าสุดเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัวๆไปมักจะใช้ดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว สามารถ

บรรจุข้อมูลได้ 1.44เมกกะไบท์ ปัจจุบันแทบไม่มีการใช้งานกันแล้ว เนื่องจาก ใช้ แผ่น ซีดี ดีวีดี แฮนด้ีไดร์ฟ และ 

ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 

 

 



 

10. พัดลมระบายความร้อน  

 พัดลมระบายความร้อน ใช้เพื่อระบายความร้อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในเครื่องคอมฯ ออกมา

สู่ด้านนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบภายในประเทศ มักจะใช้พัดลมระบายความร้อนท่ีมีราคาถูก และจะ

พบว่าส่วนใหญ่พัดลมจะเสียภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น มีอยู่น้อยมากท่ีจะอยู่ได้หลายปีโดยไม่เสีย เช่น พัดลมท่ีใช้

ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การเลือกใช้พัดลมระบายความร้อนต้องพยายามใช้ของดีมีคุณภาพ (ส่วนมากคุณภาพดีจะมา

พร้อมกับราคาท่ีสูง) เพราะถ้าพัดลมระบายความร้อนเสีย จะท าให้ซีพียูร้อนจัด ท าให้เครื่องเกิดอาการ

แฮ๊งก ์(Hang) โดยไม่ทราบสาเหตุ และท าให้อายุการใช้งานของซีพียูส้ันลง ถ้าพัดลมระบายความร้อนเสียควร

ต้องเปล่ียนอย่างเดียว  

 

11. ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-Rom Drive)  

                 ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบมัลติมีเดีย  

หรือเป็นส่ือผสม ซึ่งจะต้องใช้ส่ือบันทึกข้อมูลท่ีสามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งจะมีข้อมูลท้ังภาพและเสียง 

ดังนั้น แผ่นซีดีรอมจึงเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อมีแผ่นซีดีรอมเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะต้องมีเครื่องผ่าน

แผ่นซีดีรอมท่ีเรียกว่า ซีดีรอมไดร์ฟ  ปกติซีดีรอมจะมีความจุ 700 MB หรือเท่ากับหนังสือประมาณ 500,000 

หน้าเท่ากับฟลอปป้ีดิสก์ขนาด 1.44 MB ถึง 460 แผ่น สามารถบันทึกข้อมูลได้มากโดยเฉพาะงานด้านมัลติมีเดีย

ท้ังภาพ แสง เสียงในเวลาเดียว ท่ีส าคัญคือ เป็นระบบท่ีปลอดภัยจากไวรัส ข้อควรระวังก็คือ ไม่ควรน าแผ่นซีดี ท่ี

เสียแล้ว หรือมีรอยขีดข่วนมากๆ มาอ่าน เพราะอาจท าให้หัวอ่านช ารุดได้ รวมถึงการใช้น้ ายาล้างหัวอ่านผิด

ประเภทด้วย การใช้น้ ายาท าความสะอาดส าหรับเครื่องคอมฯ เช็ด บริเวณด้านนอก โดยอาจใช้พู่กันเล็กๆ ช่วยใน

การปัดฝุ่นออกเสียก่อน จากนั้นจึงใช้น้ ายาท าความสะอาดเช็คเครื่องคอมฯ ข้อควรระวัง! โดยปกติน้ ายาเหล่านี้ 

ห้ามเช็คหน้าจอ ถ้ามีฝุ่นหรือคราบนิ้วมือ ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดก็เพียงพอแล้ว (ทิป น้ ายาท าความสะอาด โดยท่ัวไป 



การใช้ควรใส่น้ ายาบนผ้าท่ีสะอาด จากนั้นลูบไปบริเวณตัวเครื่อง ท้ิงไว้สักพัก และค่อยเช็ดออก จะช่วยลดแรงใน

การขัดได้มาก) 

  

12. ดีวีดี - รอม (DVD - ROM)   

 เป็นหน่วยเก็บข้อมูลรองอีกชนิดหนึ่งท่ีก าลังได้รับความนิยมมากลักษณะคล้ายซีดีรอมแต่สามารถ

เก็บข้อมูลได้มากกว่าซีดีรอมหลายเท่า คือ ขนาดมาตรฐานเก็บข้อมูลได้ 4.7 GB หรือ 7 เท่าของซีดีรอม และ

พัฒนาต่อเนื่องไปตลอด ดีวีดีแผ่นหนึ่งสามารถบรรจุภาพยนตร์ความยาวถึง 133 นาทีได้ โดยใช้ลักษณะการบีบ

อัดข้อมูลแบบ MPEG-2 และระบบเสียงแบบดอลบี ้(Dolby AC-3) ปัจจุบันดีวีดีนิยมใช้ในการบันทึกภาพยนตร์

และมัลติมีเดีย  

** ปัจจุบัน มี Blue-Ray Drive ซึ่งสามารถติดต้ังบนคอมพิวเตอร์ได้ โดยส่วนมากจะใช้ส าหรับการดูหนังความ

คมชัดสูง เช่น  

แผ่น BD-R (SL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Single Layer แบบหน้าเดียว มีความจุ 25 GB แผ่น  

แผ่น BD-R (DL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Double Layer แบบหน้าเดียว มีความจุ 50 GB แผ่น 

แผ่น BD-R (2DL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Double Layer แบบสองหน้า มีความจุ 100 GB  

โดยล่าสุด สามารถผลิต BD-XL ซึ่งมีขนาดมากกวา่ 100 GB ไปท่ี 128 GB ได้แล้ว 

  

13. จอภาพ (Monitor)  

 Monitor เป็นอุปกรณ์ OUTPUT อย่างหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องมีส าหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้แสดง

ข้อมูลหรือโปรแกรมออกมาบนจอภาพ ปัจจุบันจอภาพให้หลายขนาด ได้แก่ 14 นิ้ว 15 นิ้ว 17 นิ้ว 19 นิ้ว และ

มากกว่า มีหลายแบบให้เลือก ท้ังจอภาพธรรมดา (CRT) หรือจอภาพแบน แอลซีดี (LCD) 



- จอภาพแบบ CRT เป็นจอแก้วสุญญากาศ ท างานโดยการยิงล าแสงอิเล็กตรอนผ่านสนามแม่เหล็ก ไป

กระทบกับสารท่ีเคลือบด้านในของจอภาพ ซึ่งมีสารฟอสเฟสฉาบอยู่บนหลอดภาพ และเปล่งแสงออกมา เป็น

จุดๆ ซึ่งจุดนี้ก็คือจุดท่ีแสดงภาพขึ้นมาบนหน้าจอ เรียกว่า พิกเซล (Pixel) 

- จอภาพแบบ LCD และ LED ท้ังสองชนิดการท างานจะคล้ายๆกัน คืออาศัยหลักของการใช้ความร้อนท่ี

ได้จากขดลวดมาท าการเปล่ียนและบังคับให้ผลึกเหลวแสดงสีต่างๆ ออกมาตามท่ีต้องการ ท่ีแตกต่างกันคือ ต้น

ก าเนิดแสง LCD มาจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ แต่ LED มาจากหลอดแอลอีดี ข้อดีคือแสงสว่างท่ีได้จะไม่ส่ันไหว

เหมือนจอภาพแบบ CRT ซึ่งประโยชน์ก็คือสามารถลดความเม่ือยล้าในการมองได้  ปัจจุบันนิยมใช้ จอภาพ LED 

เป็นส่วนมาก 

- การเลือกซื้อจอภาพจะตัองพิจารณาชนิดของจอภาพให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน, พื้นท่ีติดต้ัง, การ

เช่ือมต่อสัญญาณตามมาตรฐานท่ีต้องการ จอภาพโดยท่ัวไปมักจะมีการรับประกัน ประมาณ 1-3 ปี เนื่องจาก

หลอดภาพของแต่ละรุ่นยี่ห้อนั้น จะมีคุณภาพแตกต่างกันไปตาม แต่ละบริษัทผู้ผลิต ไม่ควรต้ังจอไว้ใกล้บริเวณท่ีมี

สนามแม่เหล็กมากจนเกินไป และไม่ควรเช็ดหน้าจอด้วยน้ ายาหรือสารอย่างอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ส าหรบัท าความ

สะอาดจอภาพนั้นๆ 

 

14. เมาส์ (Mouse)  

 เป็นอุปกรณ์ทางด้าน Input ท่ีใช้ส าหรับป้อนข้อมูลค าส่ังเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ มี 2 แบบ 

 - แบบทางกลเป็นแบบท่ีใช้ลูกกล้ิงกลม ท่ีมีน้ าหนักและแรงเสียดทานพอดี เมื่อเล่ือนเมาส์ไปในทิศทางใดจะท าให้

ลูกกล้ิงเคล่ือนไปมาในทิศทางนั้น ลูกกล้ิงจะท าให้กลไกซึ่งท าหน้าท่ีปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y แล้ว

ส่งผลไปเล่ือนต าแหน่งตัวชี้บนจอภาพ ลูกกล้ิงสามารถถอดท าความสะอาดเอาส่ิงสกปรกต่างๆ ภายในเม้าส์ออก 

ท าให้ลูกกล้ิงสามารถเคล่ือนท่ีไปได้โดยอิสระ  

- แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ (mouse pad)  ตามแนวแกน X  และ Y เมื่อ

เล่ือนตัวเมาส์เคล่ือนไปบนแผ่นรองเมาส์ก็จะมีแสงตัดผ่านและสะท้อนขึ้นมาท าให้ทราบต าแหน่งท่ีลากไป 



เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีต้องค านึงถงึคือพื้นหรือแผ่นรอง ควรเป็นสีทึบไม่มีลวดลายเพราะจะท าให้การสะท้อนของ

ล าแสงไม่เท่ียงตรง ในเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหาการใช้งานเท่าใดนัก 

 

15. แป้นพิมพ ์(Keyboard)  

 เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน Input ท่ีทุกเครื่องจ าเป็นต้องมี เป็นอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในการน าข้อมูล

ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ การเช่ือมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีหลักๆ อยู่ 3 แบบ คือ  

- แบบใช้สายเช่ือมต่ออนุกรม (serial port) หรือ PS2 หัวมีลักษณะกลม ข้อดีคือไม่จ าเป็นต้องติดต้ัง

