การแกปญหา และซอมคอมพิวเตอรดวยตนเอง

หนา 1

การแกไข และซอมคอมพิวเตอรดวยตนเอง
ถาคุณมีปญหาการใชคอมพิวเตอร หรือเครื่องพิมพ ลองตรวจสอบปญหาจากหัวขอเหลานี้กอน ไม
แนนะ ทานอาจพบวิธีการแกไขดวยตนเอง ขอมูลเหลานี้สว นใหญเกิดจากประสบการณในการซอม
คอมพิวเตอรโดยตรง ซึ่งพอสรุปปญหาได 2 ลักษณะ คือ ปญหาที่เกิดจาก Software และปญหาที่เกิดจาก
Hardware

ปญหาจาก Software แบงได 4 ลักษณะ
1. ปญหาจากOperating System Windows
ปญหานี้สวนใหญมาจากการติดตั้งโปรแกรมใหมๆ หรือการ Uninstall โปรแกรมแลวทําให File บาง
ไฟลหายไปวิธแี กไขงายๆ คือการติดตั้ง Windowsทับเขาไปใหม (ชางสวนใหญแนะนํากันตอๆมา) ไมตอง
กลัวนะครับวาโปแกรมที่มีอยูกอนแลวจะหายไป! ไมหายครับและก็ไมจําเปนตองลงโปรแกรมอื่นๆ ใหมดวย
แตควรเตรียมแผน Driver ของ การดจอ ซาวดการด ไวใหพรอมก็จะดี

2. ปญหาจาก Application
เชนโปรแกรมการใชงานตาง ๆ ได Microsoft Word, Excel, internet Explorer มีหลักคลาย ๆ กันคือ
ใหติดตั้งโปรแกรมทับเขาไปใหม แตผมแนะนําวาใหลองปดโปรแกรมทัง้ หมด แลว Restart ใหมจะดีกวา อีก
เรื่องหนึ่งที่นา สนใจคือ โปรแกรมบางตัวอาจไม Support การใชงานบาง OS ดังนัน้ อาจจําเปนตองมีการถอด
การติดตั้งออก หรือที่เรียกวา Uninstall (สวนใหญโปรแกรมที่เราติดตัง้ จะมีมาใหดว ย) ถาไมมีลองเขาไปที่
Control Panel เลือก Add/Remove Program

3. ปญหาจากไวรัส
ปญหานี้อาจพบอาการแปลก ๆ เชน เปดโปรแกรมไมได, มีหนาตางแปลก ๆ แสดงขึ้นมาทีห่ นาจอ
การแกไขก็ลองตรวจสอบโดยใชโปรแกรมเช็คไวรัสดู เชน Norton Antivirus หรือ McAfee VirusScan หรือ
Nod32 Antivirus System หรือ Kaspersky Anti-Virus เปนตน

4. ปญหาจากผูใชงาน
ตัวอยางเชน กดปุม Scroll Lock แลวหนาจอเลื่อนทัง้ หนา (Microsoft Excel) เรื่องปกติครับ ไมมีใคร
ทุกคนที่จะสามารถใชโปรแกรมไดเกงทุกอยางบางครั้งก็มีพลัง้ เผลอบาง เรื่องนี้ตองแกไขโดยการซื้อหนังสือ
มาอานครับเพือ่ ที่จะทําใหเราสามารถใชโปรแกรมไดคลองและเกง

ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การแกปญหา และซอมคอมพิวเตอรดวยตนเอง

หนา 2

ปญหาจาก Hardware และการตรวจสอบแกไข
1. Disk Drive
อานขอมูลไมได -> ใหแกไขโดยซื้อแผนทําความสะอาด + น้ํายา ลางก็จะสามารถแกไขได

2. CD-ROM Drive
อานขอมูลไมได -> สาเหตุมาจากฝุนที่เกาะอยู ใหซื้อแผนทําความสะอาดสําหรับ CD-ROM และ
สาเหตุอีกอยางหนึ่งคือ แผนที่อาน อาจมีปญ
 หามาจากการบันทึกถาเปนไปได ใหทดสอบโดยนําแผนไปอาน
CD-ROM Drive เครื่องอื่น ๆ ดู(ความเร็ว CD-ROM ถาต่ํากวา 24x มักจะมีปญหาในการอาน)

