การแก้ไขปัญหาคอมพิ วเตอร์เบืองต้น
งานคอมพิ วเตอร์ โรงพยาบาลปากพนัง
1) ระบบไฟฟ้ า
ปัญหา : เปิ ดคอมพิ วเตอร์ไม่ได้
สาเหตุ : ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ลงเต้าเสียบทีด้านหลัง หรือ ไม่ได้เปิ ดเครืองสํารองไฟ
การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนันเสียบอยู่ทเต้
ี าเสียบไฟอย่างแน่นแล้วหรือไม่ หรือได้เปิ ดสวิทซ์เครืองสํารอง
ไฟแล้วหรือไม่
ปัญหา : เปิ ดคอมพิ วเตอร์ไม่ได้
สาเหตุ : เครืองสํารองไฟไม่สามารถใช้งานได้
การแก้ปัญหา :ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิ ดเครืองสํารองไฟแล้วแต่ยงั เปิ ดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ให้เอาสายไฟของคอมพิวเตอร์ที
ต่อเข้ากับเครืองสํารองไฟ ไปต่อเข้ากับเต้าเสียบปลักโดยตรงเลย ไม่ตอ้ งต่อเข้ากับเครืองสํารองไฟ

2) ฮาร์ดดิ ส
ปัญหา : ข้อความแสดงการผิดพลาดเกียวกับฮาร์ดดิ สทีไม่สามารถบูตได้
สาเหตุ : คอมพิวเตอร์พยายามเริมระบบจากฮาร์ดดิสแต่ไม่สามารถทีจะเริมระบบได้
การแก้ปัญหา : ปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์ไว้สกั พักแล้วเปิ ดใหม่
ปัญหา : การทํางานของฮาร์ดไดร์ฟช้าลง
สาเหตุ : ไฟล์ขอ้ มูลทีเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ อาจอยู่กระจัดกระจาย
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลทีหายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพือทีจะรันโปรแกรม Disk
Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกทีปุ่ ม Start แล้วชีไปที Programs จากนันชีไปที Accessories และ
ชีไปที System Tools ท้ายสุดให้คลิกที Disk Defragmenter
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ปัญหา : ไฟแสดงการทํางานของฮาร์ดไดร์ฟสว่างแต่ไม่กระพริ บ
สาเหตุ : ไฟล์ขอ้ มูลทีเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อาจจะเสียหาย
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลทีหายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter และเพือทีจะรันโปรแกรม
Disk Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้คลิกทีปุ่ ม Start แล้วชีไปที Programs จากนันชีไปที Accessories
และชีไปที System Tools ท้ายสุดให้คลิกที Disk Defragmenter

3) ซีดีรอม
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
สาเหตุ : ไม่ได้วางซีดใี นไดร์ฟในตําแหน่งทีถูกต้อง
การแก้ปัญหา : ถ้าคุณมีซดี ไี ดร์ฟแบบโหลดด้วยถาด ให้กดปุ่ มนําแผ่นซีดอี อก แล้วค่อย ๆ กดแผ่นซีดลี งในตําแหน่ง
ทีเหมาะสมจากนันโหลดแผ่นเข้าไปใหม่
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
