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     รวบรวมปญหาตาง ๆ ที่พบไดบอย ๆ กับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร โดยไดพยายามรวบรวมปญหาที่พบเห็นกันบอย ๆ และนํามาสรุปใหเปน
แนวทางสําหรับ การแกไขปญหาเบื้องตน หวังวาจะมีประโยชนกับคนอื่น ๆ ไดบาง  

หลังจาก Setup Windows ใหมแลวเกิดการคาง ไมยอมทําการ Setup ตอไป  
เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ แตสิ่งหนึ่งที่พบบอย ๆ คือการตั้งคา Virus Warning ใน bios ไวทําใหเครื่องไมสามารถ เขียนขอมูลทับลงบนสวน
ของ boot record ของฮารดดิสกได ใหลองแกใน bios ต้ังใหเปน Disable ไวกอน และหลังจากทําการ Setup Windows เสร็จแลวคอยตั้งเปน 
Enable ใหม  

หลังจาก Setup Windows จะขึ้นขอความ Windows Protection Error  
ที่พบบอย ๆ มากคือปญหาของ RAM อาจจะเปนเฉพาะชวงที่ทําการ Setup Windows เทานั้น (โดยที่ปกติกอน Setup Windows จะใชงานได 
ไมเปนอะไร) ใหทดลองหา RAM มาเปลี่ยนใหมดู หรือหากเปน SDRAM ใหทดลองตั้งคาใน bios คาของ CAS จากที่ต้ังเปน 2 ลองตั้งเปน 3 ดู 
อาจจะชวยแกปญหาไดบาง  

ใช AMD K6II-350 ข้ึนไปลง Windows95 แลวเกิด Error แตลง Windows98 ได  
จะเกิดจากการใช CPU ของ AMD ที่มีความเร็วตั้งแต 350MHz ขึ้นไปกับ Windows95 วิธีแกไขคือไป Download Patch สําหรับแกปญหานี้
ที่ AMDK6UPD.EXE มาแกไขโดยสั่งรันไฟลนี้แลวบูทเคร่ืองใหม  

ปญหาของฮารดแวร  

RAM หายไปไหนเนี่ย ใสเขาไป 32 M. ทําไม Windows บอกวามี 28 M. เอง  
อาการของ RAM หายไปดื้อ ๆ จะเกิดกับการใชเมนบอรดรุนที่มี VGA on board นะครับ ที่จริงก็ไมไดหายไปไหนหรอก เพียงแตสวนหนึ่งของ 
RAM จะถูกนําไปใชกับ VGA ครับและขนาดที่จะโดนนําไปใชก็อาจจะเปน 2M, 4M หรือ 8M ก็ไดขึ้นอยูกับการตั้งใน BIOS ครับ  

ใชเครื่องไดสักพัก มักจะแฮงค พอปดเครื่องสักครูแลวเปดใหม ก็ใชงานตอไดอีกสักพักแลวก็แฮงคอีก  
อาจจะเกิดจากความรอนสูงเกินไป อยางแรกใหตรวจสอบพัดลมตาง ๆ วาทํางานปกติดีหรือเปลา หากเครื่องทํา Over Clock อยูดวยก็ทดลองลด
ความเร็วลงมา ใชแบบงานปกติดูกอนวายังเปนปญหาอยูอีกหรือเปลา ถาใน bios มีระบบดูความรอนของ CPU หรือ Main Board อยูดวยให
สังเกตคาของ อุณหภูมิ วาสูงเกินไปหรือเปลา ทั้งนี้อาจจะทําการเพิ่มการติดตั้งหรือเปล่ียนพัดลมของ CPU ชวยดวยก็ดี  