3. RAM-Memory
ถาเกิดฝุนละออง หรือมีอาการรอง -> ใหนาํ ยางลบดินสอมาทําความสะอาด แลวนําเสียบลงไป
ใหม หนวยความจํา ปจจุบนั มีราคาถูกลงมาก อยางไรก็ตามปญหาทีพ่ บเกีย่ วกับ Ram คือการไมสัมพันธ
ระหวางแรมเกา กับแกมใหม หมายความวา การเพิ่มแรมควรใชยี่หอเดียวกัน รุน เดียวกัน และขนาดเทากันจะ
ดีกวาทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับเมนบอรดของแตละรุนดวย

4. Harddisk
ทํางานชาลง -> สวนใหญมาจากพืน้ ทีว่ างใน Harddisk ไมมากพอสําหรับผูใชวินโดวส 95,98 ควร
มีพื้นที่เหลืออยางนอยสัก 500 MB การแกไข ควรทําDisk Cleanup (ทําทุกวัน) ตามดวย Scandisk (ทําทุก
วัน) และ Disk Defragment (ทําทุกเดือน)

5. Power Supply
ไฟไมเขา -> ลองขยับปลั๊กดูกอน ปญหานี้เกิดบอยมาก นอกจากนี้อาจเปนทีฟ่ วสขาด ใหหามา
เปลี่ยน แตถาเสียแลว ไมแนะนําใหซอม ซือ่ ตัวใหมเลยดีกวา สวนเรื่องการปองกันปญหาคือ ใหหาเครื่องเปา
มาเปาอยางนอย 3 เดือนครั้ง ขึ้นอยูกับหองที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรดวยวามีฝนุ มากนอยเพียงใด

6. Mouse
เมาสเลื่อนสะดุด -> ปญหานี้แกไขงาย และมักเปนกันบอยๆ หลังจากใชงานไปไดสักพัก สาเหตุคือ
การไมคอยนิยมใชแผนรองเมาส ทําใหฝุนจากพื้นเขาเกาะติดไดงาย สําหรับการแกไข คือ ใหหงายเมาส แกะ
ตัวล็อค นําลูกกลิ้งดานหลังออก จากนัน้ ใหดูในชองดานใน จะเห็นฝุนเกาะเปนคราบอยูใหใชนา้ํ ยาทําความ
สะอาดเมาสเช็ดทําความสะอาด

7. Monitor
ปญหาที่พบเชน สีเพี้ยน -> ใหลองถอดสายสัญญาณของจอออก แลวเสียบใหม หรือจอภาพมีแต
สีขาวดํา ทัง้ ๆ ที่เปนจอสี ใหถอดสายสัญญาของจอและดูวาเข็มใดงอหรือไม ใหแกไข และลองเสียบใหม
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ปญหาเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพชนิดหัวเข็ม (Dot matrix)
1. พิมพติดขัดเปนประจํา
ปญหาที่พบสวนใหญมีเศษกระดาษ ผงกระดาษ หรือ Clip ตกลงไป ใหถอดมาทําความสะอาด และ
อีกอยางหนึ่งที่มีปญหาบอยคือ แผงกั้นระหวางหัวพิมพกับกระดาษอาจชํารุด ใหหาซื้อมาเปลี่ยนเอง (จะได
ราคาถูกกวา ไมเสียคาแรงดวย)

2. สีจางมาก ทั้งๆ ที่เปลี่ยนตลับผาหมึกใหม
เรื่องนี้ผมก็พบบอยเหมือนกัน ปญหานี้แกไขโดยการเลื่อนคันโยก ปรับตําแหนงของการพิมพใหอยูใน
ระดับที่ถูกตอง (เชน หมายเลข 0-1 สําหรับการพิมพกระดาษ 1 แผน , หมายเลข 2-3 กระดาษมีสาํ เนา 2
แผน เปนตน)

3. พิมพกระดาษตอเนื่อง แลวไมเลื่อน
ตรวจสอบคันโยกวาปรับตําแหนงใด ปกติจะมี 2 ตําแหนงคือ แบบกระดาษ 1 แผน และแบบ
กระดาษตอเนือ่ ง