สาเหตุ : ระบบไม่รจู้ กั ซีดไี ดร์ฟ
การแก้ปัญหา : ปิ ดคอมพิวเตอร์ แล้วคอยอย่างน้อย 30 วินาที จากนันเปิ ดคอมพิวเตอร์ ขึนมาใหม่อกี ครัง
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
สาเหตุ : ใส่แผ่นซีดกี ลับข้าง
การแก้ปัญหา : นําแผ่นซีดอี อก แล้วพลิกแผ่นซีดกี ลับ จากนันโหลดเข้าไปใหม่
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้
สาเหตุ : แผ่นซีดสี กปรก
การแก้ปัญหา : ทําความสะอาดแผ่นซีดดี ว้ ยชุดทําความสะอาด
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4) อุปกรณ์ ใหม่
ปัญหา: คอมพิ วเตอร์ไม่ร้จู กั อุปกรณ์ ใหม่ว่าเป็ นส่วนหนึ งของคอมพิ วเตอร์
สาเหตุ : ไม่ได้ตงค่
ั าคอนฟิ กคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากติดตังอุปกรณ์ใหม่
การแก้ปัญหา : ถ้าเป็ นอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เพลย์ วินโดวส์จะรูจ้ กั อุปกรณ์นนและตั
ั
งค่า
คอนฟิ กให้โดยอัตโนมัติ แต่ถา้ เป็ นอุปกรณ์ ทีไม่ใช่พลักแอนด์เพลย์ให้อ่านเอกสารทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ สําหรับข้อมูล
เกียวกับการตังค่าคอนฟิ ก
ปัญหา: คอมพิ วเตอร์ไม่ร้จู กั อุปกรณ์ ใหม่ว่าเป็ นส่วนหนึ งของคอมพิ วเตอร์
สาเหตุ : สายเคเบิลทีเชือมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์นนหลวม
ั
หรือยังไม่ได้เสียบสายไฟของอุปกรณ์
การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูวา่ อุปกรณ์นนต่
ั ออยู่กบั คอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
ปัญหา: คอมพิ วเตอร์ไม่ร้จู กั อุปกรณ์ ใหม่ว่าเป็ นส่วนหนึ งของคอมพิ วเตอร์
สาเหตุ : เมือคอมพิวเตอร์แนะนําคุณให้เปลียนแปลงค่าคอนฟิ เกอเรชันของระบบ
การแก้ปัญหา : ปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์ แล้วเปิ ดใหม่อกี ครัง คุณจะเห็นข้อคุณไม่ได้ยอมรับการ
เปลียนแปลงเหล่านัน

5) จอภาพ
ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ทีปรากฏบนหน้ าจอมืดมัว
สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างทีอยู่บนหน้าจอ
ปัญหา : หน้ าจอว่างเปล่า
สาเหตุ : สายเคเบิลทีต่อเชือมจอภาพเข้ากับ คอมพิวเตอร์นนหลวมยั
ั
งหรือไม่ได้เสียบสายจอภาพ
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การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนันเชือมต่ออยู่กบั คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและ
แน่นพอ
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ปัญหา : หน้ าจอว่างเปล่า
สาเหตุ : คุณได้ตดิ ตังยูทลิ ติ ที ทํี าให้หน้าจอว่างเปล่า
การแก้ปัญหา : กดคีย์ใด ๆ หรือเคลือนไหวเมาส์ หน้าจอปั จจุบนั จะปรากฏขึนอีกครังหนึง