มีขอความ BIOS ROM CHECK SUM ERROR ตอนเปดเครื่อง  
อาการนี้สวนใหญเกิดจากถานของ BIOS หมดหรือเกิดการหลวมครับ ใหลองขยับถานใหแนน ๆ ดูกอน ถาไมหายก็ตองลองเปล่ียนถานบนเมน
บอรดดู (กอนเปลี่ยนถามี Meter วัดไฟดูกอนก็ด)ี หลังจากเปลี่ยนแลวใหทําการ Clear BIOS Jumper กอนดวย จะเปน Jumper ใกล ๆ กับ IC 
BIOS นั่นแหละ ทําการ Jump คางไวสัก 5 วินาทีแลวก็ Jump กลับที่เดิมกอน หลังจากนั้นตองเขาไปตั้งคาตาง ๆ ของ BIOS ใหมดวย  

ลืม Password ของ BIOS จะทํายังไงดี  
ใหทําการถอดถานของ BIOS ออกสักครู แลวใสกลับเขาไปใหม ทําการ Clear Jumper BIOS กอนดวย หรือลองดูวิธีการ Clear/Reset 
Password ของ BIOS  

ซื้อฮารดดิสกมาขนาดใหญ ๆ แตหลังจากทําการ Format แลวเครื่องมองเห็นแค 2G  
อยางแรกใหดูกอนเลยวา ใชระบบ FAT16 หรือ FAT32 ถาหากเปน FAT16 จะมองเห็นไดสูงสุดแค 2G ตอ 1 Partition เทานั้น ตองใชแบบ 
FAT32 ครับ วิธีการคือใช FDISK ของแผน Startup Disk WIN98 มาทํา FDISK (ถาเปน FDISK จาก DOS หรือ WIN95 จะเปนแบบ 
FAT16) ดูวิธีการทํา fdisk และ การ format ฮารดดิสก ที่นี่  

ไมสามารถใชงาน ฮารดดิสกไดมากกวา 8G. สําหรับเมนบอรดรุนเกา ๆ  
เกิดจากที่ BIOS ไมสามารถรูจักกับ ฮารดดิสกที่มีขนาดใหญ ๆ ได จะเปนกับเมนบอรดรุนเกา ๆ ที่เคยพบมาอีกแบบคือ Windows มองเห็นเกิน 
8G แตไมสามารถใชงานได จะบอกวาฮารดดิสกของเราเต็ม วิธีแกไขอยางแรกคือ ใหลองทําการ Update BIOS เปน Version ใหมดูกอน (ถา
หาได) หรือไมก็หา Download โปรแกรมสําหรับจัดการพื้นที่ฮารดดิสก จากเวปไซตของผูผลิตฮารดดิสกย่ีหอนั้น ๆ หรืออาจจะใชวิธีการแบง 
Partition ใหมีขนาดใหญไมเกิน 8G ตอ 1 Partition ก็อาจจะชวยได  

ปญหาของซอฟตแวร  

หลังจากลงโปรแกรมปองกันไวรัส McAfee 4.0.3 แลวไมสามารถบูทเขา Windows ได  
เทาที่พบจะเกิดกับบางเครื่องเทานั้น ปญหาเกิดจากหลังจากที่เราติดตั้ง McAfee ลงไปแลว เครื่องจะทําการ Scan ขอมูลในฮารดดิสกโดยใสเปน 

Page 1 of 501010 สนามบินไอที : 108 ปญหาคอมพิวเตอร ที่พบกันบอยๆ



Batch File ไวในไฟล autoexec.bat ซึ่งบางครั้งจะเปนปญหาทําใหคาง ไมยอมเขา Windows ตอไป วิธีแกไขคือ ใหเปดเครื่องเขาใน MS-
DOS Mode โดยกดปุม F8 คางไวขณะเปดเครื่อง จะเขามาที่เมนู Microsoft Windows 98 Startup Menu เลือกขอ 6. sefe mode 
command prompt only แลวใชคําสั่ง "edit autoexec.bat" เพื่อแกไขไฟลโดยใหลบบรรทัดที่มีคําสั่ง scan.exe ออกครับ ทําการ save file 
แลวทดลองบูทเคร่ืองใหมอีกครั้ง  

