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             เครื่องคอมพิวเตอรจะมีวิธีการแจงปญหาใหทรายโดยผานทางเสียงของลําโพงขนาดเล็กที่

ติดตัง้อยูภาพในตัวเครือ่ง ดังนัน้หากฟงเสียงดังกลาวเขาใจ ก็สามารถวิเคราะหไดวาเกิดปญหาทีส่วน

ใด แมวาปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรจะมีมากกวาเสียงสัญญาณเตือนดังกลาวก็ตาม หาก

คอย ๆ เรียนรูและทําความคุนเคยกับเสียงเตือนเหลานี ้ก็จะสามารถวิเคราะหปญหาทีเ่กิดขึ้นกับ

คอมพิวเตอรไดอยางชํานาญ นอกจากสัญญาณเสียงบี๊ปโคด (Beep Code) ที่ไบออสจะคอยแจงใหเรา

ทราบแลว หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขัน้ตอนการโพสต หรือมีความผิดพลาดของอุปกรณตัวใด 

แตสวนของการแสดงผลยังสามารถใชได ไบออสจะรายงานขอความผิดพลาดนั้นออกมา ดังนั้นจึง

จําเปนตองเขาใจความหมายเพ่ือจะไดสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองตอไป             

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

               1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการสัญญาณการแจงปญหาของเครื่องคอมพิวเตอร 

               2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการวิเคราะหอาการเสียจากการโพสต 

               3. เพ่ือใหมีความรูในการแกปญหาอาการเสียของคอมพิวเตอรเบื้องตน 

               4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

               1.บอกแนวทางการแกปญหาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบื้องตนได 

               2. บอกสัญญาณการแจงปญหาของเครื่องคอมพิวเตอรได 

               3. บอกสาเหตุอาการเสียของคอมพิวเตอรจากกระบวนการโพสตได 

               4. บอกวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติดได 

               5. บอกวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด แตจอไมติดได 

               6. บอกวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด จอติด แตบูตไมไดได  
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14.1 สัญญาณการแจงปญหาของเครื่องคอมพิวเตอร 

               14.1.1 ไบออสยี่หอ Award 

               14.1.2 ไบออสยี่หอ AMI 

               14.1.3 ไบออสยี่หอ Phoenix 

14.2 การวิเคราะหอาการเสียจากกระบวนการโพสต (Post) ของไบออส (BIOS) 

14.3 การแกปญหาอาการเสียของคอมพิวเตอรเบื้องตน 

               14.3.1 เครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติด 

                              1) ระบบจายไฟมีปญหา 

                              2) ซีพียูหลวม 

                              3) เมนบอรดเสียหรือกําหนดคาไมถูกตอง 

               14.3.2 เครื่องคอมพิวเตอรเปดติด แตจอไมติด 

                              1) กรณีไฟแสดงผลหนาจอไมติด  

                              2) กรณีไฟแสดงผลหนาจอติด (จอแสดงผลตองใชงานไดตามปกติ)  

               14.3.3 เครื่องคอมพิวเตอรเปดติด จอติด แตบูตไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดเปนแนวทางแรกในการแกปญหาฮารดแวรคอมพิวเตอร 

ก. บันทึกตําแหนงการเชื่อมตอ การติดตั้ง ของอุปกรณตาง ๆ 

ข. ศึกษาคูมือเมนบอรดใหชัดเจน 

ค. ตั้งสติ ไมตื่นตกใจ และม่ันใจในตนเอง 

ง. เริ่มตรวจสอบการทํางานพ้ืนฐาน เชน ไฟแสดงผล การตอสายไฟฟา 

2. เม่ือไมสามารถเขาระบบได แตมีขอมูลบนจอแสดงผล จะมีสัญญาณแจงปญหาใด 

ก. สัญญาณเสียง 

ข. สัญญาณขอความจากกระบวนการโพสต 

ค. สัญญาณไฟกระพริบ 

ง. สัญญาณภาพแสดงตําแหนงปญหา 

3. สัญญาณ Beep Code ดัง 1 ครั้งของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชไบออสยี่หอ Award หมายความวา

อยางไร 

ก. ข้ันตอนการทํางานเปนปกติ 

ข. มีปญหาในสวนของเมนบอรด 

ค. มีปญหาในการอานคาของซีมอส 

ง. มีปญหาในการอานขอมูลจากฮารดดิสก 

4. ขอใดเปนสัญญาณเสียงท่ีเกิดปญหาท่ีแรมของไบออสยี่หอ Award 

ก. เสียงดังตอเนื่อง   ข. เสียงดังถ่ี ๆ  

ค. เสียงดัง 3 ครั้ง   ง. ไมมีเสียง 

5. ไบออส (BIOS) ยี่หอใดท่ีใชการนับจํานวนของสัญญาณเสียงเปนตัวแจงปญหา 

ก. Award   ข. AMI 

ค. Phoenix    ง. UEFI 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 14 
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6. ขอความ CMOS checksum error หมายความวาอยางไร 

ก. หนวยความจําแคชเสีย  ข. ตรวจสอบไมพบฮารดดิสก 

ค. แบตเตอรี่ซีมอสหมด   ง. ขอมูลในซีมอสไมถูกตอง 

7. ขอใดคือการทดสอบแหลงจายไฟแบบ ATX เบื้องตน 

ก. เชื่อมตอแหลงจายไฟกับเมนบอรด แลวทดลองเปดสวิตช 

ข. นําแหลงจายไฟท่ีสงสัยไปทดลองใชกับเครื่องอ่ืน 

ค. ทําการลัดวงจรท่ีขา PS-ON กับขากราวด ของหัวตอไฟ 

ง. เปลี่ยนแหลงจายไฟตัวใหม 

8. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติด 

ก. แรมหลวม   ข. ซีพียูหลวม 

ค. เมนบอรดเสีย   ง. ฮารดดิสกเสีย 

9. ขอใดไมใชวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด มีเสียงดังของลําโพง แตจอไมติด 

ก. ตรวจสอบปลั๊กจอแสดงผล 

ข. ทําความสะอาดหนาสัมผัสของแรมโดยใชยางลบดินสอ 

ค. ยายสล็อตแรม 

ง. ตรวจสอบการดแสดงผล 

10. ขอใดไมใชวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด จอติด แตไมสามารถเขาระบบปฏิบัติการได

เบื้องตน 

ก. ตรวจสอบฮารดดิสกในไบออสวามองเห็นหรือไม 

ข. ตรวจสอบการตั้งคาวาบูตจากฮารดดิสกหรือไม 

ค. อานคาอาการเสียจากกระบวนการโพสต  

ง. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม 
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 การตรวจสอบปญหาของเครือ่งคอมพิวเตอร จะตางกับการซอมเครื่องใชไฟฟาทั่ว ๆ ไป 

เนื่องจาก การทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานไดตองประกอบกันทัง้ฮารดแวร และซอฟตแวร ดังนั้น