ปัญหา :หน้ าจอว่างเปล่า
สาเหตุ : คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Sleep
การแก้ปัญหา : กดปุ่ ม เปิ ดเครืองด่วน หน้าจอปั จจุบนั จะปรากฏขึนอีกครังหนึง
ปัญหา : จอภาพร้อนเกิ นไป
สาเหตุ : พืนทีสําหรับระบายอากาศไม่เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
การแก้ปัญหา : เว้นพืนทีให้มขี อ้ งระบายอากาศอย่างน้อย 3 นิว (7.6 ซม.) ตรวจดูให้แน่ ใจว่าไม่ม ี อะไรปิ ดอยู่ดา้ นบน
ของจอภาพทีขัดขวางการหมุนเวียนของอากาศ

6) เมาส์ , คียบ์ อร์ด
ปัญหา : เมาส์,คียบ์ อร์ดไม่ตอบสนอง
สาเหตุ : สายเมาส์,คีย์บอร์ด เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบทีถูกต้อง ซึงอยู่ดา้ นหลังของคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์,คีย์บอร์ดให้แน่น
ปัญหา : เมาส์,คียบ์ อร์ดไม่ตอบสนอง
สาเหตุ : ไม่ได้ตดิ ตังไดร์ฟเวอร์ของเมาส์,คีย์บอร์ด หรือ ติดตังไดร์ฟเวอร์ทไม่
ี ถูกต้อง
การแก้ปัญหา : ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตดิ ตังไดร์ฟเวอร์ของเมาส์,คีย์บอร์ดทีถูกต้อง

7) เครืองพิ มพ์
ปัญหา : เครืองพิ มพ์ไม่ทาํ งาน
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สาเหตุ : ไม่ได้เสียบสายไฟของเครืองพิมพ์ หรือไม่ได้เสียบสายเคเบิลของเครืองพิมพ์
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบปลายทังสองด้านของเครืองพิมพ์ และสายไฟของเครืองพิมพ์วา่ มีการเชือมต่ออย่างเหมาะสม
หรือไม่ อย่างถูกต้องและแน่นหนา
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ปัญหา : เครืองพิ มพ์ไม่พิมพ์
สาเหตุ : ไม่ได้เปิ ดเครืองพิมพ์
การแก้ปัญหา : เปิ ดเครืองพิมพ์
ปัญหา : เครืองพิ มพ์ไม่พิมพ์
สาเหตุ : เครืองพิมพ์ไม่ได้อยู่ในโหมด ออนไลน์
การแก้ปัญหา : ตังค่าเครืองพิมพ์ให้อยู่ในโหมดออนไลน์ เครืองพิมพ์บางเครืองมีปมุ่ หรือ ตัวควบคุมอยู่บนแผงด้านหน้า
สําหรับเปลียนไปมาระหว่างโหมดออนไลน์ และโหมดออฟไลน์ ถ้าเครืองพิมพ์มปี ุ่ มหรือสวิตช์ ออนไลน์ /ออฟไลน์ ให้
เลือก ออนไลน์
ปัญหา : เครืองพิ มพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็ นขยะ
สาเหตุ : ไม่ได้ตดิ ตังหรือเลือกไดรเวอร์ของเครืองพิมพ์ทถูี กต้อง
การแก้ปัญหา : ตรวจดูใ ห้แ น่ ใ จว่ามีการติดตังและเลือ กไดรเวอร์ข องเครืองพิมพ์ ทีถู กต้อ ง ไดรเวอร์ทีถูกต้องของ
เครืองพิมพ์มกั จะระบุโดยชือของเครืองพิมพ์
ปัญหา : เครืองพิ มพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็ นขยะ
สาเหตุ : สายไฟของเครืองพิมพ์ไม่ได้เชือมต่ออย่างเหมาะสม
การแก้ปัญหา :ให้อ่านเอกสารทีมาพร้อมกับเครืองพิมพ์ แล้วเชือมต่อสายไฟใหม่อกี ครังหนึง

8) หน่ วยความจํา