พิมพหนา Web Page ออกเครื่องพิมพแบบ Ink Jet เปนภาษาไทยไมได จะมีแตภาษาอังกฤษ  
สวนใหญ ปญหานี้จะเกิดกับการใชเครื่องพิมพแบบ อิงคเจ็ท รุนใหม ๆ วิธีแกไขคือ ใหลองหา Download Driver รุนใหม ๆ ของเคร่ืองพิมพจาก 
Web Site ของเครื่องพิมพนั้น ๆ เพราะบางครั้งอาจจะมีการแกไขปญหานี้แลว หรือไมก็ใชวิธีเขาไปต้ังคา Regional Settings ที่ Control 
Panel เปน English(USA) กอน เมื่อพิมพเสร็จแลวก็เปล่ียนกลับมาเปน Thai เหมือนเดิม การตั้งคาก็ทําโดยกดที่ Start เมนู >> Settings >> 
Control Panel เลือกที่ Regional Settings เปลี่ยนเปน English(USA)  

สั่ง Defrag Hard Disk แลวไมยอมเสร็จ จะกลับมาเริ่มตนใหม วนแบบนี้อยูเรื่อย ๆ  
สาเหตุเกิดจากมีโปรแกรมบางตัวทํางานอยูในเวลานั้นดวยและสั่งเขียนขอมูลลงบนฮารดดิสก เชน Screen Saver, Winamp หรือพวก Anti 
Virus บางตัว ใหทําการปดโปรแกรมเหลานี้ใหหมดกอน หรืออาจจะใชวิธีเขา Windows ใน Self Mode (กด F8 ตอนเปดเครื่องแลวเลือก Self 
Mode)  

ใชการดจอของ TNT แลวเมื่อพิมพขอความตาง ๆ สระบนลางไมยอมขึ้นมาทันที  
ตองพิมพตัวตอไปกอนจึงจะเห็น เปนปญหาที่พบบอยมาก ๆ กับผูที่ใชการดจอของ TNT ครับใหลองหา Driver รุนใหม ๆ จากเวปไซตของผูผลิต
การดจอมาใช จะแกไขไดหรือใช Driver ของ Detonator Version 3.65 ขึ้นไป หาไดจาก http://www.3dchipset.com/  

ปญหาของฮารดแวรและซอฟตแวร  

กําลังไฟ  
ปญหา : เปดคอมพิวเตอรไมได  
สาเหตุ : ไมไดตอคอมพิวเตอรลงเตาเสียบที่ดานหลัง  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟนั้นเสียบอยูที่เตาเสียบไปบนฝาผนัง และไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนดของคอมพิวเตอรอยางแนน
หนา  
 
ปญหา : เปดคอมพิวเตอรไมได  
สาเหต ุ : คอมพิวเตอรอาจอยูในโหมด Sleep  
การแกปญหา : ตรวจสอบวาปุม เปดเครื่องดวน นั้นสวางอยู และมีไฟสีเหลืองอําพัน ถาเปนเชนนั้น ใหกดปุมดังกลาวเพื่อออกจากโหมด Sleep  

ฮารดดิสก  
ปญหา : ขอความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสกที่ไมสามารถบูตได  
สาเหตุ : คอมพิวเตอรพยายามเริ่มระบบจากดิสเก็ตตที่ไมมีซอฟตแวร สําหรับเริ่มระบบ  
การแกปญหา : นําแผนดิสเก็ตตออกจากไดรฟเมื่อไฟแสดงสถานะบนไดรฟดับ แลวทําตอๆ ไป โดยการกดคียใด ๆ บนแปนพิมพ  
 
ปญหา : การทํางานของฮารดไดรฟชาลง  
สาเหตุ : ไฟลขอมูลที่เก็บอยูบนฮารดดิสก อาจอยูกระจัดกระจาย  
การแกปญหา : ตรวจสอบสวนของขอมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter จาก
เดสกทอปของวินโดวส ให คลิกที่ปุม Start แลวชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ทายสุดใหคลิกที่ 
Disk Defragmenter  
 