ปญหาอาจเกิดข้ึนไดท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร สําหรับแนวทางการแกปญหาฮารดแวรคอมพิวเตอร

เบื้องตนมีดังนี้  

 1) พยายามไมตื่นตกใจ และม่ันใจในตนเอง 

 2) บันทึกการเชื่อมตอคอมพิวเตอร การติดตั้ง ของอุปกรณตาง ๆ เชน ตําแหนงของจั้ม

เปอรเดิมของเมนบอรด และอุปกรณตาง ๆ การเชื่อมตอฮารดดิสก เปนตน 

 3) เริ่มตรวจสอบในสิง่ทีง่าย ๆ กอน เชน ดูไฟแสดงผลหนาเครื่อง จุดเชือ่มตอไฟฟา พัด

ลมระบายอากาศของแหลงจายไฟ 

 4) หลังการแกไขปญหาทดลองเปดเครื่องอีกครั้ง 

 5) วาดภาพ แผนผังคราว ๆ หรือถายภาพการติดตั้งฮารดแวรสวนตาง ๆ ไว กรณีตองการ

ถอดอุปกรณ หรือชิ้นสวนท่ีตองการทดสอบออก 

 6) ตั้งสมมุติฐานวาอุปกรณตัวใดมีปญหาแลวคอย ๆ ตัดตัวแปรที่ไมใชปญหาออก เพื่อลด

อุปกรณตองสงสัยลง 

 7) ศึกษาคูมือเมนบอรดใหชัดเจน เพ่ือการกําหนดคา ตั้งคาท่ีถูกตอง 

 ขั ้นตอนที่กลาวมา เปนเพียงแนวทางในการแกปญหาคอมพิวเตอรเบื ้องตนเทานั้น 

คอมพิวเตอรนั ้นไดถูกออกแบบใหมีตัวชวยในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร ดวย

สัญญาณการแจงปญหาของเครื่องคอมพิวเตอร 

 

14.1 สัญญาณการแจงปญหาของเครื่องคอมพิวเตอร 

 เครื่องคอมพิวเตอรจะมีวิธีการแจงปญหาใหทรายโดยผานทางเสียงของลําโพงขนาดเล็กที่

ติดตัง้อยูภาพในตัวเครือ่ง ดังนัน้หากฟงเสียงดังกลาวเขาใจ ก็สามารถวิเคราะหไดวาเกิดปญหาทีส่วน

ใด แมวาปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรจะมีมากกวาเสียงสัญญาณเตือนดังกลาวก็ตาม หาก

คอย ๆ เรียนรูและทําความคุนเคยกับเสียงเตือนเหลานี ้ก็จะสามารถวิเคราะหปญหาทีเ่กิดขึ้นกับ

คอมพิวเตอรไดอยางชํานาญ สําหรับเสียงเตือนของเมนบอรดแตละรุนนัน้จะมีลักษณะทีเ่หมือน หรือ

ใกลเคียงกันหรือไม ขึน้อยูกับยี่หอของไบออสที่ใชบนเมนบอรดนั้น ซึ่งสวนใหญมีสัญญาณเสียงที่

หน่วยท่ี 14 
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ใกลเคียงกัน ซ่ึงไบออสท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปมี 3 ยี่หอคือ Award, AMI, Phoenix และยังมี

ไบออสรูปแบบใหมคอื ยอีูเอฟไอ (UEFI) ท่ีเริ่มพัฒนาโดยบริษัทอินเทล สําหรับเทคนิควิธีการวิเคราะห

อาการเสียของคอมพิวเตอรจากไบออสยี่หอตาง ๆ จะวิเคราะหจากเสียงที่ดังจากลําโพงเล็ก ๆ ที่

เชื่อมตออยูกับเมนบอรด 

 14.1.1 ไบออสย่ีหอ Award 

 สําหรับเมนบอรดที่ใชไบออสยีห่อ Award นีส้ัญญาณ เสียงบีบ๊โคด (Beep Code) จะฟง

คอนขางงายไมซับซอนเหมือนไบออสยี่หออืน่ โดยเสียงทีไ่ดยินจะเปนเสียง "ปบ" สัน้และยาวสลับกัน

ซ่ึงเราจะสังเกตอาการเสียไดจากจํานวนครั้งในการสงเสียงรองเตือน โดยมีจังหวะดังนี้  

ตารางท่ี 14.1 เสียงเตือนไบออสยี่หอ Award 

จังหวะเสียง ความหมาย 

เสียงดัง 1 ครั้ง แสดงวาข้ันตอนการบูตเครื่องหรือข้ันตอนโพสตเปนปกติ 

เสียงดัง 2 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของแรม เชน เสียบไมแนนหรือแรมเสียทําใหบูต

เครื่องไมผาน ควรตรวจสอบแรม 

เสียงดัง 3 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของแรม เชน เสียบไมแนนหรือแรมเสียทําใหบูต

เครื่องไมผาน ควรตรวจสอบแรม 

เสียงดังตอเนื่อง แสดงวามีปญหาในสวนของแหลงจายไฟ เชน เพาเวอรซัพพลาย หรือ

เมนบอรดอาจมีปญหา ใหตรวจสอบ เพาเวอรซัพพลาย และเมนบอรด 

เสียงดังถ่ี ๆ แสดงวามีปญหาในสวนเมนบอรดใหตรวจสอบสายสัญญาณตาง ๆ และตัว

เมนบอรด 

เสียงดัง 6 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของคียบอรด ใหตรวจสอบคียบอรด 

เสียงดัง 7 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของซีพียู อาจตองเปลี่ยนซีพียูใหม 

เสียงดัง 8 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของการดแสดงผล ตรวจสอบการดแสดงผลวาเสียบ

แนนดีหรือไม หากยังไมไดผลอาจตองเปลี่ยนการดแสดงผลใหม 

เสียงดังยาว 1 สั้น 2 แสดงวามีปญหาในสวนของการดแสดงผล ตรวจสอบการดแสดงผลวาเสียบ

แนนดีหรือไม หากยังไมไดผลอาจตองเปลี่ยนการดแสดงผลใหม 

เสียงดัง 9 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของไบออส อาจตองเปลี่ยนไบออสใหม 

เสียงดัง 10 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของการเขียนซีมอสอาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

เสียงดัง 11 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนในสวนของหนวยความจําแคช ควรตรวจสอบแคช

ภายนอกบนเมนบอรด 

ไมมีเสียง แสดงวามีปญหาในสวนของ เพาเวอรซัพพลาย, เมนบอรด หรือซีพียู รวมถึง

สายสัญญาณ และสายไฟตาง ๆ 
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 14.1.2 ไบออสย่ีหอ AMI 