4. หัวเข็มหัก (คงตองสงซอม)
สาเหตุที่พบมากคือ ปรับความใกลไกลเวลาพิมพกระดาษทีม่ ีความหนาตางๆ ไมถกู ตอง ลองศึกษา
จากคูมือดู และอีกอยางหนึง่ ผาหมึกถาจางแลวใหรีบเปลีย่ น อยาฝนใช เพราะจะทําใหหวั เข็มชํารุดไดงาย

เครื่องพิมพพนหมึก (Inkjet)
1. พิมพไมออก ไมมีสี
ปญหาจากการอุดตันของตัวตลับหมึก ควรเลือกซื้อเครื่องที่หวั พนหมึกอยูในตลับจะดีกวา เวลา
เปลี่ยนจะไดเปลี่ยนพรอมกันไป (ราคาจะแพงกวาสักนิด) สําหรับวิธปี องกันปญหาไดบางคือ หลังจากมีการ
เปลี่ยนตลับหมึกแลว ควรใชใหหมด ไมควรถอดออกมาเพราะจะทําใหอุดตัน สําหรับการทดสอบ แกไขให
ลองลางหัวเข็ม ผานคําสัง่ ในโปรแกรม หรือผานทางเครื่องพิมพโดยตรง(คงตองอานคูมือดูแตละรุนอีกทีนะ
ครับ)

2. พิมพออกมาสีเพี้ยน
หมึกหมดครับ สีใดสีหนึง่ อาจหมด ทําใหสที ี่ผสมออกมาไมสมบูรณ การแกไขใหเปลี่ยนตลับหมึก
Inkjet บางรุนสามารถเปลี่ยนตลับสีแยกเปนสีๆ ไดดวย ชวยใหประหยัดเงินไดมากขึ้น แตถาไมใชเพราะคุณ
เพิ่งเปลีย่ นตลับหมึก ใหทดสอบโดยใชวิธกี ารลางหัวเข็ม อาจลางผานคําสั่งในโปรแกรม หรือผานทาง
เครื่องพิมพโดยตรง(คงตองอานคูมือดูแตละรุนอีกทีนะครับ)
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เครื่องพิมพเลเซอร (Laser)
1. พิมพไมออก สีจาง
ปญหาอยางหนึ่งคือ ผงหมึกไมอยูในแนวราบ ใหเอาตลับหมึกมาเขยา ๆ(แนวราบ) ออ! ถาเปนตลับ
ใหม อยาลืมดึงแผนพลาสติกที่กนั้ ผงหมึกไวดวย มิฉะนัน้ อาจพิมพไมติดเลย
2. พิมพยงั ไงก็ไมออก
สาเหตุอาจมาจากกระดาษติดครับ ผมพบบอยมากถึงมากที่สุด ใหลองถอดตลับผงหมึกออกมา
สังเกตวามีกระดาษติดหรือไม ถามีใหระวังเรื่องการดึงกระดาษโดยดูจากคูมือเรื่องทางเดินของกระดาษ ใหดึง
ไปตามเสนทางของทางเดินกระดาษฟนเฟองของเครื่องพิมพจะไดไมหัก (เฟองแตละตัว ราคาคอนขางแพง
ครับ)
3. พิมพแลวสกปรก มีลายเสน
ตัวลูกกลิง้ สกปรก ใหเปดเครื่อง เอาตลับผงหมึกออก และทําความสะอาดลูกกลิง้ ดู สาเหตุอีกอยาง
หนึง่ คือตัวตลับไมไดมาตรฐาน (อาจเกิดจากตลับทีม่ ีการนํามาใชใหม) ควรตรวจดูกอ น
นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแลว การตรวจสอบปญหาเครื่องคอมพิวเตอรอีกวิธีหนึง่ ทีค่ อนขางาย
และมีประสิทธิภาพอยูในระดับที่นา พอใจคือ การใชโปรแกรมตรวจสอบปญหา เชน Norton Utilities หรือ
First Aid เปนตน เพียงแคคณ
ุ ติดตั้งโปรแกรมเหลานี้ จากนัน้ Run โปรแกรมดู (เครื่องคอมพิวเตอรที่มี Brand
ดี ๆ อาจมีโปรแกรมตรวจสอบปญหาแถมมาใหดว ย)
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