ปญหา : ไฟแสดงการทํางานของฮารดไดรฟสวางแตไมกระพริบ  
สาเหตุ : ไฟลขอมูลที่เก็บอยูบนฮารดดิสกของคุณ อาจจะเสียหาย  
การแกปญหา : ตรวจสอบสวนของขอมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter และเพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter6 
จากเดสกทอปของวินโดวส ใหคลิกที่ปุม Start แลวชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ทายสุดใหคลิ
กที่ Disk Defragmenter  

ซีดีรอม  
ปญหา : คอมพิวเตอรไมสามารถอานแผนซีดีได  
สาเหตุ : ไมไดวางซีดีในไดรฟในตําแหนงที่ถูกตอง  
การแกปญหา : ถาคุณมีซีดีไดรฟแบบโหลดดวยถาด ใหกดปุมนําแผนซีดีออก แลวคอย ๆ กดแผนซีดีลงในตําแหนง ที่เหมาะสมจากนั้นโหลดแผน
เขาไปใหม  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรไมสามารถอานแผนซีดีได  
สาเหตุ : ระบบไมรูจักซีดีไดรฟ  
การแกปญหา : ปดคอมพิวเตอร แลวคอยอยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดคอมพิวเตอร ขึ้นมาใหมอีกครั้ง  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรไมสามารถอานแผนซีดีได  
สาเหตุ : ใสแผนซีดีกลับขาง  
การแกปญหา : นําแผนซีดีออก แลวพลิกแผนซีดีกลับ จากนั้นโหลดเขาไปใหม  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรไมสามารถอานแผนซีดีได  
สาเหตุ : แผนซีดีสกปรก  
การแกปญหา : ทําความสะอาดแผนซีดีดวยชุดทําความสะอาด  

ดิสกเก็ต  
ปญหา : ไฟแสดงสถานะของดิสเก็ตตสวางอยู  

Page 2 of 501010 สนามบินไอที : 108 ปญหาคอมพิวเตอร ที่พบกันบอยๆ



สาเหตุ : มีการใสแผนดิสเก็ตตอยางไมเหมาะสม  
การแกปญหา : นําแผนดิสเก็ตตออก แลวใสเขาไปใหมแผนดิสเก็ตตเกิดความเสียหาย ใชดิสเก็ตตแผนอื่น หรือตรวจสอบแผนดิสเก็ตตโดยการรัน
โปรแกรม ScanDisk และเพื่อที่จะรันโปรแกรม ScanDisk จากเดสกทอปของวินโดวส ใหคลิกที่ปุม Start แลวชี้ไปที่ Programs จาก นั้นชี้ไป
ที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ทายสุดใหคลิกที่ ScanDisk ซอฟตแวร  
 
ปญหา : ดิสเก็ตตไดรฟไมสามารถเขียนลงแผนดิสเก็ตตได  
สาเหตุ : แผนดิสเก็ตตยังไมไดฟอรแมต  
การแกปญหา : ใหฟอรแมตแผนดิสเก็ตต  
 
ปญหา : ดิสเก็ตตไดรฟไมสามารถเขียนลงแผนดิสเก็ตตได  
สาเหตุ : ดิสเก็ตตไดรฟมีการปองกันการเขียน (Write-Protected)  
การแกปญหา : ยกเลิกการปองกันการเขียน หรือใชดิสเก็ตตแผนอี่นที่ไมมีการปองกันการ เขียน  
และเพื่อที่จะยกเลิกการปองกันการเขียน ใหเลื่อนแผนสีดําที่ดานหลังของแผนดิสเก็ตตเพื่อปดรู  
 
ปญหา : การเขียนขอมูลลงไดรฟที่ไมถูกตอง  
สาเหตุ : ตรวจสอบตัวอักษรของไดรฟในสเตทเมนทของพาธ  
การแกปญหา : พรอมต A:\> แสดงวาเรากําลังทํางานจากไดรฟ A สวนพรอมต C:\> แสดงวาเรากําลังทํางานจากฮารดไดรฟ  
 