ปัญหา : เปิ ดคอมพิ วเตอร์ไม่ได้
สาเหตุ : คอมพิวเตอร์ไม่รจู้ กั หน่วยความจํานันๆ จะมีเสียงดัง ติดๆๆๆ ยาวๆ
การแก้ปัญหา : ต้องถอดฝาเครืองคอมพิวเตอร์ออกมา แล้วถอดหน่วยความจํา มาเช็ดที Slot แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
ปัญหา : หน่ วยความจําไม่เพียงพอทีจะรันโปรแกรม
สาเหตุ : หน่วยความจําไม่ได้รบั การตังค่าคอนฟิ กอย่างเหมาะสมสําหรับโปรแกรม
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การแก้ปัญหา : โปรแกรมจําเป็ นต้องใช้หน่วยความจําจํานวนหนึงในการรัน ปิ ดโปรแกรม ใด ๆ ทีกําลังใช้อยู่เพือทีจะดู
ว่าโปรแกรมดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้หน่วยความจําเท่าใด ให้อ่าน เอกสารทีมาพร้อมกับโปรแกรมนัน
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ปัญหา : คอมพิ วเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory
สาเหตุ : ค่าคอนฟิ เกอเรชันของหน่วยความจําตังค่าทีไม่ถูกต้อง , หน่วยความจําไม่พอในการรัน
การแก้ปั ญ หา : ปิ ดโปรแกรมที คุณ กํ า ลัง ใช้อ ยู่ อ่ า นเอกสารที มาพร้อ มกับ โปรแกรมเพือดู ข ้อ กํ า หนดเกียวกับ
หน่วยความจํา คุณอาจต้องซือและติดตังหน่วยความจําเพิมเติม
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์แสดงข้อความว่า Insufficient memory
สาเหตุ : หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์เหลือไม่เพียงพอทีจะรัน โปรแกรม
การแก้ปัญหา :โปรแกรมบางอย่างจะแอกทีฟอยู่ในแบ็กกราวด์เมือเราเปิ ดขึนมา โปรแกรมเหล่านีใช้หน่ วยความจํ า
บางส่วนถึงแม้วา่ จะรันอยู่ในแบ็กกราวด์กต็ าม

9) ระบบเสียง
ปัญหา : คอมพิ วเตอร์ไม่มีเสียง
สาเหตุ : มีการปิ ดระบบเสียง
การแก้ปัญหา : คลิกทีไอคอน Speaker บนทาสก์บาร์ของวินโดวส์ เมือบ็อกซ์ควบคุมระดับเสียง ปรากฏตรวจดูให้แน่ ใจ
ว่าเช็คบ็อกซ์ Mute ไม่มเี ครืองหมายใดอยู่มกี ารลดระดับเสียงให้เบาเพิม ระดับเสียงโดยการกดปุ่ มเพิมระดับเสียง (+)ที
ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ลํา โพงไม่ได้รบั การ เชือมต่ออย่าง ตรวจดูให้แน่ ในว่าลําโพงเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์แน่ น
หนาหรือไม่

10) ไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์ในโลกนีมีนับล้านๆ ตัวแต่คุณรูใ้ หมครับว่าโดยพืนฐานของมันแล้วมาจากแหล่งกําเหนิดที
เหมือนๆ กันซึงเราสามารถแบ่งประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมา ได้ดงั นี
บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot Sector Viruses) หรือ Boot Infector Viruses