ไดร์ฟเวอร ์

- แป้นพิมพ์มีสายเช่ือมต่อชนิด USB หัวมีลักษณะเป็นหัวแบนแบบเดียวกับอุปกรณ์ USB ท่ัวไป ข้อดี 

สามารถน ามาเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย  

- แป้นพิมพ์แบบไร้สาย ปกติจะมาพร้อมกับเมาส์เป็นชุดเดียวกัน การใช้งานสะดวกไม่ต้องมีสายเช่ือมต่อ 

ข้อเสีย จ าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ราคาสูงกว่าแบบมีสาย 

การป้อนข้อมูลจ านวนมากทุกวัน หรือเอาแป้นพิมพ์ไปใช้เล่นเกมส์ จะพบว่าปุ่มบางปุ่มจะเสียเร็ว อายุการใช้งาน

ของแป้นพิมพ์จะน้อย หรือแป้นพิมพ์คุณภาพไม่ดีตัวอักษรบนปุ่มลอกเร็วกว่าปกติ  นอกจากนี้ยังมีแป้นพิมพ์ท่ีมี

ราคาแพงเกินหนึ่งพันบาทขึ้นไป เช่น ไมโครซอฟต์คีย์บอร์ด หรือคีย์บอร์ดของไอบีเอ็ม แป้นพิมพ์เหล่านี้จะมี

รูปทรงถูกสุขลักษณะ ไม่ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อยข้อมือ มีความทนทานสูงและตอบสนองต่อการกดแป้นพิมพ์

จะดีกว่า 

 

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ข้อแนะน าในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

 

การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

1). ควรต้ังเครื่องให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม. เพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดความร้อนภายในเครื่อง 

2). ไม่ควรต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่มีฝุ่นละอองมาก (วางใต้โต๊ะมีฝุ่นมากกว่าวางบนโต๊ะ), อุณหภูมิไม่คงท่ี, มี

แสงแดดส่อง , มีความช้ืนสูง , มีการส่ันสะเทือนบ่อย , ใกล้กับแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงสนามแม่เหล็ก 

3). ไม่ควรวางส่ิงของไว้ปิดช่องระบายอากาศของจอภาพและตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4). ไม่ควรน าน้ า กาแฟ หรือของเหลวอื่นๆ มาต้ังใกล้เครื่อง เพราะส่ิงเหล่านี้อาจท าให้เครื่องเสียหายได้ 

5). ไม่ควรเคล่ือนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือถอดสายใด ๆ ท่ีต่อเช่ือมกับเครื่องขณะก าลังเปิดใช้งานอยู่ 

6). ควรต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ UPS หรือ STABILAZER หากกระแสไฟฟ้าไม่คงท่ี 

7). หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่ควรเปิดเครื่องโดยทันที ให้รอสักประมาณ 1 นาที จึงเปิดเครื่องใหม่ เพราะ

กระแสไฟฟ้าอาจท าให้เครื่องเสียง่าย 

8). ควรมีการติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส/สปายแวร์ และต้องอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส (Signature Database) 

อยู่เสมอ 

9). หากมีปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ควรปรึกษาช่างผู้ช านาญก่อนด าเนินการด้วยตนเอง 

 

การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบ่งออกเปน็หลักๆได้ 3 อย่าง คือ 

1). (Hardware) หรือพวกอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยู่ภายใน และภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์  

2). (Software) พวกโปรแกรมท่ีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  

3). (Peopleware) คือ คนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ต้องระมัดระวงัในการใช้งาน 

  

 



1. การดูแลรักษา ทางด้านฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) 

                1.1 เร่ืองความสะอาดภายในเคร่ือง คือ ฝุ่น, ใยผ้า, ใยแมงมุม, เส้นผม พวกนี้มันจะไปเกาะอยู่ท่ี

ซิงค์ระบายความร้อน ท าให้การระบายความร้อนของอุปกรณ์ไม่ดีเท่าไหร่ ควรดูแลท าความสะอาด เรื่องนี้ให้

ความส าคัญมากหน่อย ท าให้อายุการใช้งานมากขึ้น 

                1.2 ที่ต้ังของคอมพิวเตอร์ ท่ีเราไปวางไว้เป็นมุมอับ การระบายความร้อนจะไม่ดีเท่าท่ีควร อย่าวาง

ใกล้ชิดติดก าแพง หรือไปวางในมุมอับ ควรเป็นมุมท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก จะดีท่ีสุด ถ้าไม่มีมุมท่ีต้ังจริงๆ ก็

เอาพัดลมเป่าช่วยก็ได้ วางบนโต๊ะดีกว่าวางกับพื้นเพราะพื้นมีฝุ่นมากกว่า หรือระหว่างการใช้งาน ขาหรือเท้า 

อาจไปกระแทรกกับเครื่องส่งผลท าให้เครื่องท างานผิดพลาดได้ 

                1.3 สังเกตสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ลองเปิดฝา สังเกตดูภายใน ตัวอุปกรณ์ ว่า

มีรอยไหม้ หรือท่ีตัวอุปกรณ์อิเลิกทรอนิคส์ เช่น ตัวคาปาซิสเตอร์ ( ตัวทรงกระบอกท่ีหัวมีกากบาทท่ีบนหัว ) ว่า

มันบวมๆ ท าถ้าจะพุพองออกมารึเปล่า มีน้ ายาเย้ิมออกมาไหม ถ้าเจอว่ามี รีบส่งซ่อมเลยนะครับ เด๋ียว

คอมพิวเตอร์เราจะเสียมากกว่าเดิม แล้วก็พวกพัดลมต่างๆในเครื่องว่าหมุนดี ทุกตัวรึเปล่า ตัวไหนหยุดหมุน ก็

เปล่ียนได้ เนื่องจากความร้อนสะสมภายในจะท าให้อายุการใช้งานส้ันลง หรือท าให้ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

  

2. การดูแลรักษา ทางด้านซอฟแวร์ ( Software ) 

                เรื่องซอฟแวร์ มีโอกาสเจอปัญหาได้หลายรูปแบบ 

                2.1 การลงโปรแกรม อันไหนไม่ใช้กไ็ม่ต้องลง ลงเฉพาะท่ีเราใช้ เอาโปรแกรมเข้าๆออกๆ ไม่ค่อยดี

เท่าไหร่ บางทีเครื่องอืดไปเลยก็มี แฮงค์ๆ ค้างๆ บางโปรแกรมกลับใช้ไม่ได้อีก ทางท่ีดีก็ลงเท่าท่ีใช้และจ าเป็นก็

พอ พวกเกมก็เหมือนกัน กินพื้นท่ีในฮาร์ดดิสก์เยอะ เด๋ียวพื้นท่ีจะน้อยเกินไปจนวนิโดว์ท างานไมไ่ด้ โดยเฉพาะใน

ไดร์ฟซี ระวังๆ ตรวจสอบดูพื้นท่ีเหลือบ้าง ก่อนจะลงโปรแกรมอะไรลงไป 

                2.2 การเก็บข้อมูล ข้อมูล เอกสาร ไฟล์ต่างๆท่ีเราจะเก็บไว้ แนะน าอย่าไปเก็บในไดร์ฟซี ให้เก็บไป

ไว้อีกไดรฟ์ ท่ีเราได้แบ่งฮาร์ดดิสก์เอาไว้ เป็นที่ส ารองข้อมูลของเรา ปกติ ไดร์ฟ C เป็นไดร์ฟท่ีลงโปรแกรมเสมอ  



เวลามีปัญหาไดร์ฟซีก็โดนก่อน ฉะนัน้ควรเก็บไปไว้ที่อื่นแทน ข้อมูลจะได้ไม่หาย ไดร์ฟ C ก็ไม่เต็มเร็วด้วย 

โดยเฉพาะ เพลง หนัง ภาพถ่าย จะกินพื้นท่ีเยอะมาก 

                2.3 รู้จักสังเกตโปรแกรมแปลกๆ โปรแกรมแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นในเครื่องเราต้ังแต่แรกๆ ท่ีเรา

ใช้ ถ้ารู้ว่าเป็นโปรแกรมอะไร และไม่จ าเป็นก็เอาออกไปเลย แต่ถ้าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ว่ากัน บางทีติดมากับ

ตอนท่ีเราเล่นเน็ต ตอนท่ีเราคลิก next Yes Ok  คลิกแบบไม่ได้อ่านว่ามันคืออะไร หรือว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจแปล

ไม่ออก ก็อย่ากด Yes Ok  แต่ถ้าไม่รู้จริงๆ ก็ Cancal ดีกว่า 

                2.4 เว็ปยอดฮิต  เว็ปดาว์นโหลด เว็ปลามก เว็ปแจกของฟรี เว็ปโปรแกรมพวกแฮกเกอร์ (พวก

เจาะระบบ) เป็นต้นครับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีเราไม่พึงประสงค์ มันจะมากับเว็ปพวกนี้เยอะ ถ้าอยาก

เข้าก็หาวิธีป้องกันไว้บ้างก็ดี หรือเวลามีข้อความแสดงให้ Yes หรือ No ก็อ่านหน่อย อย่าคลิกมั่ว บางทีมีหลอก

ให้เราคลิกก็มี เพราะโดยส่วนใหญ่พวกเราเห็นแบบนี้ คลิก Yes ไว้ก่อนเสมอเลย ติดไวรัส ติดสปายแวร์ ติด

โปรแกรมท่ีเราไม่พึงประสงค์ เข้ามาในคอมพิวเตอร์เราเฉยเลย ดูดีๆ ก่อนคลิก  

                2.5 ติดโปรแกรมพวกป้องกัน ดักจับ ไวรัส โปรแกรมจ าพวกนี้ควรท่ีจะมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

เรา มีหลายแบบ ท้ังเสียเงิน ไม่เสียเงิน ก็มี แต่ท่ีแนะน าช่วงนี้ ก็มี NOD32 ลองไปหามาใช้กัน โปรแกรมไม่ใหญ่ 

เครื่องไม่อืด ใช้งานง่าย และอย่าลืมอัพเดตข้อมูลไวรัสให้โปรแกรมด้วย จะได้รู้จักไวรัสตัวใหม่ๆ ปกติแล้วไวรัสมัน

เกิดก่อนตัวป้องกันจะมา  ถ้าป้องกันแล้วยังโดนอกี ก็ถือเป็นเรื่องปกติครับ ก็ต้องแก้ไขกันไป แต่อย่างไรก็ตาม 