ปญหา : ไมมีเนื้อที่เพียงพอบนแผนดิสเก็ตต ดิสเก็ตตออก หรือใชดิสเก็ตตแผนอื่น  
สาเหตุ : ลบขอมูลบางสวนที่เก็บอยูบนแผน  
การแกปญหา : ระมัดระวังอยาลบขอมูลสําคัญที่เก็บอยูบนแผนดิสเก็ตตโดยบังเอิญ  
 
ปญหา : ดิสกเก็ตตไดรฟไมสามารถอานแผนดิสเก็ตต  
สาเหตุ : แผนดิสเก็ตต ยังไมไดฟอรแมต  
การแกปญหา : ใหฟอรแมตแผนฮารดแวร  
 
ปญหา: คอมพิวเตอรไมรูจักอุปกรณใหมวาเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร  
สาเหตุ : ไมไดตั้งคาคอนฟกคอมพิวเตอรของคุณหลังจากติดตั้งอุปกรณใหม  
การแกปญหา : ถาเปนอุปกรณแบบพลักแอนดเฟลย วินโดวสจะรูจักอุปกรณนั้นและตั้งคา คอนฟกใหโดยอัตโนมัติ แตถาเปนอุปกรณที่ไมใชพลัก
แอนดใ หอานเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคอนฟก  
 
ปญหา: คอมพิวเตอรไมรูจักอุปกรณใหมวาเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร  
สาเหตุ : สายเคเบิลที่เชื่อมตออุปกรณใหมเขากับคอมพิวเตอรนั้นหลวม หรือยังไมไดเสียบสายไฟของอุปกรณ  
การแกปญหา : เสียบสายไป และตรวจดูวาอุปกรณนั้นตออยูกับคอมพิวเตอรอยางแนนหนา  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรไมรูจักอุปกรณใหมวาเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร  
สาเหตุ : เมื่อคอมพิวเตอรแนะนําคุณใหเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันของระบบ  
การแกปญหา : ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวเปดใหมอีกครั้ง คุณจะเห็นขอคุณไมไดยอมรับการ เปล่ียนแปลงเหลานั้น  

จอภาพ  
ปญหา : อักษรตาง ๆ ที่ปรากฏบนหนาจอมืดมัว  
สาเหตุ : ไมไดปรับตัวควบคุมความสวางอยางเหมาะสม  
การแกปญหา : ปรับตัวควบคุมความสวางที่อยูบนหนาจอ  
 
ปญหา : หนาจอวางเปลา  
สาเหตุ : สายเคเบิลที่ตอเชื่อมจอภาพเขากับ คอมพิวเตอรนั้นหลวมยังหรือไมไดเสียบสายจอภาพ  
การแกปญหา : เสียบสายไป และตรวจดูใหแนใจวาชองเสียบจอภาพนั้นเชื่อมตออยูกับ คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมและแนนพอ  
 
ปญหา : หนาจอวางเปลา  
สาเหตุ : คุณไดติดตั้งยูทิลิตีที่ทําใหหนาจอวางเปลา  
การแกปญหา : กดคียใด ๆ หรือเคลื่อนไหวเมาส หนาจอปจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
 
ปญหา :หนาจอวางเปลา  
สาเหตุ : คอมพิวเตอรอยูในโหมด Sleep  
การแกปญหา : กดปุม เปดเครื่องดวน หนาจอปจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
 
ปญหา : จอภาพรอนเกินไป  
สาเหตุ : พื้นที่สําหรับระบายอากาศไมเพียงพอใหอากาศถายเทไดสะดวก  
การแกปญหา : เวนพื้นที่ใหมีของระบายอากาศอยางนอย 3 นิ้ว (7.6 ซม.) ตรวจดูใหแนใจวาไมมี อะไรปดอยูดานบนของจอภาพที่ขัดขวางการหมุน
เวียนของอากาศ  