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คือไวรัสทีเก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์ การใช้งานของบูตเซกเตอร์ คือเมือเครืองคอมพิวเตอร์เริม
ทํางานขึนมาครังแรก เครืองจะเข้าไปอ่ านบูตเซกเตอร์ โดยในบูต เซกเตอร์จะมีโ ปรแกรมเล็ก ๆ ไว้ใช้ใ นการเรีย ก
ระบบปฏิบตั กิ ารขึนมาทํางาน
การทํางานของบูตเซกเตอร์ไวรัสคือ จะเข้าไปแทนทีโปรแกรมทีอยู่ในบูตเซกเตอร์ โดยทัวไปแล้วถ้าติดอยู่ใน
ฮาร์ดดิสก์ จะเข้าไปอยู่บริเวณทีเรียกว่า Master Boot Sector หรือ Partition Table ของฮาร์ดดิสก์นัน ถ้าบูตเซกเตอร์
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ของดิสก์ใดมีไวรัสประเภทนีติดอยู่ ทุก ๆ ครังทีบูตเครืองขึนมา เมือมีการเรียนระบบปฏิบตั ิการ จากดิสก์นี โปรแกรม
ไวรัสจะทํางานก่อนและเข้าไปฝั งตัวอยู่ในหน่วยความจําเพือเตรียมพร้อมทีจะทํางานตามทีได้ถูกโปรแกรม มา ก่อนทีจะ
ไปเรียนให้ระบบปฏิบตั กิ ารทํางานต่อไป ทําให้เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน
โปรแกรมไวรัส (Program Viruses) หรือ File Intector Viruses
คือไวรัสอีกประเภทหนึงทีจะติดอยู่กบั โปรแกรม ซึงปกติจะเป็ นไฟล์ทมีี นามสกุลเป็ น COM หรือ EXE และบาง
ไวรัสสามารถเข้าไปอยู่ในโปรแกรมทีมีนามสกุลเป็ น SYS ได้ดว้ ยการทํางานของไวรัสประเภทนี คือ เมือมีการเรียก
โปรแกรมทีติดไวรัส ส่วนของไวรัสจะทํางานก่อนและจะถือโอกาสนีฝั งตัวเข้าไ ปอยู่ในหน่วยความจําทันทีแล้วจึงค่อยให้
โปรแกรมนันทํ า งานตามปกติ เมือฝั ง ตัวอยู่ในหน่ วยความจําแล้วหลังจากนีหากมีการ เรีย กโปรแกรมอืน ๆ ขึนมา
ทํางานต่ อ ตัวไวรัสจะสําเนาตัวเองเข้าไปในโปรแกรมเหล่านีทันที เป็ นการแพร่ระบาดต่อไป นอกจากนีไวรัสนียัง มี
วิธกี ารแพร่ระบาดอีกคือ เมือมีการเรียกโปรแกรมทีมีไวรัสติดอยู่ ตัวไวรัสจะเข้าไปหา โปรแกรมอืน ๆ ทีอยู่ติดเพือทํา
สําเนาตัวเองลงไปทันที แล้วจึงค่อยให้โปรแกรมทีถูกเรียกนันทํางานตามปกติต่อไป
ม้าโทรจัน (Trojan Horse)
คือโปรแกรมทีถูกเขียนขึนมาให้ทําตัวเหมือนว่าเป็ นโปรแกรมธรรมดา ทัว ๆ ไป เพือหลอกล่อผูใ้ ช้ให้ทําการ
เรียนขึนมาทํางาน แต่เมือถูกเรียกขึนมา ก็จะเริมทําลายตามทีโปรแกรมมาทันที ม้าโทรจันบางตัวถูกเขียนขึนมาใหม่ทงั
ชุด โดยคนเขีย นจะทํ าการตังชือโปรแกรมพร้อมชือรุ่น และคํา อธิบ าย การใช้งาน ทีดูส มจริง เพือหลอกให้คนทีจะ
เรียกใช้ตายใจ
จุดประสงค์ของคนเขีย นม้าโทรจัน คือเข้าไปทํ าอัน ตรายต่ อ ข้อ มูล ทีมีอ ยู่ ในเครือง หรือ อาจมีจุ ดประสงค์
เพือทีจะล้วง เอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจันถือว่าไม่ใช่ไวรัส เพราะเป็ นโปรแกรมทีถูกเขียนขึนมาโดด ๆ
และจะไม่มกี ารเข้าไปติดในโปรแกรมอืนเพือสําเนาตัวเอง แต่จะใช้ความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ ของผูใ้ ช้ เป็ นตัวแพร่ระบาด