 สําหรับจังหวะสัญญาณบีบ๊โคด( Beep Code) ของไบออส ยี่หอ AMI นั้นคอนขางมีสวน

คลายกับของไบออสยี่หอ Award อยูพอสมควร เพราะจังหวะ สัญญาณนัน้ฟงไดงายไมซับซอนโดยแต

ละสัญญาณเสียงท่ีเปนปญหาหลัก ๆ จะมีความหมายดังนี้ 

ตารางท่ี 14.2 เสียงเตือนไบออสยี่หอ AMI 

จังหวะเสียง ความหมาย 

เสียงดัง 1 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

เสียงดัง 2 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของแรม เชน เสียบไมแนนหรือแรมเสียทําใหบูต

เครื่องไมผาน ควรตรวจสอบแรม 

เสียงดัง 3 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของแรม เชน เสียบไมแนนหรือแรมเสียทําใหบูต

เครื่องไมผาน ควรตรวจสอบแรม 

เสียงดัง 4 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของชิพไทมเมอร อาจตองเปลี่ยนชิพหรือเมนบอรด 

เสียงดัง 5 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของซีพียู อาจตองเปลี่ยนซีพียูใหม 

เสียงดัง 6 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของชิพควบคุมคียบอรดเสีย หรือไมอาจเปนท่ีตัว

คียบอรดเอง อาจตองเปลี่ยนชิพ,เมนบอรด หรือคียบอรดใหม 

เสียงดัง 7 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนในสวนของซีพียู อาจตองเปลี่ยนซีพียูใหม 

เสียงดัง 8 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของการดแสดงผลตรวจสอบการดแสดงผลวาเสียบ

แนนดีหรือไม หากยังไมไดผลอาจตองเปลี่ยนการดแสดงผลใหม 

เสียงดัง 9 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของไบออส อาจตองเปลี่ยนไบออสใหม 

เสียงดัง 10 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนของการเขียนซีมอสอาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

เสียงดัง 11 ครั้ง แสดงวามีปญหาในสวนในสวนของหนวยความจําแคช ควรตรวจสอบแคช

ภายนอกบนเมนบอรด 

เสียงดังสั้น ๆ 2 ครั้ง 

เสียงดังยาว 1 สั้น  

2 ครั้ง 

แสดงวามีปญหาในข้ันตอนการโพสตท่ีมีบางข้ันตอนไมผาน แสดงวามีปญหา

ในสวนของการดแสดงผลตรวจสอบการดแสดงผลวาเสียบแนนดีหรือไม หาก

ยังไมไดผลอาจตองเปลี่ยนการดแสดงผลใหม 

เสียงดังยาว ๆ 1 ครั้ง แสดงวาข้ันตอนการบูตเครื่องหรือข้ันตอนการโพสตเปนปกติ 

 

 14.1.3 ไบออสย่ีหอ Phoenix 

 สําหรับเมนบอรดท่ีใช ไบออสไบออส Phoenix นี้สัญญาณเสียงบี๊บโคด (Beep Code) จะ

มีรายละเอียดมากและคอนขางฟงยาก ตองอาศัยความชํานาญ โดยสัญญาณเสียงจะแบงออกเปน 3 
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จังหวะในแตละจังหวะอาจมีเสียงรองไมเหมือนกัน (หากนับไมทันควรรีสตารทเครือ่งแลวเริ่มนับใหม

อีกครั้ง ) โดยแตละสัญญาณเสียงท่ีเปนปญหาหลัก ๆ จะมีความหมายดังนี้ 

ตารางท่ี 14.3 เสียงเตือนไบออสยี่หอ Phoenix 

จังหวะเสียง ความหมาย 

1-1-3 แสดงวามีปญหาในสวนของการอานคาซีมอสอาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

1-1-4 แสดงวามีปญหาในสวนของไบออส อาจตองเปลี่ยนไบออสใหม 

1-2-1 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิพไทมเมอร ซ่ึงเปนตัวตั้งเวลาเสียตองเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

1-2-2 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

1-2-3 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

1-3-1 
แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด เนื่องจากรีเฟรชคาแรมไมผานอาจตองเปลี่ยน

เมนบอรดใหม 

1-3-3 
แสดงวามีปญหาในสวนของแรม ซ่ึงอาจมีปญหาในสวนแอดเดรสแรก 64 KB อาจ

ตองเปลี่ยนแรมใหม 

1-3-4 แสดงวามีปญหาในสวนของแรม หรือเมนบอรดเสีย ใหตรวจสอบอุปกรณท้ังสองนี้ 

1-4-1 แสดงวามีปญหาในสวนของแรม หรือเมนบอรดเสีย ใหตรวจสอบอุปกรณท้ังสองนี้ 

1-4-2 
แสดงวามีปญหาในสวนของแรมบางแถว ใหตรวจสอบแรมทุกแถวท่ีมีอาจตองเปลี่ยน

แรมใหม 

2-1-1,2-1-2, 

2-1-3,2-1-4 

แสดงวามีปญหาในสวนของแรม ซ่ึงอาจมีปญหาในสวนแอดเดรสแรก 64 KB อาจ

ตองเปลี่ยนแรมใหม 

3-1-0 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิพบางตัวบนเมนบอรดเสีย อาจตองเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

3-1-1 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอรด 

3-1-2 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอรด 

3-1-3 แสดงวามีปญหาในสวนของอินเตอรรัพตท่ี 2 เสีย 

3-1-4 แสดงวามีปญหาในสวนของอินเตอรรัพตท่ี 1เสีย 

3-2-4 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิปบางตัว บนเมนบอรด ทํางานผิดพลาด ควรตรวจสอบ

เมนบอรด 

3-3-4 
แสดงวามีปญหาในสวนของการติดตั้งการดแสดงผล ควรตรวจสอบวาไดเสียบการด

ลงบนสลอตแนนหรือยัง 

3-4-0 
แสดงวามีปญหาในสวนของการติดตั้งการดแสดงผลเสีย อาจจะตองเปลี่ยนการด

แสดงผลใหม 
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ตารางท่ี 14.3 เสียงเตือนไบออสยี่หอ Phoenix (ตอ) 

จังหวะเสียง ความหมาย 

3-4-1 แสดงวามีปญหาในสวนของสัญญาณจอภาพอาจมีปญหา 

3-4-2 
แสดงวามีปญหาในสวนของการติดตั้งการดแสดงผล ควรตรวจสอบวาไดเสียบการด

ลงบนสลอตแนนหรือยัง 

4-2-1 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิพบางตัวบนเมนบอรดเสีย อาจตองเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

4-2-2 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิปควบคุมการทํางานของเมนบอรดเสียหรือไมท่ีตัว

คียบอรดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณท้ังสองอยางนี้ 

4-2-3 
แสดงวามีปญหาในสวนของชิปควบคุมการทํางานของเมนบอรดเสียหรือไมท่ีตัว

คียบอรดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณท้ังสองอยางนี้ 

4-2-4 
แสดงวามีปญหากับการดบางตัวบนเมนบอรดหรือไมก็เมนบอรดเสีย ควรตรวจสอบ

อุปกรณท้ังสองอยางนี้ 

4-3-1 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

4-3-2 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

4-3-3 แสดงวามีปญหาในสวนของเมนบอรด อาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