เมาส  
ปญหา : เมาสไมตอบสนองตอการเคล่ือนไหว  
สาเหตุ : สายเมาสเสียบไมแนนหนาในชองเสียบที่ถูกตอง ซึ่งอยูดานหลังของคอมพิวเตอร  
การแกปญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาสใหแนน  
 
ปญหา : เมาสไมตอบสนองตอการเคล่ือนไหว  
สาเหตุ : ไมไดติดตั้งไดรเวอรของเมาส หรือ ติดตั้งไดรเวอรที่ไมถูกตอง  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้งไดรเวอรของเมาสที่ถูกตอง จากเดสกทอปของวินโดวสใหคลิกที่ปุม Start จากนั้น ชี้ไปที่ Settings 
แลวคลิกที่ Control Panel เมื่อเห็นหนาตาง Control Panel ใหดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Mouse แลวคลิกที่แท็บ General  
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เครื่องพิมพ  
ปญหา : เครื่องพิมพไมทํางาน  
สาเหตุ : ไมไดเสียบสายไฟของเครื่องพิมพ หรือไมไดเสียบสายเคเบิลของเครื่องพิมพ  
การแกปญหา : ตรวจสอบปลายทั้งสองดานของเครื่องพิมพ และสายไฟของเครื่องพิมพวามีการเชื่อมตออยางเหมาะสมหรือไม อยางถูกตองและ
แนนหนา  
 
ปญหา : เครื่องพิมพไมพิมพ  
สาเหตุ : ไมไดเปดเครื่องพิมพ  
การแกปญหา : เปดเครื่องพิมพ  
 
ปญหา : เครื่องพิมพไมพิมพ  
สาเหตุ : เครื่องพิมพไมไดอยูในโหมด ออนไลน  
การแกปญหา : ต้ังคาเครื่องพิมพใหอยูในโหมดออนไลน เครื่องพิมพบางเครื่องมีปุมหรือ ตัวควบคุมอยูบนแผงดานหนาสําหรับเปลี่ยนไปมาระหวาง
โหมดออนไลนและโหมดออฟไลน ถาเคร่ืองพิมพมีปุมหรือสวิตช ออนไลน/ออฟไลน ใหเลือก ออนไลน  
 
ปญหา : เครื่องพิมพพิมพขอมูลออกมาเปนขยะ  
สาเหตุ : ไมไดติดตั้งหรือเลือกไดรเวอรของเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวามีการติดตั้งและเลือกไดรเวอรของเครื่องพิมพที่ถูกตอง ไดรเวอรที่ถูกตองของเครื่องพิมพมักจะระบุโดยชื่อของ
เครื่องพิมพ  
 
ปญหา : เครื่องพิมพพิมพขอมูลออกมาเปนขยะ  
สาเหตุ : สายไฟของเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตออยางเหมาะสม  
การแกปญหา :ใหอานเอกสารที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ แลวเชื่อมตอสายไฟใหมอีกครั้งหนึ่ง  

หนวยความจํา  
ปญหา : เปดคอมพิวเตอรไมได  
สาเหตุ : คอมพิวเตอรโมดูลหนวยความจําผิดชนิด  
การแกปญหา : การใชโมดูลหนวยความจําอ่ืนอาจมีผลทําใหการเริ่มระบบยากขึ้นเมื่อคุณอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร คุณจะตองใชหนวยความจํา 
EDO 60 นาโนวินาที  
 