ไวรัส กับ คอมพิวเตอร์ มันเป็นของคู่กัน มันหนีกันไม่พน้ 

                2.6 การดูแล และ บ ารุงรักษาระบบ ข้ันพื้นฐาน อันนี้ควรท าให้สม่ าเสมอ การใช้งานโปรแกรมจะ

ได้ไม่อืด ไม่ช้า เป็นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไปในตัวด้วย ส่ิงท่ีท าเช่น Disk Cleanup (เก็บกวาดขยะบนฮาร์ดดิสก์ 

), Check disk ( ตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิสก์ ) และ Disk Defragmenter ( จัดเรียงข้อมูลเพื่อเร่งความเร็วในการ

อ่านข้อมูล ) 

  

 



3. พีเพิลแวร์ ( Peopleware ) 

                บุคคล หรือผู้ท่ีใช้งานคอมพิวเตอร์ เรามาดูกันว่าอะไรบ้างท่ีควรรู้ ควรกระท า ควรแก้ไข 

                3.1 การอ่าน อ่านก่อนคลิก มีอะไรเด้งมา อ่านสักนิด จะได้รู้ ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ภาษอังกฤษ 

ค าศัพท์มันจะซ้ าๆกัน ถ้าแปลไม่ได้จริงๆ ปัจจุบันมีโปรแกรมแปลหลายแบบ ท่ีแปลแล้วอาจไม่ตรงแต่ก็พอจะ

เดาๆ ได้ ถ้าไม่ได้จริงๆก็ถามจากผู้รู้ อย่างน้อยก็รู้ว่าจะท ายังไงต่อไป 

                3.2 อารมณ ์ประเภทเปิดไม่ทันใจ หรือค้าง ก็เคาะคีย์บอร์ดแรงๆ กระแทกเมาส์แรงๆ ดับเบิ้ลคลิก

ถี่ๆ มันไม่ได้ช่วยให้เครื่องท างานได้เร็วขึ้น แต่กลับช้ามากขึ้น ถึงขั้นเครื่องค้างไปเลย 

                3.3 การท าโดยไม่มีความรู้ หรือ ม่ัว เจอบ่อยประเภทไม่รู้แล้วมั่ว ไหนจะมั่วก็ให้มั่วแบบมีหลักการ 

โดยเฉพาะเรื่องการต่ออุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ หรือ ต่ออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงต่างๆ ก่อนใช้งาน อ่านดูจากคู่มือ

ก่อนใช้งานสักหน่อย ผิดเด๋ียวอุปกรณ์พังกันเป็นแถบๆ เช่นช่องเสียบใส่ไม่เข้า ก็พยามฝืนอัดเข้าไปแบบนี้เป็นต้น 

หรือในด้านการใช้งานโปรแกรม การดาว์นโหลดโปรแกรม จากเว็บไซต์ ต้องระวังให้มาก 

 

รู้จักกับ Microsoft Windows 

 

รู้จักกับ Microsoft Windows 

Microsoft Windows คือระบบปฏิบัติการส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการประสิทธิภาพ และ

เสถียรภาพในการท างาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเช่ือถือได้, มีระบบรักษาความปลอดภัย, มี

ประสิทธิภาพสูง และใช้งานได้ง่าย เพื่อน าประโยชน์จากโลกดิจิตอลมาสู่คุณ โดย Windows  มีหลายเวอร์ช่ัน 

แยกตามลักษณะการใช้งาน เช่น Windows Starter Edition, Windows Home Edition, Windows  

Professional Edition ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

 

 



รู้ได้อย่างไรว่าเราใช้  Windows เวอร์ชั่นอะไร 

Windows  มีหลายเวอร์ช่ัน ท่ียังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันมี Windows XP, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1 ยังไม่นับรวม Windows ส าหรับใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เราสามารถ

ตรวจสอบเวอร์ช่ันของวินโดว์ได้โดย คลิกขวาท่ี My Computer > Properties  

 

 

 



 

ข้อดีของ Microsoft Windows  

สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก โดยท่ีไม่ต้องไปหา Driver มาลงเพิ่มเติม

เลย แต่บางอุปกรณ์ก็อาจต้องลง Driver อยู่บ้างเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หน้าตา รูปแบบการ

แสดงผลท่ีสวยงาม นับได้ว่าเป็นจุดขายท่ีดีของ Windows เลยก็ว่าได้ โดยท่ีรูปแบบของการแสดงผล จะเห็นได้

ชัดเจนว่า สวยงาม แตกต่างไปจาก Windows ตัวเก่า ๆ ไปอย่างมากเลยทีเดียว แต่ท้ังนี้ ก็ยังสามารถท่ีจะท าการ

ปรับเปล่ียนการแสดงผล ให้เป็นในแบบ Classic หรือแบบ Windows รุ่นเก่า ๆ ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยชินก็ได้ และ

ด้วยความท่ีเป็นระบบปฏิบัติการ ท่ีพัฒนาต่อมาจาก Windows NT จึงท าให้มีความเสถียรค่อนข้างสูง ถ้าหากไม่

มีปัญหากับ hardware หรืออุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว นับได้ว่า จะมีความเสถียรมากกว่า Windows 

เวอร์ช่ันก่อนๆ ค่อนข้างมากนอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการลง Windows 2 ตัวในฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวกันได้ ด้วย

การเพิ่มระบบ Multi OS เข้ามา ท าให้เราสามารถท่ีจะเลือกลง Windows ตัวเก่าในไดร์ฟ C: และลง Windows 

XP ในไดร์ฟ D: ได้ ถ้าหากลงแบบ Multi OS ไว้ เมื่อท าการบูตเครื่องใหม่ ก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา โดยสามารถท า

การเลือกได้ว่า จะบูตเครื่องเข้าระบบ Windows ตัวไหนก็ได้ 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุดช่องโหว่ต่างๆโดยการออกตัว Update ท่ี

เรียกว่า ชุด Service Pack ออกมาเรื่อยๆ 

เหตุผลที่ต้องมี Windows Service Pack 

1. ช่วยปกป้อง PC ของคุณจากไฟล์อันตรายท่ีมากับอีเมล์ ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรสัท่ีสามารถ

แพร่กระจายผ่าน Internet Explorer, Outlook Express และ Windows Messenger โดยการแจ้งเตือนเมื่อ

พบไฟล์แนบของอีเมล์ท่ีอาจเป็นอันตราย 

2. รักษาข้อมูลส่วนตัวได้ดีขึ้นในขณะท่ีคุณท่องเว็บ ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยน าข้อก าหนดด้านการ

รักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้กับการดาวน์โหลดไฟล์และข้อมูลโดยใช้ Internet Explorer 

3. หลีกเล่ียงการดาวน์โหลดท่ีไม่ปลอดภัย การตรวจสอบการดาวน์โหลดของ Internet 



Explorer  และ Internet Explorer Information Bar จะเตือนคุณก่อนการดาวน์โหลดท่ีอาจไม่ปลอดภัย 

พร้อมกับให้ทางเลือกในการสกัดกั้นไฟล์ท่ีอาจเป็นอันตราย 

4. ลดวินโดว์แบบ Pop-Up ท่ีรบกวนการใช้งาน Internet Explorer Pop-Up Blocker ท าให้การท่องเว็บ

สนุกสนานขึ้น ด้วยการลดโฆษณาและข้อความแบบป็อปอัพท่ีไม่ต้องการในขณะท่ีเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ 

5. มีไฟร์วอลล์ปกป้องตลอดเวลา Windows Firewall ท่ีมีความสามารถสูงและเป็นส่วนหนึ่งของ Windows จะ

ถูกก าหนดให้ท างานต้ังแต่เริ่มเปิดเครื่องจนกระท่ังปิดระบบ เพื่อช่วยป้องกัน Windows จากไวรัสและเวิร์มที่

แพร่กระจายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

6. เข้าควบคุมการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัย Windows Security Center ใหม่ ช่วยให้คุณเรียกดูสถานะ

ของการรักษาความปลอดภัย และจัดการการก าหนดค่าท่ีส าคัญได้ ณ จุดเดียว 

7. ติดต้ังอัพเดทใหม่ล่าสุดได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพของ Automatic Updates ในการ Windows ให้ดี

ขึ้น และใช้งานง่ายข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถอัพเดทผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

8. ช่วยปกป้องอีเมล์ของคุณ การปรับปรุง Outlook Express จะช่วยลดจ านวนอีเมล์ท่ีคุณไม่ต้องการลง โดยลด

โอกาสท่ีท่ีอยู่อีเมล์ของคุณจะถูกตรวจจับได้จากกลุ่มผู้ส่งอีเมล์ขยะ 

9. จัดการกับการหยุดท างานท่ีมีสาเหตุจากโปรแกรม add-on ของบราวเซอร์ Add-On Manager ใหม่

ใน Internet Explorer ช่วยให้คุณสามารถดูและควบคุมโปรแกรม add-on ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยลดการ

หยุดท างานและท าให้คุณสนุกกับการท่องเว็บอย่างต่อเนื่องไม่มกีารติดขัด 

10. ใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่างคล่องตัว  เพิ่มการสนับสนุนระบบไร้สาย และท าให้ข้ันตอนการค้นหาและเช่ือมต่อ

กับเครือข่ายไร้สายง่ายข้ึน ไม่ว่าคุณอยู่ท่ีใด 

 

 

 

 



รู้จักกับ Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications 

Windows Genuine Advantage Notifications คือโปรแกรมท่ีไมโครซอฟท์ใช้ในการตรวจสอบ

ว่า Windows ผู้ใช้ท าการติดต้ังในเครื่องพีซีนั้นเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ (Genuine) และมีสิทธิการใช้งานท่ี

ถูกต้องเหมาะสม (Properly Licensed) หรือไม่ โดยไมโครซอฟท์ได้ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเช่น การ

สนับสนุน และการอัพเกรดล่าสุด แก่ยูสเซอร์ท่ีสามารถยืนยันได้ว่าซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นซอฟต์แวร์แท้ ส าหรับใน

กรณีท่ีระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ใช่ซอฟต์แวร์แท้ WGA Notifications จะเตือนเครื่องพีซีของคุณให้

ด าเนินการแก้ไขเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์แท้ Windows Genuine Advantage Notifications นับเป็นความ

พยายามส าคัญของไมโครซอฟท์ท่ีต้องการขจัดปัญหาและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

 