ซอฟต์ แวร์ทีมี ม้าโทรจันอยู่ ในนันและนับ ว่าเป็ นหนึงในประเภทของโปรแกรมทีมีความอันตรายสูง เพราะยากทีจะ
ตรวจสอบและ สร้างขึนมาได้งา่ ย ซึงอาจใช้แค่แบต์ไฟล์กส็ ามารถโปรแกรมม้าโทรจันได้
โพลีมอร์ฟิกไวรัส (Polymorphic Viruses)
คือชือทีใช้เรียกไวรัสทีมีความสามารถในการแปรเปล ◌ี◌่ยนตัวเอง ได้เมือมีการสร้างสําเนาตัวเองเกิดขึน ซึง
อาจได้ถงึ หลายร้อยรูปแบบ ผลก็คอื ทําให้ไวรัสเหล่านียากต่อการถูกตรวจจัดโดยโปรแกรมตรว จหาไวรัสทีใช้วธิ ีการ
สแกนอย่างเดียว ไวรัสใหม่ ๆ ในปั จจุบนั ทีมีความสามารถนีเริมมีจํานวนเพิมมากขึ ◌้นเรือย ๆ
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สทิลต์ไวรัส (Stealth Viruses) เป็ นชือเรียกไวรัสทีมีความสามารถในการพรางตัวต่อกา รตรวจจับได้ เช่น
ไฟล์อนิ เฟกเตอร์ ไวรัสประเภททีไปติดโปรแกรม ใดแล้วจะทําให้ขนาดของ โปรแกรมนันใหญ่ขนึ ถ้าโปรแกรมไวรัสนัน
เป็ นแบบสทิสต์ไวรัส จะไม่สามารถตรวจดูขนาดทีแท้จริงของโปรแกรมทีเพิมขึนได้ เนืองจากตัวไวรัสจะเข้าไปควบคุม
ดอส เมือมีการใช้คาํ สัง DIR หรือโปรแกรมใดก็ตามเพือตรวจดูขนาดของโปรแกรม ดอสก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิม ทุก
อย่างราวกับว่าไม่มอี ะไรเกิดขึน
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Macro viruses
คือไวรัสทีจะติดต่อกับไฟล์ซงใช้
ึ เป็ นต้นแบบ (template) ในการสร้างเอกสาร (documents หรือ spreadsheet)
หลัง จากทีต้น แบบในการใช้ส ร้างเอกสาร ติดไวรัสแล้ว ทุ ก ๆ เอกสารทีเปิ ดขึนใช้ด้ว ยต้น แบบอันนันจะเกิดความ
เสียหายขึน
วิ ธีป้องกันไวรัส
 อย่าเปิ ดอ่านอีเมลแปลก ๆ เวลาทีคุณเช็กอีเมลถ้าเผอิญเจออีเมล์ชอแปลกที
ื
ไม่รจู้ กั ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าต้องมี
ไวรัสแน่นอน แม้วา่ ชือหัวข้ออีเมลจะดูเป็ นมิตรแค่ไหนก็อย่าเผลอกดเข้าไปเด็ดขาดล่ะ
 ใช้โปรแกรมตรวจจับและกําจัดไวรัส (Anti-virus) ต้องยอมรับว่าไม่มโี ปรแกรมตรวจจับและกําจัดไวรัสโปรแกรมใด
สมบูรณ์แบบจะต้องอัพเดตโปรแกรมทีใช้ตรวจจับและกําจัดไวรัสอย่างสมําเสมอเพือให้ครอบคลุมถึงไวรัสชนิดใหม่
ๆ
 อย่าโหลดเกมส์มากเกินไป เกมคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจมีไวรัสซ่อนอยู่ไม่ควรโหลดมาเล่นมากเกินไป
และควรโหลดจากเว็บไซต์ทเชื
ี อถือได้เท่านันบางทีเว็บไซต์จะมีเครืองหมายบอกว่า "No virus หรือ Anti virus" อยู่
แบบนีถึงจะไว้ใจได้
 สแกนไฟล์ต่าง ๆ ทุกครังก่อนดาวน์ โหลดไฟล์ทุกประเภท ควรทําการสแกนไฟล์ รวมทังข้อมูลจากภายนอกก่อน
เข้ามาใช้ในเครือง ไม่วา่ จะเป็ น CD, Diskette หรือ Handydrive ต้องใช้โปรแกรมค้นหาไวรัสเสียก่อน