ปญหา : หนวยความจําไมเพียงพอที่จะรันโปรแกรม  
สาเหตุ : หนวยความจําไมไดรับการตั้งคาคอนฟกอยางเหมาะสมสําหรับโปรแกรม  
การแกปญหา : โปรแกรมจําเปนตองใชหนวยความจําจํานวนหนึ่งในการรัน ปดโปรแกรม ใด ๆ ที่กําลังใชอยูเพื่อที่จะดูวาโปรแกรมดังกลาวจําเปน
ตองใชหนวยความจําเทาใด ใหอาน เอกสารที่มาพรอมกับโปรแกรมนั้น  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรแสดงขอความวา out of memory  
สาเหตุ : คาคอนฟเกอเรชันของหนวยความจําตั้งคาที่ไมถูกตอง , หนวยความจําไมพอในการรัน  
การแกปญหา : ปดโปรแกรมที่คุณกําลังใชอยู อานเอกสารที่มาพรอมกับโปรแกรมเพื่อดูขอกําหนดเกี่ยวกับหนวยความจํา คุณอาจตองซื้อและติดตั้ง
หนวยความจําเพิ่มเติม  
 
ปญหา : คอมพิวเตอรแสดงขอความวา Insufficient memory  
สาเหตุ : หนวยความจําของคอมพิวเตอรเหลือไมเพียงพอที่จะรัน โปรแกรม  
การแกปญหา :โปรแกรมบางอยางจะแอกทีฟอยูในแบ็กกราวนดเมื่อเราเปดขึ้นมา โปรแกรมเหลานี้ใชหนวยความจําบางสวนถึงแมวาจะรันอยูใน
แบ็กกราวดก็ตาม  

แฟกซ/โมเดม  
ปญหา : แฟกซ/โมเด็มไมตอบสนองตอซอฟตแวรแฟกซ/โมเด็ม  
สาเหตุ : ไมไดตอแฟกซ/โมเด็มอยูอยางเหมาะสม  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวาไดตอแฟกซ/โมเด็มไวอยางแนนหนา และสายโทรศัพท เสียบอยูที่เตาเสียบที่ฝาผนังอยางแนนหนา  
 
ปญหา : แฟกซ/โมเด็มไมตอบสนองตอซอฟตแวรแฟกซ/โมเด็ม  
สาเหตุ : มีการกําหนดอุปกรณมากกวา 1 ตัวใหกับพอรตอนุกรม  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวาไมมีอุปกรณอื่นใชพอรตอนุกรมเดียวกับแฟกซ/โมเด็ม  
 
ปญหา : การสื่อสารดวยแฟกซ/โมเด็มเปนไปอยางยากลําบาก  
สาเหตุ : แฟกซ/โมเด็มอาจจะเกิความขัดแยงกับโปรแกรมอื่น  
การแกปญหา : โปรแกรมบางอันอาจจะขัดแยงกับซอฟตแวรแฟกซ/โมเด็มในตัวของคอมพิวเตอรใหออกจากโปรแกรมใด ๆ ที่คุณกําลังรัน แตไมได
ใชงานอยู  
 
ปญหา : การสื่อสารดวยแฟกซ/โมเด็มเปนไปอยางยากลําบาก  
สาเหตุ : เครื่องคอมพิวเตอรอื่นวางหู  
การแกปญหา :หมุนหมายเลขแฟกซใหมสายโทรศัพทมี  
 
ปญหา : การสื่อสารดวยแฟกซ/โมเด็มเปนไปอยางยากลําบาก  
สาเหตุ : เสียงดังมาก และการโทรศัพทถูกตัด  
การแกปญหา : หมุนหมายเลขแฟกซใหม ถาปญหายังคงเกิดอยู ใหตรวจสอบกับ องคการ โทรศัพทโดยปกติจะมีฟลเตอรใหมาเพื่อชวยลดเสียง
รบกวนในสาย นอกจากนั้น ใหตรวจสอบการเชื่อมตอโทรศัพท และแฟกซ/โมเด็ม ถาสายที่ตออยูหลวม แมวาเล็กนอย ก็อาจจะกอใหเกิดเสียง
รบกวนในสายได  
 
ปญหา : การสื่อสารดวยแฟกซ/โมเด็มเปนไปอยางยากลําบาก  
สาเหตุ : คุณมีสายเรียกซอน (Call Waiting) รออยูในสายโทรศัพทของคุณ สายเรียกซอนเขามานี้ จะตัดการเชื่อมตอของโมเด็ม  