ภาพแสดง Windows 7 ท่ี Activate เรียบร้อยแล้ว 

 

เหตุผลที่ต้องใช้ WGA Notifications 

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Piracy) เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกและมีผลกระทบในวง

กว้าง ระบบปฏิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์แท้นั้นจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการของแท้นั้นจะได้รับการบริการและสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้าของไมโครซอฟท์ท่ีเช่ือถือได้และเป็น

ซอฟต์แวร์ท่ีมีฟีเจอร์ (feature) ต่างๆ ครบถ้วน ดังนั้นการติดต้ัง WGA Notifications ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้

ว่า Windows ท่ีติดต้ังในเครื่องพีซีตนเองนัน้เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้และท าให้ระบบอัพเดทอยู่ตลอดเวลา 

 

 



 

แนะน าโปรแกรมสามัญประจ าเคร่ือง 

  

โปรแกรมท่ีใช้งานเอกสารต่างๆ 

· Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 

· Acrobat Reader 

· Foxit.Reader 

· Notepad 

 

โปรแกรมป้องกันไวรัส 

· Eset Nod32 Antivirus 

· Kaspersky  

· Avira Antivirus 

· Panda Antivirus 

 

โปรแกรมใช้ปรับแต่ง แก้ไขปัญหา Windows,  

· CCleaner 

· TuneUp Utilities 

· Your Ulinstall 

· Error Repair Professional  

· CPU-Z GPU-Z 

· HD Tune 



 

โปรแกรมแยกไฟล์, บีบอัดไฟล์ 

· WinRAR 

· Winzip 

· Ultra ISO 

โปรแกรมเว็บเบราซ์เซอร์ ส าหรับท่องอินเตอร์เน็ต 

· Internet Explorer 

· Chrome 

· Mozilla Firefox 

 

โปรแกรมใช้ดูหนังและฟังเพลง 

· CyberLink PowerDVD  

· KM Player , VLC 

· Winamp 

· AIMP 

 

โปรแกรมใช้ดู, ปรับแต่ง, แก้ไขภาพต่างๆ 

· ACDSee  

· Adobe Photoshop  

· SngIT 9 

  

 



โปรแกรมคาราโอเกะ 

· eXtreme Karaoke  

         (ไม่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียด) 

 

รู้จักเก่ียวกับการ Back Up 

 

การส ารวจข้อมูลและไฟล์ระบบเอาไว้แต่เนิ่นๆ เป็นส่ิงท่ีควรท าหลังจากท่ีคุณได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสัก

ระยะ เพราะมนัจะไม่ท าให้คุณต้องมานั่งคอตกในยามท่ีวินโดวส์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจเข้าไปเอาข้อมูลคืน

ได้ ปัญหาระบบวินโดวส์ล่มข้อมูลสูญหาย ไวรัสกล้ ากรายเป็นส่ิงท่ีเราพบเห็นกันจนชินตา ในปัจจุบันซึ่งผู้ใช้บาง

คนท่ีไม่ทราบวิธีแก้ปัญหาก็ได้แต่ยกเครื่อง ไปท่ีร้านซ่อมคอมพ์ และเสียเงิน 300 บาท รักษาทุกโรค ต้องลง

วินโดวส์ใหม่ โดยท่ัวไปก็ใช้วิธีการจะโคลนนิ่งวินโดวส์พร้อมโปรแกรมต่างๆ ไปยังฮาร์ดดิสก์ของคุณ ก็ได้วินโดวส์

พร้อมโปรแกรมคืนมา แต่โปรแกรมประเภท Anti Virus หากโคลนนิ่งมาแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องอัพเดตฐานข้อมูล

ไวรัสมันจะไม่สามารถท าได้ เพราะไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือเป็นตัวที่ไมถูกต้องตามลิขสิทธิ์นั่นเอง ซึง่ท า

ให้เมื่อใช้ไปนานๆ พอมีไวรัสใหม่ๆ มาโปรแกรม Anti Virus จะไม่ป้องกันไวรัสพวกนี้ได้ ผลท่ีตามมาก็คือ

คอมพิวเตอร์ของคุณจะไร้ซึ่งภูมิคุ้มกัน และหากติดไวรัสเข้าอีก ก็จะเกิดปัญหาเดิม วินโดวส์ล่ม เครื่องบูทไม่ข้ึน ก็

คงจะเกิดขึ้นได้อีกครั้ง คือ 300 บาทรักษาทุกโรค หรือถึงขั้นข้อมูลสูญหายก็คงไม่ใช่ 300 บาทแน่นอน 

 

มาแบ็กอัพข้อมูลกันเถอะ 

คุณพร้อมหรือยังส าหรับการแบ็กอัพ? เพราะความเส่ียงท่ีข้อมูลและไฟล์ระบบได้รับความเสียหายจะ

ลดลงหากคุณเริ่มต้นแบ็กอัพต้ังแต่ตอนนี้ โดยท่ีไม่ต้องมองหาเครื่องมือหรือโปรแกรมภายนอกมาช่วยเลยก็ยังได้ 

เพราะวินโดวส์ได้เตรียมมาให้คุณแล้ว หากจะถามว่าการแบ็กอัพข้อมูลและไฟล์ระบบมีประโยชน์อย่างไร

บ้าง? อย่างแรกเลยก็คือ คุณสามารถเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้ทุกเวลาท่ีต้องการ และอย่างท่ีสองนั้นหากวินโดวส์



เกิดล่มข้ึนมาจริง ๆ คุณก็มีวิธีรับมือกับมันด้วยตัวเอง นอกจากนั้นหากคุณมั่นแบ็กอัพข้อมูลอยู่เป็นประจ าแล้วละ

ก็ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น นั่นก็เพราะว่าคุณได้เตรียมการรับมือกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อเอาไว้แต่เนิ่นๆ แล้ว...  ก่อนอื่นเราไปดูกนัว่าระบบปฏิบัติการวินโดวส์ท่ีคุณใช้นั้น มีเครื่องมือหรือยูทิลิต้ี

อะไรบ้างส าหรับการแบ็กอัพข้อมูลและเรียกคืนกลับมา เมื่อต้องการซ่อมแซม (ในท่ีนี้จะอ้างอิงถึงผู้ใช้ Windows 

7 เป็นหลัก) 

 

1. ต้ังค่าบันทึกวันที่โปรแกรมวินโดว์ยังปกติ (BackUP) 

1.) คลิกท่ีปุ่ม Start > Programs > Accessories > System Tools > System Restore ดังรูป 

 

2.) คลิกเลือก Create a restore point. และคลิกปุ่ม Next 



 

3.) ต้ังช่ือ (อะไรกไ็ด้ตามชอบ) 

  

4.) เมื่อต้ังช่ือเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Create 



5.) จะแสดงวันเวลาท่ีเราได้ท าการจดจ าความสมบรูณ์ของเครื่องเอาไว้ 

6.) คลิกท่ีปุ่ม Close ขั้นตอนการจดจ าความสมบรูณ์ของเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยครับ 

    

2. การย้อนกลับไปยังวันที่เราบันทึกไว้ (Restore) 

เมื่อถึงวันท่ีโปรแกรมวินโดว์เรารวนรวนขึน้มา ก็สามารถท่ีจะย้อนไปยังวันท่ีเราต้ังค่าเอาไว้ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1.) คลิกท่ีปุ่ม Start > Programs > Accessories > System Tools > System Restore 

2.) คลิกเลือกท่ี Restore my computer to an earlier time ดังรูป เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Next 

  

3.) คลิกเลือกวันเวลาท่ีเราได้ต้ังค่าเอาไว้ (วันท่ีท่ีเราต้องการย้อนกลับ) และ คลิกปุ่ม Next 

4.) โปรแกรมจะยืนยันการย้อนกลับไปยังวันเวลาท่ีเราต้องการ เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Next จากนั้นระบบจะ

ท าการย้อนกลับไปยังวันเวลาท่ีเราได้เลือกเอาไว้และ Restart 



    ( กรณีท่ีเลือก Restore หลังจากคลิกปุ่ม Next จะมีปฏิทินปรากฏขึ้นมา ตัวเลขวันท่ีท่ีเป็นตัวหนา จะหมายถึง

วันท่ี มีการท าrestore point ถ้าพบว่า โปรแกรมท่ีติดต้ังเข้าไปท าให้ระบบมีปัญหา เลือกวันท่ีติดต้ัง โปรแกรม

ดังกล่าว คุณจะสังเกตเห็นรายช่ือโปรแกรมท่ีติดต้ังปรากฏขึ้นมาในกล่องด้านขวา คล้ิกเลือก แล้วคลิก 

ปุ่ม Next ในหน้าต่างยืนยันให้คล้ิก Next ซึ่ง Windows จะเริ่มRestore และบู๊ตเครื่องใหม่ หลังจากรัน System 

Restore ระบบจะมีการสร้าง restore point ไว้ด้วย ดังนั้น คุณสามารถจะลองแก้ ปัญหากับวันอื่นๆ ได้อีก ถ้า

ผลลัพธ์ของการแก้ท่ีได้ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ถ้าความพยายามในการเรียกคืนสถานภาพการท างานเกิดผิดพลาด 

ระบบจะแก้กลับมาให้เป็นสถานะปัจจุบันก่อนส่ังรนั System Restore ให้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกวันใหม่ แล้วลอง

ท าอีกครั้ง) 

5.) คลิกปุ่ม OK ส้ินสุดขั้นตอนการย้อนกลับไปยังวันท่ีเครื่องสมบรูณ์ 

จุดอ่อน และข้อเสีย 

           System Restore มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกัน ซึ่งปกติ Windows จะกันพื้นท่ีไว้ให้ประมาณ 12% ของ 

ฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ดี คุณสามารถลดพื้นท่ีท่ีมันใช้ได้โดยเข้าไปท่ี System Properties (คล้ิกขวา บนไอคอน My 

Computer เลือก Properties หรือกดปุ่ม Windows + Pause/Break) แล้ว คล้ิกแท็บ System 

Restore เล่ือนสไลด์ไปทางซ้าย เพื่อลดขนาดของการท า Restore ลงเหลือ 3 – 5% ก็พอ 

            ประการต่อมา คุณไม่สามารถใช้มันแทนการท าแบ็คอัพได้ ถ้าคุณลบไฟล์ข้อมูลของคุณไป System 