4-3-4 
แสดงวามีปญหาในสวนของการตั้งวันและเวลา ควรตรวจสอบการตั้งวันและเวลาใหม 

อาจตองเปลี่ยนแบตเตอรรี่หรือชิปไทมเมอร 

4-4-1 
แสดงวามีปญหาในสวนของพอรตอนุกรม (Serial Port) อาจตองเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

4-4-2 
แสดงวามีปญหาในสวนของพอรตขนาน (Parallel Port) อาจตองเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

4-4-3 
แสดงวามีปญหาในสวนของตัวคํานวณทางคณิตศาสตรเสีย อาจตองเปลี่ยนซีพียูหรือ

เมนบอรดใหม 

 

14.2 การวิเคราะหอาการเสียจากกระบวนการโพสต (Post) ของไบออส (BIOS) 

 นอกจากสัญญาณเสียงบี๊ปโคด (Beep Code) ท่ีไบออสจะคอยแจงใหเราทราบแลว หากมี

ความผิดพลาดเกิดขึ้นในขัน้ตอนการโพสต หรือมีความผิดพลาดของอุปกรณตัวใด แตสวนของการ

แสดงผลท่ีจอยังสามารถใชได ไบออสจะรายงานขอความผิดพลาดนัน้ออกมา ดังนั้นจึงจําเปนตอง

เขาใจความหมายเพ่ือจะไดสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองตอไป 

 



323 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 
 

ภาพท่ี 14.1 ภาพหนาจอแสดงผลรายงานการเกิดความผิดพลาด 

ท่ีมา : http://vitinhquan7.info/nhan-biet-tieng-bip-va-qua-trinh-post-may-tinh/, 2559 

 

ตารางท่ี 14.4 รายงานขอความผิดพลาด และอาการเสียจากการโพสต 

ขอความผิดพลาด ความหมาย 

8024 Gate-A20 Error 

เกิดความผิดพลาดท่ีสัญญาณควบคุม A20 ท่ี

ควบคุมโดยชิพ 8049 ท่ีคียบอรดเสีย ควรเปลี่ยน

เมนบอรด 

Address time short 

เกิดความผิดพลาดในหนวยความจํา ทําใหเกิด

ความซํ้าซอนในการเขาถึงหนวยความจํา ควร

เปลี่ยนหนวยความจํา 

Cache Memory Bad. Do not Enable 

Cache 

หนวยความจําแคชเสีย ควรปดการทํางานในสวน

นี้ 

CMOS BATTERY HAS FAILED 
แบตเตอรี่ ท่ีจายใหกับซีมอสหมดควรเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม 

C: Drive Error 
ไมพบฮารดดิสก ควรตรวจเช็คการเชื่อมตอ

ฮารดดิสก และตั้งคาไบออสใหม 

CMOS checksum error 

ขอมูลท่ีเก็บภายในซีมอสไมถูกตอง อาจเกิดจาก

แบตเตอรี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม หากยัง

ไมหายอาจตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 
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ตารางท่ี 14.4 รายงานขอความผิดพลาด และอาการเสียจากการโพสต (ตอ) 

ขอความผิดพลาด ความหมาย 

CMOS system options not set CMOS 

เก็บขอมูลไมอยู อาจเกิดจากแบตเตอรี่ออน หมด

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม หรือเปลี่ยนเมนบอรด

ใหม 

CMOS display type mismatch 
คาการแสดงผลไมตรงกับท่ีกําหนดในไบออส ควร

กําหนดคาการแสดงผลใหม 

CMOS memory size mismatch 

ขนาดของหนวยความจําเปลี่ยนไปจากท่ีกําหนด

ในไบออส อาจเกิดจากหนวยความจํา (แรม) 

บางสวนเสีย ควรเปลี่ยนแรม 

CMOS Time and Date Not Set 

คาวันและเวลาไมถูกตอง อาจเกิดจากอารทีซี 

(RTC : Real Time Clock) เสียหรือกําหนดคาไม

ถูกตอง ควรกําหนดคาใหม 

DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK 

AND PRESS ENTER 

ไบออสไมพบไดรฟท่ีสามารถบูตระบบปฏิบัติการ

ได ใหเปลี่ยนไดรฟใหม (สวนใหญเกิดจากผูใชลืม

แผนฟลอ็ปปดิสกไวทําใหไบออสไมสามารถตรวจ

พบ) 

DISK DRIVES OR TYPE MISMATCH ERROR-

RUN 

กําหนดชนิดของดิสกไดรฟไมตรงกับอุปกรณ ควร

กําหนดใหมใหตรงกับอุปกรณท่ีติดตั้ง 

diskette Boot Failure 
ไบออสไมสามารถบูตระบบปฏิบัติการได อาจเกิด

จากไดรฟหรือแผนดิสกไมมีระบบปฏิบัติการอยู 

Disk configuration error 
ไบออสไมรูจักฮารดดิสก อาจเกิดจากไบออส

เวอรชันเกเกินไป ควรอัพเดตไบออสใหม 

Disk drive 0 seek failure 
ไบออสตรวจสอบไมพบฟลอ็ปปไดรฟตามท่ี

กําหนดไว ควรกําหนดคาใหม 

Display switch not proper 
ไบออสตรวจสอบไมพบการดแสดงผลและจอภาพ

ตามท่ีกําหนดไวควรกําหนดคาใหม 

DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST 

BOOT 

ไบออสตรวจสอบพบวามีการเปลี่ยนแปลงการด

แสดงผลนับจากการบูตเครื่องครั้งสุดทาย หากบูต

ไมข้ึนควรกําหนดคาหรือเปลี่ยนการดแสดงผล

ใหม 
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ตารางท่ี 14.4 รายงานขอความผิดพลาด และอาการเสียจากการโพสต (ตอ) 