Page 4 of 501010 สนามบินไอที : 108 ปญหาคอมพิวเตอร ที่พบกันบอยๆ



การแกปญหา : ในบางพื้นที่ บริการับสายเรียกซอนสามารถยกเลิกไดโดยการกด *70 ,กอนที่จะหมุน  
 
ปญหา : การสื่อสารดวยแฟกซ/โมเด็มเปนไปอยางยากลําบาก  
สาเหตุ : โทรศัพทพวงบนสายโทรศัพทเดียวกัน  
การแกปญหา : ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพททั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับสายโทรศัพทเดียวกันกับยกหูขึ้นแฟกซ/โมเด็มวางอยู อยางเหมาะสม  
 
ปญหา : ไมมีเสียงสัญญาณดังขึ้นขณะที่ตอโมเด็มอยู  
สาเหตุ : คอมพิวเตอรใชโมเด็ม K56flex  
การแกปญหา : ถาคุณมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลคอมแพครุนเพรสซาริโอ 4500 ที่มาพรอมกับ โมเด็ม K56flex คุณจะไมไดยินสัญญาณใด ๆ ใน
ขณะที่ กําลังเชื่อมตอโมเด็มขอมูลเก่ียวกับ ไวรัสของคอมพิวเตอร  

ระบบเสียง  
ปญหา : คอมพิวเตอรไมมีเสียง  
สาเหตุ : มีการปดระบบเสียง  
การแกปญหา : คลิกที่ไอคอน Speaker บนทาสกบารของวินโดวส เมื่อบ็อกซควบคุมระดับเสียง ปรากฏตรวจดูใหแนใจวาเช็คบ็อกซ Mute ไมมี
เครื่องหมายใดอยูมีการลดระดับเสียงใหเบาเพิ่ม ระดับเสียงโดยการกดปุมเพิ่มระดับเสียง (+)ที่ดานหนาของคอมพิวเตอรลํา โพงไมไดรับการ เชื่อม
ตออยาง ตรวจดูใหแนในวาลําโพงเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแนนหนาหรือไม  

ไวรัส  
"ไวรัสของคอมพิวเตอร" เปนรหัสคําสั่งการของซอฟตแวรที่ทําความเสียหายหรือลบขอมูล ไฟล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะติด
ไวรัสเมื่อใสซอฟตแวรหรือไฟลที่มีไวรัสลงไปในคอมพิวเตอร ดิสเกตตจากเพื่อน หรือที่ไดมาจากการติดตอธุรกิจมักจะเปนแหลงกําเนิดไวรัส อาการ
ที่บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณติดไวรัสมีดังนี้  
1. มีตัวอักษรแปลก ๆ หรือขอความหยาบ ๆ ปรากฎอยูบนหนาจอ  
2. มีขอความแสดงการผิดพลาดของฮารดไดรฟ หนวยความจํา หรือซอฟตแวร  
3. ไฟลและไดเรคทอรีเกิดความเสียหาย  
บริการออนไลนเชิงพาณิชยและผูผลิตซอฟตแวรจะตรวจจับไวรัสอยางเขมงวด และมักจะประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม ไมมีวิธีใดที่แนนอน 100 
เปอรเซ็นต  
มีบริษัทมากมายที่จําหนายซอฟตแวรคนหาและปองกันไวรัส คุณควรจะมีเวอรชันลาสุดของซอฟตแวรเหลานี้ ผลิตภัณฑซอฟตแวรเหลานี้ไดรับการ
อัปเดตอยูบอย ๆ เนื่องจากผูสรางและเผยแพรไวรัส ซึ่งถือเปนผูที่ทําผิดกฎหมายระหวางประเทศจะอัปเดตโปรแกรมไวรัสอยูเปนประจําดวยเชนกัน 
ใหถามหาซอฟตแวรคนหาและปองกันไวรัสลาสุดจากรานคาคอมพิวเตอรใกลบานของคุณ  
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