Restore จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ในทางกลับกัน เวลารัน System Restore ก็จะไม่ไปลบ หรือ แก้ไขไฟล์ข้อมูล

ของคุณแต่อย่างใด 

แถมท้ายอีกนิด 

บางคนอาจสงสัยว่า เมื่อเราย้อนกลับไปยังค่าท่ีบันทึกเอาไว้  ไฟล์งานท่ีท าจาก Word, Excel, 

PowerPoint และอื่นๆ จะหายไปด้วยรึป่าว อันนี้มั่นใจได้เลยว่า ไม่หายแน่นอน  แต่………เพื่อความไม่ประมาท

เราควรเก็บบันทึกข้อมูลของเราไว้ในไดร์ฟ อื่นท่ีไมใ่ช่ไดร์ฟ C: เช่น USB แฟลตไดร์ฟหรือ ไดร์ฟ D: ก็จะเป็นการดี

มาก ถึงตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราก็จะกลับมาท างานได้อย่างปกติอีกครั้ง  ส าหรับการท า System Restore 



Point ควรท าสักสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อยหรือหากขยันจะท าทุกวันเลยก็ได้ไม่ผิดกติกาเพราะข้อมูลท่ี

ย้อนกลับจะได้ไม่เก่าจนเกินไปนัน่เอง ปกติแล้วระบบมันสามารถต้ังค่าไว้ 

 

แบ็กอัพขอ้มูลด้วยอุปกรณ์ภายนอก 

ส าหรับการแบ็กอัพข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์นั้น แน่นอนว่าย่อมลดความ เส่ียงจากการท่ีข้อมูลอาจสูญหายได้

อีกขั้น นั่นก็เพราะคุณได้ส ารองข้อมูลเอาไว้มากกว่าหนึ่งท่ี ซึ่งอาจจะไม่ใช่ในฮาร์ดดิสก์เพียงอย่างเดียวอุปกรณ์ท่ี

ใช้ส าหรับแบ็กอัพข้อมูลในปัจจุบันก็ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์แบบติดต้ังภายนอก, USB FlashDrive, เทปแบ็กอัพ ท่ีมักจะ

ใช้กับการส ารองข้อมูลขนาดใหญ่ ซิปไดรฟ์ (Zip Drive) เครื่องบันทึก DVD/CD  รวมทั้งไมโครไดรฟ์ท่ีใช้กับ

อุปกรณ์โมบายมาแบ็กอัพข้อมูลด้วยเช่นกันซึ่งท าให้ข้อมูลส าคัญๆ ของคุณยังคงถูกรักษาเอาไว้ แม้ฮาร์ดดิสก์หลัก

ของระบบจะได้รับความเสียหายก็ตาม ดังนั้น หากคุณมีงบเหลือพอท่ีจะซื้ออุปกรณ์แบ็กอัพข้อมูลสักช้ินก็จะดีไม่

น้อย!  

 

Backup Utility ช่างคอมส่วนใหญ่นิยมใช้ 

Norton ghost เป็นโปรแกรมส าหรับแบ็คอัพไดร์ฟซี ท้ังไดร์ฟเลย หมายความว่ารวบเอาข้อมูลท้ังหมด

ของไดร์ฟซี ไม่จะเป็น วินโดว์ โปรแกรมอื่นท่ีติดต้ังไว้ ข้อมูลอื่น น ามาเก็บไว้เป็นไฟล์ๆเดียว หรือเรียกว่า อิมเมท

ไฟล์ มีสกุลไฟล์เป็น .gho หากวินโดว์เครื่องเราล่ม บูตไม่ได้ เราก็น าไฟล์ .gho ท่ีเราแบ็คอัพไว้มา Restore 

กลับมาท่ี Drive C เมื่อเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมและข้อมูลทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม ณ วันท่ีเราได้ท าการ

แบ็คอัพไว้  



 

 

 

การต้ังค่าภาษาไทยให้ใช้งานได้ 

1). จากขั้นตอนของการติดต้ังวินโดวส์ท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะยังไม่ได้ติดต้ังภาษาไทยลงไปด้วย ดังนั้นเราต้องเข้าไป

ต้ังค่าให้วินโดวส์สามารถใช้งานภาษาไทยได้ก่อนครับ โดยคลิกท่ี Start > Control Panel 

2). ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Regional and Language Options เพื่อตั้งค่าให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้ 



3). ท่ีแท็ป Languages และหัวข้อ Supplemental language support ให้ใส่เครื่องหมายถูกท่ีหัวข้อแรก เพื่อ

ติดต้ังภาษาไทยเข้ามา ส่วนหัวข้อ East Asian languages จะใส่หรือไม่ก็ได้ ถ้าหากใส่จะสามารถเพิ่มภาษาอื่นๆ

นอกเหนือจากภาษาไทยเช่น ญี่ปุ่น, จีน,เกาหลี เป็นต้น เสร็จแล้วกด Apply 

Note. ในขั้นตอนนี้จ าเป็นจะต้องใส่แผ่นซีดี Windows XP เข้าไปด้วย เพราะเมื่อกดปุ่ม Apply แล้ว ตัว

โปรแกรมจะถามหาแผ่นด้วย เพื่อก็อปปี้ไฟล์ส าหรับติดต้ังภาษาต่างๆเพิ่มเข้าไป 

4). แสดงหน้าต่างของการก็อปป้ีไฟล์ต่างๆจากแผ่น Windows XP ลงไปยังระบบ 

5). กลับมาท่ีหน้าจอหลักของ Regional and Language Options กันต่อ คลิกแท็ป Languages และ

ปุ่ม Details... 

6). ท่ีหัวข้อ Installed services คลิกปุ่ม Add... เพื่อเพิ่มการใช้งานภาษาไทยเข้าไป ส าหรับการเรียกใช้งานปุ่ม

สลับภาษา 

7). ท่ีหัวข้อ Add Input language ให้ก าหนดค่าตามรูป แล้วกด OK 

8). แล้วกด Apply > OK 

9). กลับมาท่ีหน้าจอหลักของ Regional and Language Options ท่ีแท็ป Advanced ให้ก าหนดค่ากด Apply 

10). กลับมาท่ีหน้าต่าง Regional and Language Options อีกครั้ง  

11). ท่ีหน้าจอ Text Services and Input Languages คลิกท่ีปุ่ม Key Settings... 

12). กดปุ่ม Change Key Sequence... แล้วตั้งค่าให้กับปุ่มสลับภาษา (Grave Accent) เริ่มท างาน แล้วกด OK 

> OK เพื่อปิดหน้าต่างท้ังหมด 

 เพียงเท่านี้วินโดวส์ก็จะใช้งานภาษาไทยและปุ่มสลับภาษาได้แล้ว 

 

 

  

 



สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ปัญหาอาการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แฮงค์ 

          หลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆ  เช่นก าลังท างานอยู่ดีๆ เครื่องก็หยุดท างานเสียเฉยๆ  ไม่

ตอบสนองอะไรเลย  ต้องบู๊ตเครื่องใหม่อย่างเดียว  อาการอย่างนี้แหละท่ีเรียกว่าเครื่องแฮงค์  สาเหตุท่ีท าให้

เครื่องแฮงค์ก็มีอยู่หลายสาเหตุทีเดียว  ฉะนั้นการแก้ไขจึงขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือต้นเหตุ  ดังนั้นส่ิงท่ีจะท าให้เรา

สามารถจัดการปัญหาเครื่องแฮงค์นี้ได้ส าเร็จก็คือ  ต้องอาศัยการสังเกตอาการ  และวิเคราะห์หาสาเหตุท่ี

แท้จริง  จึงจะน าไปสู่วิธีแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 

 

สาเหตุที่ท าให้เคร่ืองแฮงค์ 

อาการเครื่องแฮงค์นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ  จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะคาดเดาได้ว่าอะไรเสีย  อีกท้ังยังต้อง

แบ่งแยกด้วยว่าเป็นการแฮงค์ในขณะใช้งาน  Windows หรือตั้งแต่ตอน  บู๊ตเครื่อง  หรือแฮงค์หลังจากการ

อัพเกรดอุปกรณ์ของเครื่อง   หรือจะเป็นหลังการ  Over clock  เป็นต้น  ส่ิงท่ีกล่าวมานี้ก็คือต้นเหตุส าคัญ

ท้ังนั้น เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจึงเจาะจงลงไปไม่ได้ว่า  จะต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อเครื่องแฮงค์  เพราะขึ้นอยู่

กับว่าเครื่องมีปัญหาเพราะอะไร  ส่ิงท่ีจะท าให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วก็คือ การสังเกตอาการท่ีเกิดข้ึนของ

ผู้ใช้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.    BIOS มีปัญหา  หรือ BIOS เสีย ซึ่งรวมถึงเมนบอร์ดด้วย เนื่องจาก Bios ติดต้ังมาพร้อมในเมนบอร์ด  

2.    อุปกรณ์เสีย  เช่น  แรม, การ์ดจอ, ฮาร์ดดิสก์, Power Supply จ่ายไฟไม่สม่ าสเมอ ฯลฯ 

3.    ระบบปฏิบัติการเสีย  เช่น ไฟล์ระบบเสียหาย  

4.    ปัญหาอุปกรณ์ใช้ IRQ ซ้ าซ้อน เช่น LAN ใช้ IRQ ซ้ าซ้อนกับ Sound  Card เป็นต้น 

5.    เครื่องถูก  Over clock  ท าให้อุปกรณ์บางตัว  รันท่ีความเร็วสูงจนเกิดความร้อนสูง 

6.    โดนไวรัสคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะไวรัสท่ีเข้าไปท าลาย  Boot Sector 



7.    อุปกรณ์ไม่  Compatible  เช่น  เป็นเรื่องของมาตรฐานการท างานของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ 

  

อาการเคร่ืองบู๊ตไม่ขึ้น 

          จะท าอย่างไรเมื่อคอมพิวเตอร์ของเราเกิดอาการแน่นิ่ง  เปิดเครื่องแล้วก็ไม่ยอม  BOOT  ท้ิงไว้แต่หน้า

จอสีด า  กับตัวหนังสือสีขาว  อะไรเสียก็ไม่รู ้ เพราะเครื่องไม่ได้บอกอะไรให้ทราบเลย  หรือบางครั้งก็ได้แต่ส่ง

เสียงน่าร าคาญออกมา  ในการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น  หลังจากท่ีเราได้กดปุ่ม  Power  แล้ว  มันก็จะ