ขอความผิดพลาด ความหมาย 

DMA Error 
ตัวควบคุมดีเอ็มเอ (DMA : Direct Memory 

Access) เสีย 

DMA # 1 Error ตัวควบคุมดีเอ็มเอ 1 (DMA 1) เสีย 

DMA # 2 Error ตัวควบคุมดีเอ็มเอ 2 (DMA 1) เสีย 

ERROR INITIALIZNG HARD DRIVE 

CONTROLLER 

ไบออสไมสามารถติดตอกับตัวควบคุมฮารดดิสก

ได อาจเกิดจากการตั้งคาในไบออสไมถูกตอง 

หรือการเชื่อมตอไมแนน ควรตั้งคาใหม หรือ

ตรวจสอบการเชื่อมตอใหม 

ERROR ENCOUNTERED INITIALIZNG HARD 

DRIVE 

ฮารดดิสกไมสามารถทํางานได อาจเกิดจากการ

ตั้งคาในไบออสไมถูกตอง หรือการเชื่อมตอไม

แนน ควรตั้งคาใหม หรือตรวจสอบการเชื่อมตอ

ใหม 

FDD controller failure 

ไบออสไมสามารถติดตอกับตัวควบคุมฟล็อปป

ดิสกได อาจเกิดจากการตั้งคาในไบออสไมถูกตอง 

หรือการเชื่อมตอไมแนน ควรตั้งคาใหม หรือ

ตรวจสอบการเชื่อมตอใหม 

FLOPPY DISK CNTRLRERROR OR NO 

CNTRLR PRESENT 

ไบออสไมสามารถติดตอกับตัวควบคุมฟล็อปป

ดิสกได อาจเกิดจากการตั้งคาในไบออสไมถูกตอง 

หรือการเชื่อมตอไมแนน ควรตั้งคาใหม หรือ

ตรวจสอบการเชื่อมตอใหม 

HDD Controller Failure 

มีปญหากับตัวควบคุมฮารดดิสก อาจเกิดจากการ

ตั้งคาในไบออสไมถูกตอง หรือการเชื่อมตอไม

แนน ควรตั้งคาใหม หรือตรวจสอบการเชื่อมตอ

ใหม 

I/O card parity error at XXX 

มีปญหาในสวนของการดขยายท่ีตําแหนง XXX 

อาจเกิดจากการตั้งคาในไบออสไมถูกตอง หรือ

การเชื่อมตอไมแนน ควรตั้งคาใหม หรือ

ตรวจสอบการติดตั้งใหม 
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ตารางท่ี 14.4 รายงานขอความผิดพลาด และอาการเสียจากการโพสต (ตอ) 

ขอความผิดพลาด ความหมาย 

Invalid configuration information for slot 

X 

การดท่ีอยูบนสล็อต X กําหนดคาไมถูกตอง การ

เชื่อมตอไมแนน ควรตั้งคาใหม หรือตรวจสอบ

การติดตั้งใหม 

Keyboard Error 
คียบอรดมีปญหา หรือไมไดติดตั้งไว ควร

ตรวจสอบคียบอรด 

Memory Address Error at XXX 

ไบออสพบหนวยความจํามีปญหาท่ีตําแหนง XXX 

ควรตรวจสอบหนวยความจําหรืออาจตองเปลี่ยน

ใหม 

Memory parity Error at XXX 

ไบออสพบหนวยความจํามีปญหาท่ีตําแหนง XXX 

ควรตรวจสอบหนวยความจําหรืออาจตองเปลี่ยน

ใหม 

Memory Verify Error at XXX 

ไบออสพบหนวยความจํามีปญหาท่ีตําแหนง XXX 

ควรตรวจสอบหนวยความจําหรืออาจตองเปลี่ยน

ใหม 

parity Error XXX 

ไบออสพบหนวยความจํามีปญหาท่ีตําแหนง XXX 

ควรตรวจสอบหนวยความจําหรืออาจตองเปลี่ยน

ใหม 

PRESS A KEY TO REBOOT 
ไบออสพบปญหาบางอยางเกิดข้ึน โดยพยายาม

แกปญหาดวยการสั่งใหบูตใหม 

 

หมายเหตุ

XXX  หมายถึงตัวเลขแสดงตําแหนงของหนวยความจํา 

   X   หมายถึงเลขลําดับของสล็อต 

 

14.3 การแกปญหาอาการเสียของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 14.3.1 เครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติด 

 อาการนี้มักจะเกิดจากระบบจายไฟมีปญหา หรือตัวซีพียูไมสามารถทํางานได ซ่ึงอาจจะมี

สาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 
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  1) ระบบจายไฟมีปญหา 

  สาเหตุท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติดสวนมากอาจเกิดจากการไมไดเสียบปลั๊ก 

ปลั๊กหลวม หรือสายไฟขาด วิธีแกไขเบือ้งตนใหทําการตรวจสอบปลัก๊วามีปญหาหรือไม หากปลัก๊ไมมี

ปญหาอะไร ก็อาจจะเกิดจากสายไฟขาดซึ่งอาจจะสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา หรือไมสามารถ

สังเกตเห็นไดดวยตา ใหทดลองนําสายไฟเสนอืน่ทีไ่มมีปญหามาทดลองเปลีย่นทดแทน เปดฝาเครือ่ง

คอมพิวเตอรตรวจสอบจุดตอแหลงจายไฟแบบแบบ 20+4 พิน (ATX Power Connector) วาหลุด

หลวมหรอืไม  

 

  
 

ภาพท่ี 14.2 จุดตรวจสอบการจายไฟใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/QqUIfbEFgWEoENc2.huge, 2559 

  หากทําการแกไขปญหาขางตนแลวเครื ่องคอมพิวเตอรยังเปดไมติดอาจมี

ปญหาจากแหลงจายไฟเสีย ไมไดเปดสวิตชดานหลังแหลงจายไฟ หรือแหลงจายไฟ จายไฟไมพอที่จะ

เลี ้ยงอุปกรณตาง ๆ ซึง่สามารถตรวจสอบเบือ้งตนไดโดยตรวจสอบสวิตชดานหลังของเครือ่ง 

(แหลงจายไฟบางรุ นอาจไมมีสวิตช) หากตรวจสอบแลวไมมีปญหา ใหทดลองลัดวงจร (Short) 

แหลงจายไฟแบบ 20+4 พิน (ATX Power Connector) ท่ีขา PS-ON (สายไฟสีเขียว) กับขา 

Ground (สายไฟสีดํา) แลวสังเกตที่พัดลมของแหลงจายไฟ หากพัดลมลมหมุนใหสันนิฐานวา

แหลงจายไฟยังเปนปกติอยู แตถาพัดไมหมุน สันนิฐานไวกอนวาแหลงจายไฟเสีย เพ่ือความม่ันใจวา

แหลงจายไฟเสียหรือไม ควรทดลองเปลี่ยนแหลงจายไฟตัวทีไ่มมีปญหาแทนตัวเดิม หากใชงานไดเปน

ปกติก็ม่ันใจไดวาแหลงจายไฟเสีย 
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ภาพท่ี 14.3 ตําแหนงการลัดวงจร (Short) หัวตอแบบเอทีเอ็กซ (ATX) 

ท่ีมา : https://techreport.com/blog/20774/teaching-an-old-psu-new-tricks, 2559 

  2) ซีพียูหลวม 

  หากระบบจายไฟเปนปกติดี ใหทําการตรวจสอบตัวซีพียูที่ติดตัง้บนเมนบอรด

หลวมหรือไม ซ่ึงอาจเกิดจากการติดตั้งซีพียูไมแนน หรือมีการเคลือ่นยายเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเกิด

การหลุดหลวมได วิธีการแกปญหานี้ใหทําการเปดฝาเครื่องคอมพิวเตอรออกแลวถอดฮีตซิงคพัดลม

ระบบบายความรอนออก แลวขยับตัวซีพียู กดลงไปใหแนน แลวติดตั้งฮีตซิงคกับใหเรียบรอย สวน

ใหญปญหานี้จะเกิดกับซีพียูท่ีติดตั้งบนสล็อต (Slot) เชน Slot 1, Slot A เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 14.4 การติดตั้งซีพียูและพัดลมซีพียู 

ท่ีมา : http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2385&page=5, 2559 

  3) เมนบอรดเสียหรือกําหนดคาไมถูกตอง 

  เมนบอรดเปนหัวใจของคอมพิวเตอร เนือ่งจากทุกอุปกรณจะเชื่อมตอบน

เมนบอรด และทํางานประสานกัน หากเมนบอรดเกิดปญหา หรือเกิดการเสียหาย เปนเหตุให

คอมพิวเตอรบูตไมสําเร็จทํางานไมถึงการทดสอบโพสต พฤติกรรมของระบบทีผ่ิดปกติ, อุปกรณที่
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เชื่อมตอกับเมนบอรดบางสวนไมทํางานหรืออาจไมทํางานอยางถูกตองถาเมนบอรดเกิดความผิดปกติ 

เพ่ือใหแนใจวาเมนบอรดเสียแลวหรือไม ควรทําการตรวจสอบเมนบอรดเบื้องตนดังตอไปนี้ 

  - ตรวจสอบสภาพของเมนบอรดเพื่อใหแนใจวาสายเคเบิลทัง้หมดติดตั้งอยาง

ถูกตอง พัดลมซีพียูหมุนเปนปกติและท่ีแบตเตอรี่ซีมอส (CMOS) อยูในตําแหนงท่ีถูกตอง 

  - ตรวจสอบตัวเก็บประจุบนเมนบอรดวาเสียหรือไม ซ่ึงผูตรวจสอบตองมี

ความรู ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สําหรับผู ไมมีความรู ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสามารถ

ประเมินวาตัวเก็บประจุเสียหรือไมโดยการสังเกตดวยตา หากตัวเก็บประจุมีลักษณะปูดบวมผิดรูปราง 

ใหสันนิฐานไวกอนวาเสีย สาเหตุสวนใหญเกิดจากแหลงจายไฟจายไฟไมเรียบ ไมสม่าํเสมอ การแกไข

เบื้องตนใหทําการเปลี่ยนตัวเก็บประจุใหม 

 
 

ภาพท่ี 14.5 ตัวเก็บประจุบนเมนบอรดท่ีมีลักษณะปูดบวม 

ท่ีมา : https://www.computerhope.com/issues/ch001547.htm, 2559 

  - ตรวจสอบใหแนใจวาจั้มเปอร มีติดตัง้อยางถูกตองหรือไม ซึง่ควรตรวจสอบ

จากคูมือเมนบอรด หากไมมีคูมือสามารถที่จะหาคูมือจากเว็บไซตของผูผลิตไดโดยตรง ปญหาสวน

ใหญท่ีเปดเครื่องไมติดท่ีเกิดจากจั้มเปอร คือตําแหนงเคลียรซีมอส สําหรับลางการตั้งคาในไบออส ผิด

ตําแหนง  

 
 

ภาพท่ี 14.6 ตําแหนงจัมเปอรเคลียรซีมอส 

ท่ีมา : http://comsubmit.blogspot.com/2012/09/bios-cmos-password.html, 2559 
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  ปญหาท่ีเกิดจากการเมนบอรด คลายกับปญหาที่เกิดจากแหลงจายไฟ หากไม

ม่ันใจวาแหลงจายไฟมีปญหาหรือไม ใหทดลองหาแหลงจายไฟทีทํ่างานปกติเปลีย่น เชนกันหากมี

เมนบอรดท่ีรุนเดียวกันหรือคุณสมบัติเดียวกันมาทดลองเปลีย่น ก็จะสามารถไดคําตอบวาเมนบอรดนี้

เสียงจริงหรือไม หากมั่นใจวาเมนบอรดเสียจริงและอยูในระยะเวลาการรับประกันสามารถสงเครม

ประกันไดจากบริษัท หางรานท่ีซ้ือมา หากพนระยะเวลาการรับประกันตองซ้ือเมนบอรดท่ีมีคุณสมบัติ

เดียวกันมาเปลี่ยน 

 14.3.2 เครือ่งคอมพิวเตอรเปดติด แตจอไมติด 

 ในกรณีที่เครือ่งคอมพิวเตอรสามารถเปดได ไฟแสดงสถานะเปดเครือ่งดานหนาของเคส 

ติด (สวนใหญจะมีสีเขียว) แตจอไมแสดงผลอะไรเลย สามารถวิเคราะหอาการเสียไดหลายสาเหตุดังนี้ 

  1) กรณีไฟแสดงผลหนาจอไมติด สาเหตุอาจเกิดจากไมไดเสียบปลั๊ก ปลั๊ก

หลวม หรือสายไฟขาด จอบางรุนอาจใชไฟเลีย้งจากอะแด็ปเตอร (Adapter) ซึ่งหากอะแด็ปเตอรเสีย 

จะไมมีไฟไปเลีย้งหนาจอ เปนเหตุใหจอไมติดไดเชนกัน ดังนั ้นวิธีการแกไขใหตรวจสอบปลั๊กและ

สายไฟ รวมถึงอะแด็บเตอร หากมีสายไฟ หรืออะแด็ปเตอรทีส่ามารถใชงานไดปกติมาทําการทดลอง

เปลี่ยน และใชงานไดก็เปนการยืนยันวาสายไฟ หรืออะแด็ปเตอรท่ีใชอยูเดิมเสีย แตหากอาการยังเปน

เชนเดิม อาการเสียควรจะเกิดจากวงจรภายในของจอแสดงผล อาจจะหาจอแสดงผลอืน่ท่ีใชงานได

ปกตมิาทดลองเปลี่ยนเพ่ือยืนยันอาการเสีย หากเปนท่ีวงจรภายในจอแสดงผลจริงตองสงซอม หรือซือ้

ใหมมาทดแทน 

 
 

ภาพท่ี 14.7 จอแสดงผลท่ีใชแหลงจายไฟเปนอแด็ปเตอร 

ท่ีมา : https://www.cnet.com/topics/monitors/products/lg/, 2559 

  2) กรณีไฟแสดงผลหนาจอติด (จอแสดงผลตองใชงานไดตามปกติ) แตไม

มีขอมูลใด ๆ แมแตเคอรเซอร (เคอรเซอร (Cursor) คือสัญลักษณระบุตําแหนงพิมพขอมูลบนจอภาพ) 