 หมันตรวจสอบระบบต่าง ๆ ควรตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของเครืองคอมพิวเตอร์อย่างสมําเสมอ เช่น หน่ วยความจํา
, การติดตังโปรแกรมใหม่ ๆ ลงไป, อาการแฮงค์ (Hang) ของเครืองเกิดจากสาเหตุใด บ่อยครังหรือไม่ ซึงคุณ
อาจจะต้องติดตังโปรแกรมพวกบริการ (Utilities) ต่าง ๆ เพิมเติมในเครืองด้วย
11) ระบบเครือข่ายหรืออิ นเตอร์เน็ต
ปัญหา : เชือมต่อสายแลนไม่ติด
สาเหตุ : สายแลนหลวม หรือ เสียบไม่แน่น
วิธแี ก้ไข : ถอดสายแลนออกแล้วเสียบใหม่
ปัญหา : เชือมต่อสายแลนไม่ติด
สาเหตุ : Disable net work ไว้
วิธแี ก้ไข : start >> control >> network connections >>คลิกขวาทีlocal area connection >>เลือก Enable
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ปัญหา : เชือมต่อสายแลนไม่ติด
สาเหตุ : เซทค่า IP ไม่ถูกต้อง
วิธแี ก้ไข : แก้คา่ IP ของเครือง โดยดูได้จากขันตอนการใช้งาน
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ปัญหา : เชือมต่อสายแลนไม่ติด
สาเหตุ : ระบบอยู่ในช่วงเวลารีเซท
วิธแี ก้ไข : รอประมาณ - นาที ระบบจะทํางานอัตโนมัติ
ปัญหา : เชือมต่อติ ดแต่เข้าเว็บไม่ได้
สาเหตุ : Internet Explorer เซทค่า proxy ไว้
วิธีแก้ไข : เปิ ด IE. >> Tools >> Internet option >>เข้าไปทีแท็บ connection >>Lan settings >>เชคP ทีช่อง
Automatically detect setting เพียงช่องเดียว/หรือเอาเครืองหมายP ออกทุกช่องก็ได้เช่นกัน
ปัญหา : เชือมต่อติ ดแต่เข้าเว็บไม่ได้
สาเหตุ : Server ISP ล่ม , สายสัญญาณขาด
วิธแี ก้ไข : แจ้งผูด้ แู ลระบบเพือทําการแจ้ง ISP ต่อไป แล้วรอจนกว่า ISP จะทําการแก้ไขเสร็จ
ปัญหา : เชือมต่อติ ดแต่เข้าเว็บไม่ได้
สาเหตุ : IE. ติดไวรัส
วิธแี ก้ไข : เปลียนไปใช้ web browser ตัวอืน เช่น firefox หรือ google chrome หรือ Format เครือง ลงวินโดว์ใหม่
ปัญหา : เข้าได้บางเว็บ บางเว็บเข้าไม่ได้
สาเหตุ : server web นันๆล่ม หรือ ปิ ดปรับปรุง
วิธแี ก้ไข : รอเว็บเปิ ดดําเนินการ
ปัญหา : เข้าได้บางเว็บ บางเว็บเข้าไม่ได้
สาเหตุ : เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ISP มีปัญหา
วิธแี ก้ไข : แจ้งผูด้ แู ลระบบ
ปัญหา : เข้าได้บางเว็บ บางเว็บเข้าไม่ได้
สาเหตุ : เป็ นเว็บทีถูก บล็อกไว้
วิธีแก้ไข : ไม่ส ามารถใช้งานเว็บ ทีบล็อกไว้ได้ เนืองจากอาจเป็ นเว็บทีมี malware ทีสามารถเข้ามาทําลายระบบ
หรือ ทําลายเครืองของคุณได้ / เว็บบิทจะถูกบล็อกเป็ นส่วนใหญ่เพือป้ องกันไม่ให้ผใู้ ช้กระทําผิด ตามพ.ร.บ. คอมฯ
โดยไม่รตู้ วั และเพือมิให้ระบบถูกใช้ Bandwidth มากเกินไป
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