ท าการตรวจสอบเครื่องด้วยกระบวนการตรวจอุปกรณ์เสร็จแล้ว  ถ้าไม่มีปัญหาอะไร  ก็จะโหลดระบบปฏิบัติการ

ต่อไป แต่ถ้าเครื่องตรวจพบปัญหาขัดข้องทางด้านฮาร์ดแวร์  มันก็จะหยุดท างานทันที  ส่งผลให้เราไม่สามารถใช้

งานเครื่องได้  ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาพูดกันถึงสาเหตุ  และวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งก็มีอยู่หลายรูปแบบ  และ

หลายอาการด้วยกัน  เผ่ือเวลาท่ีเราเจอปัญหาเหล่านี้จะได้รับมือกับมันได้ 

  

Power Supply เสีย เปิดไม่ติด 

          เมื่ออุปกรณ์จ่ายไฟอย่าง  Power Supply เสีย หรือจ่ายไฟผิดก็จะท าให้เครื่องไม่สามารถท างาน

ได้ ดังนั้นเมื่อเราเปิดเครื่องก็จะพบว่า คอมพิวเตอร์จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆเลย มีแต่ความเงียบสนิท การ

ตรวจซ่อมก็ท าได้ยากและไม่มีใครนิยมน า Power Supply ไปซ่อมท่ีร้าน มักจะซื้อมาเปล่ียนมากกว่า เพราะมี

ราคาไม่แพงนัก สาเหตุท่ีท าให้ Power Supply เสียก็มักเกิดจากเครื่องมีโหลดมากเกินไป  หมายความว่ามี

อุปกรณ์ต่ออยู่กับเครื่องมากเกินก าลังไฟท่ี Power supply จะจ่ายได้ โดยเฉพาะเครื่องท่ีมีการ Over clock จะ

ท าให้เครื่องกินไฟเพิ่มขึ้น หรือ อีกสาเหตุหนึ่งมาจากพัดลมระบายความร้อนของ Power supply ไม่หมุน ก็จะ

ท าให้ Power supply ปิดตัวเองลงได้เช่นกัน 

  

 

 



อาการ Power Supply ไม่เสีย แต่ไม่มีภาพ 

          เมื่อเปิดเครื่องแต่ปรากฏว่าท่ีหน้าจอไม่มีภาพอะไรเกิดขึ้นเลย ลองขยับปลักไฟก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีภาพ 

อาการอย่างนี้จอเสียหรือไม่ส่ิงท่ีต้องท าการตรวจเช็คในเบ้ืองต้นเลยก็คือ สายเพาเวอร์ท่ีต่ออยู่ด้านหลัง ของ

จอภาพกับเครื่องแน่นดีไม่หลวม  และได้เสียบปลักไฟเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพื่อให้มั่นใจว่ามีไฟเข้าเครื่องแน่นอน 

ต่อไปให้เช็คสายสัญญาณของจอภาพ ว่าเสียบเข้ากับการ์ดจอแน่นดีแล้วหรือยัง  ลองขยับและเสียบให้แน่น เมื่อ

ตรวจสอบข้างต้นแล้วส่วนต่อไปท่ีต้องตรวจเช็คก็คือการ์ดแสดงผลให้เปิดฝาครอบเครื่องเพื่อขยับการ์ด หรือถอด

การ์ดออกมา  แล้วเสียบเข้าไปใหม่ให้แน่นอีกครั้ง  เพราะบ่อยครั้งปัญหาก็มีสาเหตุมาจากเสียบการ์ดไม่

แน่น  ทางท่ีดีให้ถอดการ์ดออกมาแล้วท าความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยยางลบ  แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ให้แน่นอีก

ครั้ง  เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ก็ให้ท าการเปิดเครื่อง  ถ้าพัดลมเคสท างาน  ให้สังเกตดู ไฟ LED ท่ี

อยู่ด้านหน้าจอภาพ  ถ้าพบว่ามีแสงสว่างขึ้นมาและมีการกระพริบสีส้ม  แสดงว่ามีไฟจ่ายไปท่ีจอภาพแล้ว  แต่

ปัญหาอาจจะเกิดการ์ดแสดงผลในเครื่องคอมฯ  ให้ลองน าจอภาพไปต่อกับเครื่องอื่นๆ ถ้าใช้ได้ตามปกตินั่นก็

แสดงว่าการ์ดแสดงผลเสีย  ต้องซื้อมาเปล่ียนใหม่  หรือน าไปเคลมกับร้านท่ีซื้อมา 

 

การเสียบแรมไม่แน่นก็ท าให้จอภาพมืดได้เหมือนกัน   

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า  ถ้าเสียบแรม ไม่แน่นก็เป็นสาเหตุให้จอภาพมืดได้เหมือนกัน  ซึ่งโดยปกติ

แล้วถ้าเสียบแรมไม่แน่น  เครื่องก็น่าจะมีเสียง  บิ๊บออกมาให้ได้ยิน  แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ส่งเสียงรอ้งอะไร

ออกมาเลย  ดังนั้นถ้าเราพบว่าเครื่องของเรามีอาการเปิดเครื่องแล้วพบว่าเครื่องท างานปกติ 

คือ  ไฟ Power และไฟฮาร์ดดิสก์ก็สว่าง พัดลมของ Power Supply ก็หมุน แต่ปัญหาคือไม่มีภาพท่ีหน้าจอ ก็ให้

ลองถอดแรมออกมา แล้วเสียบใหม่ให้แน่น 

  

 

 



อาการมีเสียงเตือนจากล าโพงภายในเคร่ือง 

เครื่องบู๊ตแล้วค้าง  พร้อมกับมีเสียงร้องออกมาจากเครื่องหลายครั้ง  เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังคงมี

อาการเหมือนเดิมถ้าเราพบว่าเมื่อเปิดเครื่องแล้ว  ได้ยินเสียงบี๊บออกมาจากล าโพงล าโพงเครื่อง  ซึ่งเสียงดังกล่าว

เกิดจาก  BIOS  ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์บางตัวท างานผิดปกติ  ซึ่งถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างท างานได้ตามปกติก็จะดัง 

บี๊บครั้งเดียว แต่ถ้าฮาร์ดแวร์ตัวใดมีปัญหาหรือไม่ท างาน  ก็จะดังมากกว่า 1 ครั้ง โดยเสียงเตือนจะส้ันยาวไม่

เท่ากัน ท าให้เกิดเสียงเตือนในลักษณะต่างๆ ท่ีเราเรียกว่า  Beep Code โดยไบออสแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบของ

เสียงท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้จากการฟังเสียง  แล้วน าไปดูจากตารางในคู่มือว่าเป็นเพราะ

อุปกรณ์ตัวใด  หรือให้ลองถอดแรม  และการ์ดจอออกมา  แล้วเสียบใหม่ให้แน่น ๆ  เพราะส่วนใหญ่ปัญหา

ดังกล่าวมักจะเกิดจาก  อุปกรณ์ดังกล่าวเสียบไม่แน่น หรือหน้าสัมผัสสกปรก 

 

สาเหตุและวิธีแก้อาการเคร่ืองแฮงค์ 

           หลังจากท่ีเราใช้เครื่องไปสักระยะหนึง่ ถ้าเครื่องของเราเกิดปัญหาข้ึน เช่น แฮงค์ไปเฉยๆ ไม่สามารถ

ท างานต่อได้ ต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่บ่อยๆ เราคงอยากทราบว่าสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาท่ีท าให้คอมพิวเตอร์

แฮงค์ ในหน้านี้เราจะรวบรวมปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของท่านเกิดอาการแฮงค์ขึ้นมา

พร้อมวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น  ส าหรับปัญหาว่าท าไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกิดอาการแฮงค์ขึ้นมาเฉยๆนี้

เป็นปัญหายอดนิยม และพบกันมากท่ีสุดในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นปัญหาท่ีไม่ค่อยมีคนรู้สาเหตุมากท่ีสุด 

เราสามารถแบ่งแยกประเภทของสาเหตุท่ีท าให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงค์ได้ 2 ประการคือ 

1. ฮาร์ดแวร์  2. ซอฟท์แวร์และระบบปฏิบัติการ(OS)  

 

สาเหตุจากฮาร์ดแวร์  

1) อุปกรณ์เส่ือมสภาพ เช่น  อุปกรณ์บนแผงเมนบอร์ดเส่ือม, แรม, การ์ดจอ, ฮาร์ดดิสก์มี Bad Secter, 

Power Supply จ่ายไฟไม่สม่ าเสมอ , สายสัญญาณการเช่ือมต่อต่างๆ ไม่แน่น  ฯลฯ 



 วิธีแก้ปัญหา เปิดฝาเครื่องสังเกตและวิเคราะห์อุปกรณ์เป็นตัวๆไป อาจถอดมาท าความสะอาดทุกช้ินก็ได้ 

2 ) ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์แต่ละตัว ปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทแยกช้ินส่วนประกอบ ซึ่ง

อาการแฮงค์เหล่านี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เราใช้เครื่องครั้งแรกๆเลยอาจจะเปิดเครื่องมาเฉยๆแล้วก็แฮงค์ใช้งานนิดๆ

หน่อยๆแล้วก็แฮงค์ถ้าอาการหนักหน่อยอาจจะถึงขั้นไม่สามารถใช้เครื่องได้เลย ต้นตอของปัญหานี้เกิดจากการท่ี

เราขาดการศึกษาเรื่องฮาร์ดแวร์ที่น ามาประกอบเป็นเครื่องของเรา อีกท้ังอาจเป็นไปได้ท่ีผู้ขายน าอุปกรณ์

คุณภาพต่ ามาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาถูกมาขายให้เราก็ได้   

วิธีแก้ไขปัญหา ก็ควรจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบรนเนมจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดเราขัดสนปัญหาทางการเงิน 

เราก็ควรจะศึกษาจากการอ่านหนังสือ หรือถามจากบุคคลท่ีรู้จักท่ีเคยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว การศึกษา

ก่อนการตัดสินใจซื้อ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าด้วย 

3 ) ไดร์ฟเวอร์ล้าสมัยหรือติดต้ังไม่ตรงรุ่นของอุปกรณ์ ไดร์ฟเวอร์ คือ ซอร์ฟแวร์อย่างหนึง่ท่ีมีหน้าท่ีในการส่ังการ

หรือเช่ือมโยงการท างานระหว่างโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง เนื่องจาก