ไมมีเสียงรองใดของเครื่องคอมพิวเตอร สันนิฐานไดวาลําโพงท่ีติดตั้งภายในเครื่อง เมนบอรด หรือซีพียู 
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อาจมีปญหา แตถามีเสียงดังของลําโพงภายในเครื่อง จะสามารถวิเคราะหตอไปไดวาอุปกรณใดมี

ปญหา ดังเสียงดังเบื้องตนตอไปนี้ 

  - ไมมีเสียงดังของลําโพง สันนิฐานไดวาลําโพงท่ีติดตั้งภายในเครื่อง เมนบอรด 

หรือซีพียู อาจมีปญหา 

  - มีเสียงดังปบแลวหยุดสลับไปมาตอเนื่องสมํ่าเสมอ สันนิฐานวา เมนบอรดใช

งานได ซีพียูใชงานได มีปญหาที่แรม ซึง่อาจจะหลวม มีสิง่สกปรก หรือเสียก็เปนได ใหทําการปด

เครื ่องแลวนําแรมมาทําความสะอาด ชางโดยทั ่วไปนิยมใชยางลบดินสอมาลบที ่หนาสัมผัส

ลายทองแดงของตัวแรม เปนการขจัดคราบสิ่งสกปรกอยางงาย จากนั้นทดลองใสกลับตําแหนงเดิม ถา

ยังมีอาการเชนเดิม สันนิฐานไดวาแรมเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจหากมีแรมรุนเดียวกันทีใ่ชงานได 

ทดลองนํามาเปลี่ยนแทนตัวที่มีปญหา ถาใชงานได สันนิฐานไดวาแรมเสีย แตถายังใชงานไมได อาจ

เปนปญหาท่ีสล็อตแรมสกปรก หรือเสีย ถึงข้ันนี้คงตองเปลี่ยนเมนบอรดใหม 

  - มีเสียงดังปบยาว 1 ครั้ง ปบสั้น 3 ครั้ง ดังตอเนือ่ง ซ่ึงจะเปนในเครื่องท่ี

เมนบอรดไมมีการดแสดงผลออนบอรด ตองใสการดจอเพิม่ลงในตัวเครือ่ง อาการนีเ้ปนปญหาที่การด

แสดงผลท่ีเสียบเพ่ิมเขาไปอาจจะสกปรก หรือเสีย การแกไขใหทําการปดเครื่องแลวนําการดแสดงผล

มาทําความสะอาด ใชยางลบดินสอมาลบที่หนาสัมผัสลายทองแดงเชนเดียวกับการทําความสะอาด

แรม จากนั้นทดลองเสียบการดแสดงผลกลับตําแหนงเดิม ทดลองเปดเครื่อง หากใชงานไมไดสันนิฐาน

ไดวาการดแสดงผลเสีย หรือสล็อตการดแสดงผลนั้นเสีย เพ่ือใหแนใจวาการดแสดงผลเสียหรือไม ควร

หาการดแสดงผลรุนเดียวกันทีใ่ชงานไดมาทดลองเปลีย่นใชงานก็จะสามารถวิเคราะหไดวาการดหรือ

สล็อตเสีย 

  - มีเสียงดังปบหนึง่ครัง้ หรืออาจจะไมมี ไฟแสดงผลดานหนาเครื่องสีเขียวติด 

แสดงวาไฟเขาเลีย้งสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรเรียบรอยดี ไฟสีแดงติดดับสลับไปมาอยาง

ตอเนื่องขณะเริ่มเปดเครื่อง แสดงวามีการอานขอมูลจากฮารดดิสกได ใหทําการทดลองกดปุมนัมล็อก 

(Num Lock) บนคียบอรดซ้าํ ๆ กันหลายครั้ง ขณะกดปุมสังเกตไฟแสดงผลการกดปุมนัมล็อกติดดับ

ตามการกดปุมหรือไม หากติดดับตามการกดปุม แสดงวาเครือ่งคอมพิวเตอรทํางานเปนปกติ สาเหตุ

ไมมีภาพท่ีจอแสดงผลอาจเกิดจากการตั้งคาการแสดงผลในระบบปฏิบัติการไมถูกตอง 

 14.3.3 เครื่องคอมพิวเตอรเปดติด จอติด แตบูตไมได 

 การท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด มีไฟเขาเลี้ยงสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร แตไม

สามารถบูตเขาระบบปฏิบัติการไดมีไดหลายสาเหตุซ่ึงสามารถตรวจสอบสวนประกอบตาง ๆ เบื้องตน

ไดดังตอไปนี้ 
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 1. เขาไบออสเพื่อตรวจสอบวา ไบออสสามารถมองเห็นฮารดดิสก หรือไมถาไมเห็นให

ตรวจสอบสายสัญญาณ หรือการตั้งคาของฮารดดิสก  

 2. ไบออสมองเห็นฮารดดิสกใหตรวจสอบวามีการตัง้ใหบูตจากฮารดดิสกหรือไม ถามีแต

ยังบูตไมไดแสดงวามีปญหาท่ีระบบปฏิบัติการในฮารดดิสก 

 3. อานคาอาการเสียตาง ๆ จากกระบวนการโพสต (Post) ของไบออส (Bios) และ

แกปญหาตามคําแนะนํา 

 สําหรับการวิเคราะหและแกปญหาอาการเสียเบื้องตนของคอมพิวเตอรนั้น พอจะสามารถ

สรุปออกมาเปนแผนภาพ เพือ่เปนแนวทางในการวิเคราะหอาการเสียอาการตาง ๆ ของคอมพิวเตอร

เบื้องตนไดไดดังภาพท่ี 14.8 และ ภาพท่ี 14.9 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบอาการจอมืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14.8 แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบอาการจอมืด 

จอมืดไมมีภาพ 
1. ตรวจสอบสวิตช และการ   

    ปรับแสงของจอภาพ 

ตรวจสอบการตอสายทุกอยาง

วาถูกตองแลวเปดสวิตช 

2. ตรวจสอบสายไฟ 

   ท่ีตอเขาจอแสดงผล 

3. ตรวจสอบสายสัญญาณ   

 จากการดจอไปจอแสดงผล 

ขณะเปดเครื่องมีเสียง 

ปบดังหรือไม ? 

มีสัญญาณไฟหนา

เครื่องคอมพิวเตอร

เปนปกติ 

ปดเครื่อง 

ถอดปลัก๊ไฟออก 

ตรวจสอบจอภาพ 

มีภาพหรือตัวอักษรท่ี

เก่ียวกับยี่หอของจอ 

บนจอภาพหรือไม ? 