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามากมายแต่ไดร์ฟเวอร์ท่ีออกมาก่อน

หน้าท่ีจะมีอุปกรณ์ตัวใหม่ออกมาก็อาจจะท างานร่วมกันได้ไม่ดีและเกิดอาการแฮงค์ได้ซึ่งอาการหลักๆท่ีเกิด

ขึ้นกับไดร์ฟเวอร์คือ ถ้าเรามีการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ท่ีไม่ได้มีการอัพเดทไดร์ฟเวอร์ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอจะ

เกิดหน้าจอสีฟ้าขึ้นซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจอาการหรือสาเหตุนี้เราอาจคิดไปว่าเครื่องเสียจนต้อง Format เครื่องเลยก็มี 

     วิธีแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆก็คือ ให้เราไปอัพเดทไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือ

อุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในเครื่องของเรา 

4 ) ฝุ่นคือตัวน าไฟฟ้า สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีท าให้เครื่องของเราแฮงค์และอาจจะดูเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนคาดไม่

ถึงได้นั่นก็คือฝุ่นนัน่เอง เราอาจจะสงสัยว่าท าไมฝุ่นจึงท าให้เกิดอาการแฮงค์ได้ ในความเป็นจริงแล้วฝุ่นดูจะเป็น

สาเหตุหลักท่ีท าให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ เพราะฝุ่นเป็นตัวน าไฟฟ้าได้จะรุนแรงขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่น 

และอีกสาเหตุท่ีท าให้เครื่องแฮงก์ก็คือบริเวณท่ีฝุ่นเกาะ เช่น ถ้าเป็นบริเวณเมนบอร์ดวงจรจะไม่มีผลเพราะมีสาร

เคลือบกันเอาไว้ แต่บริเวณขาไอซีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ในเครื่องถ้ามีฝุ่นท่ีจะสามารถน าไฟฟา้ไปเกาะ



ระหว่างขาสัญญาณก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เครื่องท างานผิดพลาดหรือแฮงค์ได้  

    วิธีแก้ปัญหา คือ เราก็แค่ท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่เสมอ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จก็

ควรหาผ้าคลุมเครื่องกันฝุ่น ส าหรับอุปกรณ์ภายในควรปรึกษาผู้ช านาญในการท าความสะอาด 

 

สาเหตุจากซอร์ฟแวร์และระบบปฏิบัติการ  

สาเหตุของคอมพิวเตอร์แฮงค์ท่ีดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่นั่นคือ ซอร์ฟแวร์และระบบปฏิบัติการ ซึ่งต้น

ตอของสาเหตุท่ีซอร์ฟแวร์ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์นั่นคือการท างานผิดพลาดของโปรแกรม และยิ่งเครื่อง

คอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนการท างานแบบใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน

(Multitasking) จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้โปรแกรมภายในเครื่องของเราท างานขัดแย้งกันสูงขึ้น เราจะมาดูสาเหตุหลักๆ

ท่ีซอร์ฟแวร์เป็นต้นตอของอาการแฮงค์ในคอมพิวเตอร์ของเรา 

 

- สาเหตุจากระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

ระบบปฏิบัติการ ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแม่บ้านท่ีคอยดูแลรักษาบ้านของเราให้อยู่อย่างปกติสุข ซึ่ง

ระบบปฏิบัติการจะท าการควบคุมโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ให้ท างานตามค าส่ังเราอีกทีหนึ่งอาการท่ีเราเรียกว่า

แฮงค์ท่ีเกิดจากระบบปฏิบัติการมักมีสาเหตุมาจากการควบคุมฮาร์ดแวร์ท่ีผิดพลาด เช่น การควบคุม

หน่วยความจ า เพราะโปรแกรมท่ีท างานระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้มีแค่โปรแกรม

เดียว ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องคอยบริการและควบคุมการใช้งานฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันการตีกันเองระหว่าง

โปรแกรมท่ีท างานในขณะนั้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมท่ีท างานอยู่ภายในแต่ละเครื่องก็แตกต่างกันตาม

ผู้ใช้แต่ละคน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะออกแบบระบบปฏิบัติการให้ปราศจากข้อผิดพลาดในการควบคุมการ

ท างานระหว่างโปรแกรม แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แฮงค์นั้นคือ การหลีกเล่ียงการท างานท่ีเคยพบว่าท า

ให้แฮงค์ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องลงระบบใหม่ ซึ่งอาการอาจจะดีขึ้น หากอาการแฮงค์นั้นเกิดเพราะไฟล์บางไฟล์ของ

ระบบปฏิบัติการถูกแก้ไขไปด้วยโปรแกรมอื่น ซึ่งปญัหาลักษณะนี้จะเกิดและมีวิธีแก้ไขเหมือนกันทุกเครื่องท่ีมี



องค์ประกอบในลักษณะเดียวกัน 

 

- อาการแฮงค์นี้เกิดจากโปรแกรมประยุกต์ 

          หลายครั้งท่ีอาการแฮงค์มักเกิดหลังจากโปรแกรมที่ติดต้ัง อยู่ในเครื่องเข้ากันไม่ได้ บางไฟล์ของโปรแกรม

ตัวหนึ่งอาจเข้าไปเปล่ียนแปลงไฟล์บางตัวของระบบปฏิบัติการจึงท าให้เกิดปัญหาข้ึนตามมาได  ้ ส่วนใหญ่มักเกิด

จากไฟล์นามสกุล DLL ซึ่งเป็นไฟล์สาธารณะของระบบปฏิบัติการ ท่ีมักจะมีหลายโปรแกรมท่ีเราติดต้ัง เข้ามาขอ

ใช้ไฟล์นามสกุล DLL ด้วย แต่บางโปรแกรมก็มีไฟล์ DLL เวอร์ช่ันใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าไฟล์ DLL ตัวเดิม

ของระบบปฏิบัติการ เมื่อเราติดต้ังโปรแกรมนี้ลงไปมันก็จะเขียนไฟล์ DLL ตัวใหม่ทับตัวเก่าทันที จึงท าให้เกิด

ปัญหาเครื่องแฮงค์ตามมา เพราะไฟล์ DLL เวอร์ช่ันใหม่ไม่สามารถท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้ 

          ลักษณะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเกิดจากโปรแกรมประยุกต์ ก็คือเครื่องเราเกิดอาการแฮงค์หลังจาก

ท่ีลงโปรแกรมใดๆลงไปนั่นเองท้ังๆท่ีก่อนหน้านัน้ในจุดนี้ไม่เคยเกิดอาการแฮงค์ มักจะเกิดข้ึนเมื่อเราลงโปรแกรม

เวอร์ช่ันใหม่ทับเวอร์ช่ันเก่า เพราะฉะนั้นเราควรจะถอนเวอร์ช่ันเก่าก่อนลงเวอร์ช่ันใหม่ครับ  

          ส าหรับแนวทางแก้ไขของช่างคอมพิวเตอร์ก็คือ ให้สอบถามพฤติกรรมของการใช้งานของผู้ใช้ก่อน เมื่อ

พบเครื่องท่ีมีลักษณะเครื่องแฮงค์หลังจากท่ีผู้ใช้ลงโปรแกรมตัวใหม่ลงไป ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจ มาจาก

สาเหตุนี้ 

          วิธีการแก้ไขก็คือ ใช้โปรแกรม System Restore เพื่อย้อนกลับไปยังวันท่ีไม่เกิดปัญหา 

คลิกปุ่ม Start > Program > Accessories > System Tools > System Restore 

 

คอมพิวเตอร์ติดไวรัส  

อาการแฮงค์ท่ีเกิดจาการท่ีเครื่องเราติดไวรัส เป็นอาการท่ีตรวจสอบได้ยากท่ีสุด เพราะไวรัส

คอมพิวเตอร์นั้นเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งท่ีสามทารถเข้ามาในเครื่องของเราได้หลายทาง ถ้าเราไม่เคยตรวจสอบไวรัส

ภายในเครื่องของเราเลยจนไม่สามารถท างานได้อีกต่อไปเลยก็มี อาการเครื่องแฮงค์ท่ีเกิดจากไวรัสมักจะเกิดกับ



จุดท่ีไม่เคยแฮงค์ ท้ังๆท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงอะไรเลย อีกท้ังก่อนหน้าท่ีจะแฮงค์นั้นมักจะแสดงอาการแปลกๆให้เรา

รับรู้ก่อน เช่น ท างานช้าลงจนเรารู้สึกได้ หรือมีอาการกระตุกบ่อยๆ ในบางครั้งอาจจะมีไฟล์บางไฟล์โผล่เข้ามา

โดยเราไม่สามารถหาต้นตอได้  

          วิธีการแก้ไขปัญหา เราจึงไม่ควรเปิดโปรแกรมหรือเอกสารท่ีเราไม่รู้จักหรือไม่มั่นใจ นอกจากนี้ควร

ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของเราบ้างและอัปเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสบ้าง หรือต้องรู้จักสังเกตุบ้างในขณะท่ีใช้

งานหากมีโปรแกรมอะไรเด้งขึ้นมาก็อ่านก่อนให้เข้าใจ อย่าคลิกโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนะน าโปรแกรม ปรับแต่ง แก้ไข บ ารุงรักษาเคร่ืองคอม 

 

การใช้โปรแกรม Defrag Disk 

1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs 

2. คลิกเลือก Accessories และเลือก System Tools >> Disk Defragment 

3. เมื่อเปิดโปรแกรมข้ึนมาแล้วให้คลิกเลือกไดร์ฟท่ีเราต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม Defragment 

4. โปรแกรมจะเริ่มจัดเรียงข้อมูล 

5. รอจนกระท่ังเสร็จ อาจใช้เวลานานแตกต่างกันแล้วแต่ปริมาณข้อมูล 

6. หลังจากจัดเสร็จแล้วท าการรีสตาร์ทเครื่องเป็นอันเสร็จ 

 

หรือสามารถท าการเรียกใช้งาน defrag ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้อีกวิธีหนึ่ง 

1. ดับเบิ้ลคลิกท่ี My Computer คลิกขวาไดร์ฟท่ีต้องการท า Defragment เลือก Properties 

 

 

2. คลิกท่ีแท็บ Tools จากนั้นคลิกท่ี Defragment Now... 