ปดเครื่อง 

ถอดปลัก๊ไฟออก 

เปดฝาเคส 

ตรวจสอบแรม การด

จอ สายสัญญาณ 

ซีพียู เมนบอรด 

และฮารดดิสกวา

ติดตั้งถูกตองหรือไม 

เปดฝาเคส ใส

อุปกรณตาง ๆ กลับ

เขาเครื่องตามปกติ 

 

ตรวจสอบการดจอ

และเมนบอรด 

เปลี่ยนอุปกรณ 

เปดฝาเคส 

ถอดการดตาง ๆ ใน

เครื่องออกใหเหลือ

เฉพาะการดจอ 

เมนบอรด ซีพียู และ

แรม เพ่ือทดสอบวา

สามารถเขาไบออส

ไดหรือไม 

ไมมี มี 

มี ไมมี 

เสียงปบดังตอเนื่อง 

กันหรือไม ? 

เสียงดังตอเนื่อง เสียงดังไมตอเนื่อง 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอาการเสียแตละอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14.9 แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอาการเสียแตละอุปกรณ 

เปดเครื่อง 

คอมพิวเตอร 

ตรวจสอบพัดลม

แหลงจายไฟ 

วาทํางานหรือไม ? 

1. ปดเครื่อง 

มีเสียงปปหรือไม ? 

2. เปดฝาเคส 

3. ถอดสายสัญญาณอุปกรณ    

   ตาง ๆ เชน ฮารดดิสก 

   ออฟติคอลไดรฟ ออก 

 

มีเสียงปปดังติดตอกันหรือไม ? 
ถอด ทําความสะอาดแรมและ

ใสแรม หรือเปลี่ยนสล็อตแรม 

มีภาพปรากฏบนจอหรือไม ? ดูในแผนผังอาการจอมืด 

ทดสอบแรมผานหรือไม ? 

บูตเขาระบบปฏิบัติการ 

ไดหรือไม ? 

เกิดขอความแสดง

ขอผิดพลาดกอนเขา

ระบบปฏิบัติการหรือไม ? 

ไมทาํงาน 

ทํางาน 
ไมมีเสียง 

มีเสียง 
มีเสียง 

ไมมีเสียง 
ไมมีภาพ 

แรมหรือเมนบอรดมีปญหา 

มีภาพ 

ไบออสมองเห็นฮารดดิสกหรือไม ? 

ไมผาน 

ผาน 

ไมได 

ได 

ตรวจสอบการตั้งคา

และสายสัญญาณ

ของฮารดดิสก 

ตรวจสอบ

ระบบปฏิบัติการ 

ไมเห็น เห็น 

ปญหาเกิดจากความผิดพลาดใน

การติดตั้งโปรแกรมหรือไฟลระบบ

ของระบบปฏิบัติการเสียหาย 

หาวิธีการแกไขปญหาจากขอความ

ผิดพลาดท่ีแสดงตามวิธีการของ

ระบบปฏิบัติการนั้น ๆ  

ไมเกิด เกิด 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

 

1. จงบอกแนวทางการแกปญหาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบื้องตน (2 คะแนน) 

2. จงบอกเสียงเตือนในกรณีท่ีแรมมีปญหาของไบออสแตละยี่หอ (3 คะแนน) 

3. จงบอกอาการเสียจากขอความในกระบวนการโพสตดังตอไปนี้ (6 คะแนน) 

4. จงบอกสาเหตุท่ีคอมพิวเตอรเปดไมติด (2 คะแนน) 

5. จงบอกวิธีการตรวจสอบเมนบอรดเบื้องตน (2 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 14 

การแกปั้ญหาฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. สัญญาณ Beep Code ดัง 1 ครั้งของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชไบออสยี่หอ Award หมายความวา

อยางไร 

ก. มีปญหาในการอานคาของซีมอส 

ข. มีปญหาในการอานขอมูลจากฮารดดิสก 

ค. ข้ันตอนการทํางานเปนปกติ 

ง. มีปญหาในสวนของเมนบอรด 

2. ไบออส (BIOS) ยี่หอใดท่ีใชการนับจํานวนของสัญญาณเสียงเปนตัวแจงปญหา 

ก. AMI    ข. Phoenix  

ค. UEFI    ง. Award 

3. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเปดไมติด 

ก. ซีพียูหลวม   ข. ฮารดดิสกเสีย  

ค. แรมหลวม   ง. เมนบอรดเสีย 

4. ขอใดเปนแนวทางแรกในการแกปญหาฮารดแวรคอมพิวเตอร 

ก. เริ่มตรวจสอบการทํางานพ้ืนฐาน เชน ไฟแสดงผล การตอ 

ข. บันทึกตําแหนงการเชื่อมตอ การติดตั้ง ของอุปกรณตาง ๆ 

ค. ศึกษาคูมือเมนบอรดใหชัดเจน 

ง. ตั้งสติ ไมตื่นตกใจ และม่ันใจในตนเองสายไฟฟา 

5. ขอความ CMOS checksum error หมายความวาอยางไร 

ก. ขอมูลในซีมอสไมถูกตอง  ข. ตรวจสอบไมพบฮารดดิสก 

ค. หนวยความจําแคชเสีย  ง. แบตเตอรี่ซีมอสหมด 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 14 

การแกปั้ญหาฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์
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6. ขอใดไมใชวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด จอติด แตไมสามารถเขาระบบปฏิบัติการได

เบื้องตน 

ก. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม 

ข. ตรวจสอบฮารดดิสกในไบออสวามองเห็นหรือไม 

ค. ตรวจสอบการตั้งคาวาบูตจากฮารดดิสกหรือไม  

ง. อานคาอาการเสียจากกระบวนการโพสต 

7. ขอใดไมใชวิธีการแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเปดติด มีเสียงดังของลําโพง แตจอไมติด 

ก. ยายสล็อตแรม 

ข. ตรวจสอบปลั๊กจอแสดงผล 

ค. ตรวจสอบการดแสดงผล 

ง. ทําความสะอาดหนาสัมผัสของแรมโดยใชยางลบดินสอ 

8. เม่ือไมสามารถเขาระบบได แตมีขอมูลบนจอแสดงผล จะมีสัญญาณแจงปญหาใด 

ก. สัญญาณขอความจากกระบวนการโพสต 

ข. สัญญาณไฟกระพริบ 

ค. สัญญาณภาพแสดงตําแหนงปญหา 

ง. สัญญาณเสียง 

9. ขอใดคือการทดสอบแหลงจายไฟแบบ ATX เบื้องตน 

ก. ทําการลัดวงจรท่ีขา PS-ON กับขากราวด ของหัวตอไฟ 

ข. เปลี่ยนแหลงจายไฟตัวใหม 

ค. นําแหลงจายไฟท่ีสงสัยไปทดลองใชกับเครื่องอ่ืน 

ง. เชื่อมตอแหลงจายไฟกับเมนบอรด แลวทดลองเปดสวิตช 

10. ขอใดเปนสัญญาณเสียงท่ีเกิดปญหาท่ีแรมของไบออสยี่หอ Award 

ก. เสียงดังถ่ี ๆ   ข. เสียงดัง 3 ครั้ง  

ค. ไมมีเสียง   ง. เสียงดังตอเนื่อง  

 