 

 

3. คลิกท่ี Defragment  

 

 

4. จากนั้นให้รอ เครื่องจะท าการ Defragment ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน 

 

 



 

 โปรแกรม CCleaner  

    โปรแกรม CCleaner นั้นเป็นโปรแกรมฟรีแวรตั์วหนึ่ง ท่ีน่าใช้มาก เป็นโปรแกรมเล็กๆ แต่ศัพท์คุณ

มากกว่าขนาดของโปรแกรมหลายเท่าเลย  โปรแกรม CCleaner นั้นจะช่วยแก้ไข Registry windows ของเราใน

กรณีไฟล์มีปัญหา หรือ ช่วยในการท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ของเรา ท าให้คอมพิวเตอร์ของเราท างานได้ไวขึ้น 

สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://md.go.th/it 

วิธีการใช้งานโปรแกรม CCleaner 

1. เปิดโปรแกรมข้ึนมา จากนั้นกดเมนู Registry > จากนั้นให้ต๊ิก (√) ในหัวข้อ Registry Integrity ให้หมด และ

ให้กด Scan for Issues จากนั้นรอจนกว่าจะครบ 100 % ระบบจะแจ้งขึ้นมาว่ามีไฟล์ตัวไหนบ้างท่ีให้ซ่อมแซม   

 

2. จากนั้นให้กด Fix selected issues และระบบจะถามว่าเราจะท าการ Backup ก่อนการซ่อมแซมหรือเปล่า 

ให้เรากด No ไปครับ 



 

3. ขั้นตอนนี้ให้กด Fix All selected Issues เพื่อเป็นการซ่อมแซมไฟล์ท้ังหมด เท่านั้นก้อเป็นอันเสร็จส้ินการ

ซ่อมแซมไฟล์แล้วครับ 

 

 

การท าความสะอาดไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์ของท่าน 

1. กดเลือกเมนู Cleaner > จากนั้นให้กด Analyze เพื่อให้ระบบท าการสแกนสักครู่ จนขึ้นครบ 100% > 

จากนั้นกด Run Cleaner เพื่อเป็นการท าความสะอาดไฟล์ใน windows ของเรา 



 

เท่านี้ก็เสร็จส้ินแล้วครับ กับการท าให้คอมพิวเตอร์ของเราไวขึ้น (นิดหน่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Nod32 Antivirus 

 โปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Nod32 Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสอีกตัวหนึ่งท่ีน่าใช้ โปรแกรม

ไม่ใหญ่ เครื่องไม่อืด ใช้งานง่าย สามารถอัพเดทข้อมูลไวรัสแบบออฟไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก 

http://md.go.th/it  เมนูดาวน์โหลด มีให้ท้ัง 32bit และ 64bit เลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบปฏิบัติการ

เครื่องของเรา 

วิธีการติดต้ัง 

1. ดับเบิลคลิก โปรแกรมท่ีดาวน์โหลดมา  --> คลิก Run  --> Next 

2. ต๊ิก I accept….  --> Next  --> Next 

  
3. ต๊ิก Setup update parameter later  --> Next 

4. ต๊ิก I agree to participate  --> Next --> Enable --> Next --> Install   
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5. รอจนการติดต้ังเสร็จ  กด Finish 

  
   

6. จะมีไอคอน รูปดวงตากลมๆ อยู่ท่ี System Taskbar 

7. ดับเบิลคลิกตรงรูปดวงตา 

  
 

 

 

 

 

 

8. คลิก Update --> General --> คลิกปุ่ม Edit --> ต้ังค่า Update server 

(http://192.168.46.18:8081) --> OK   (*การตั้งค่านี้ใช้ได้กับระบบเครือข่ายของกรมเท่านั้น*) 

http://192.168.46.18:8081/


 
 

9. การติดต้ังเสร็จเรียบร้อย รีสตาร์ทเครื่อง 

 
 

โปรแกรมควบคุมเคร่ืองระยะไกล VNC 



โปรแกรม VNC คือ โปรแกรมส าหรับใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ต่างสถานท่ีกัน โดยใช้

ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และอ้างอิงหมายเลขไอพีประจ าเครื่องเป็นตัวเช่ือมต่อถึงกัน โดยท่ีผู้ควบคุม

สามารถเห็นหน้าจอของเครื่องเป้าหมาย พร้อมกับผู้ใช้เครื่องได้ เหมาะส าหรับการใช้งานภายในองค์กรเพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีทางเทคนิคช่วยในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือช่วยในการสอนการใช้งานระบบงาน, โปรแกรมต่างๆ

ผ่านทางไกล แต่มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถใช้กับเครือข่ายภายนอกหรือผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

วิธีการติดต้ัง 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://md.go.th/it  เมนูดาวน์โหลด และ  

2. ดับเบิลคลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมา --> ดับเบิลคลิก vnc_win32.exe --> Next  

 

http://md.go.th/it%20%20เมนู


3. ต๊ิก   I accept the agreement --> Next --> Next -->………….Install 

 

4. ถ้าไม่ใส่ รหัสผ่าน ต๊ิกท่ี No Authentication หรือถ้าต้องการใส่รหัสผ่าน ต๊ิกท่ี VNC Password 

แล้วกดปุ่ม Configure  -->  ต้ังรหัสให้เหมือนกันท้ังสองครั้ง  --> OK  -->  Next  -->  Finish 

5. จะได้ไอคอน อยู่ท่ี System Taskbar (มุมขวาล่างของจอ) 

 

6. ตอนนี้เครื่องเราก็พร้อมท่ีจะให้ แฮกเกอร์ (เฮ้ย...ไม่ใช่) ช่างเทคนิคเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้  

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมควบคุมเคร่ืองระยะไกล Team Viewer 

โปรแกรม Team Viewer เป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อีกโปรแกรมหนึ่ง ท่ี

น่าใช้ เนื่องจากใช้งานง่าย ข้อดี คือ ใช้ได้ทุกท่ี ท่ีมีอินเตอร์เน็ต ข้อเสีย คือ ต้องเปิดโปรแกรมก่อนทุกครั้ง, 

ระยะเวลาในการใช้งานควบคุมเครื่องบางครั้งมีการตัดการเช่ือมต่อ, การตอบสนองค่อนข้างช้ากว่าโปรแกรม 

VNC นิดหน่อย มีท้ังเวอร์ช่ันท่ีติดต้ังไว้ในเครื่อง และ เวอร์ช่ันท่ีไม่ต้องติดต้ัง (Portable) เพียงแค่น าโปรแกรม

วางไว้ในเครื่องและเปิดได้ทันที ดาวน์โหลดจาก http://md.go.th/it เมนูดาวน์โหลด 

วิธีการใช้งาน 

1. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้ว น ามาวางไว้บนเดสท็อป 

2. ดับเบิลคลิกท่ีไฟล์นั้น จะได้ตามภาพ 

  

3. รอสักพักจะได้ตัวเลข ID หากไม่มีเลข ID ให้ตรวจสอบการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

http://md.go.th/it


4. หน้าท่ีของผู้ใช้ก็แจ้งหมายเลข ID ของคุณ ให้กับเจ้าหน้าท่ีหรือช่างเทคนิคเข้ามาช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาได้ 

5. โปรแกรมบางเวอร์ช่ันจะโชว์รหัสผ่าน ก็ต้องแจ้งด้วย  

 

 

โปรแกรม OneKey Ghost  คืนชีพวินโดว์  

หากวันหนึ่งวนัใดเครื่องคอมฯ ของเราไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการวินโดว์เสียหาย จะ

ด้วยสาเหตุจากไวรัส จากการติดต้ังโปรแกรมผิดพลาด หรือมีข้อมูลมากเกินไปมันรกเครื่อง อยากจะล้างให้เกล้ียง 

ต้องนึกถึงตัวนี้เลย 

 OneKey Ghost โปรแกรมช่างคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งตัว ท่ีตอบสนองความต้องการของช่างได้ดีเย่ียม 

OneKey Ghost เป็นกระบวนการง่ายๆ ในการ Backup Hard Drive ออกมาเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ๆเดียว 

ซึ่งส าหรับโปรแกรมนี้จะถูกเก็บในสกุลไฟล์ GHO โดยหลักการจะใช้การโคลนนิ่ง Windows ต้นฉบับออกมา 

น าไปลง Windows ใหม่ให้เครื่องเราเอง และยังน าไปติดต้ังใหเ้ครื่องอื่นๆ ได้ด้วย จะพบบ่อยในการติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีหลายเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นร้านคอม ส านักงาน โรงเรียน  

วิธีการใช้งาน 

 เปิดโปรแกรมข้ึนมาดูตามรูป  



 

 การ Backup หรือ โคลนนิ่งไดร์ฟ ซี เก็บไว้ ท าตามล าดับ 

1.กดเลือก Backup,  

2.กดปุ่ม Save เพื่อเลือกท่ีอยู่ท่ีจะเซฟไฟล์ backup (ควรเป็นไดร์ฟ D),            

3.เลือกไดร์ฟท่ีต้องการ backup (ปกตไิดร์ฟ C) ,   

4.กด Yes  เครื่องจะรีสตาร์ท โปรแกรมจะท าการ backup ให้อัตโนมัติ ดังภาพด้านล่างจนเสร็จ  เมื่อ

เสร็จเรียบร้อยจะได้ไฟล์ ตามท่ีต้ังช่ือไว้ในล าดับท่ี 2 เป็นไฟล์สกุล .gho 

 

 การน าไฟล์ท่ีได้โคลนนิ่งไว้ กลับมา Restore คืน Drive C  ท าตามข้ันตอนในภาพ 



 

1.กดเลือก Restore 

2.เลือกท่ีอยู่ของไฟล์ท่ี Backup ไว้ตั้งแต่ต้น ปกติจะเก็บไว้ใน D:\.... 

3.เลือกไดร์ฟท่ีต้องการ Restore ปกติเป็นไดร์ฟ C 

4.กด Yes แล้วเครื่องจะรีสตาร์ทเอง โปรแกรมจะท าการโกสให้อัตโนมัติ จนเสร็จเรียบร้อย  

 

 **ข้อควรระวงั โดยเฉพาะในขั้นตอนการ Restore ต้องให้แน่ใจว่า ไดร์ฟท่ีเราจะท าการ  Restore นั้น

เป็นไดร์ฟตามท่ีเราต้องการหรือไม่ โดยปกติการติดต้ังวินโดว์ก้อจะเป็นไดร์ฟ C 


