
บทที่ 3   คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

       คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี (Personal Computer:PC) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะขนาดเล็ก

ส าหรับใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล โดยส่วนใหญ่จะหมายถึง

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งเน้นในเร่ืองของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมี

ราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ 

 

       คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประจ าบ้าน (home computer) หรืออาจพบใน

ส านักงานที่มักจะเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่น (local area network) 

 

     

 

 

3.1 องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ 

 1) หน่วยรับข้อมูล 

   หนา่ยรับข้อมลู (input unit) ท าหน้าท่ีรับข้อมลูหรือค าสัง่ตา่งๆ เข้าสู่คอมพิงเตอร์ โดยผา่นอปุกรณ์

รับข้อมลู (input device) เชน่ แป้นพิมพ์ (keyboad),เมาส์ (mouse) เป็นต้น แล้วสง่ไปยงั

หนว่ยความจ าเพ่ือเตรียมการประมวลผล 

 

 

 

 

 

  

 



2) หน่วยประมวลผลกลาง 

หนว่ยประมวลผลกลาง (central Processing Unit: CPU)ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมลูหรือ

ค าสัง่ท่ีได้มาจากหนว่ยรับข้อมลู 

 

3) หน่วยความจ า 

หนว่ยความจ าหลกั(memory unit)   แรม และ รอม   ท าหน้าท่ีเก็บข้อมลูและชดุค าสัง่เพ่ือรอการ

ประมวลผล 

 

 

4) หน่วยส่งออก 

  หนว่ยสง่ออก (output unit) ท าหน้าท่ีแสดงข้อมลูท่ีได้จากการประมวล โดยผา่นอปุกรณ์แสดงผล 

เชน่ จอภาพ(monitor),ล าโพง(speaker),เคร่ืองพิมพ์(printer)เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

  



5) หน่วยความจ ารอง 

หนว่ยเก็บข้อมลู (storage unit) ท าหนน้าที่เก็บข้อมลูที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึง่สามารถน าข้อมลูเหลา่นีก้ลบัมาใช้ได้อีก

ภายหลงั เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk),แฟลชไดรฟ์(flash drive), แผน่ดีวีดีรอม(DVD-Rom)เป็นต้น 

 

3.2 การท างานของคอมพิวเตอร์ 

1.การท างานของคอมพิวเตอร์เร่ิมจากผู้ใช้งานป้อนข้อมลูตา่งๆผา่นอปุกรณ์รับข้อมลูข้อมลูก็จะถกู

เปล่ียนเป็นสญัญาดจิิทลัซึง่ประกอบด้วยเลข  0และ 1    เชน่  11001110010110100 

 

2.แล้วสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามค าสัง่ซึง่ในระหวา่งการประมวลผลหากมี

ค าสง่ให้จดัเก็บผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผลก็จะถกูจดัเก็บไว้ในหน่วยความจ าหลกัหรือเรียกวา่ แรม

(random access memory) 

 

 



3.ในขณะเดียวกนันีอ้าจมีค าสัง่ให้ประมวลผลลพัธ์จากการประมวลผลไปแสดงผลผา่ในทางหนว่ย

สง่ออกเชน่จอภาพล าโพง 

 

4.นอกจากนีเ้รายงัสามารถบนัทกึข้อมลูท่ีอยูใ่นแรมลงอปุกรณ์บนัทึกข้อมลูได้เชน่ ฮาร์ดสิก์ ชีวีดีรอม 

เพ่ือน าข้อมลูเหล่านัน้กลบัมาใช้ใหมภ่ายหลงัจากทัง้หมดท่ีกลา่วมาการสง่ข้อมลูไปยงัหนว่ยตา่งๆภายใน

คอมพิวเตอร์จะสง่ไปยงัระบบบสั(bus) 

      3.2.1 ซีพียแูละการประมวลผลข้อมลู 

ซีพีย ู หนว่ยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพเซสเซอร์ถกูติดตัง้อยูบ่นเมนบอร์ดภายในคอมพิวเตอร์ซึง่มีหนว่ย

ส าคญัท่ีท าหน้าท่ีแตกตา่งกนั 2  หนว่ยคือ 

 

              1.หน่วยควบคมุ 

หนว่ยควบคมุ(control unit)ท าหน้าท่ีคล้ายกบัสมองคนซึง่ควบคมุด้วยอวยัวะตา่งๆของ

ร่างกายท างานประสานกนัซึ่งท าหน้าท่ีประสานงานและควบคมุการท างานจองระบบคอมพิวเตอร์โดย

จะแปลความหมายข้อค าสง่ในโปรแกรมของผู้ใช้งานและควบคมุให้อปุกรณ์ตา่งๆท างานตามค าสัง่นัน้ 

 

 



              2. หน่วยค านวณและตรรรกศาสตร์ 

  หน่วยค านวณและตรรรกศาสตร์(Arithmetic and logic unit:ALU) ท าหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจ า

มาเก็บไว้ชั่วคราวในALUชึ่งเรียกวี่จิสเตอร์เพื่อท าการค านวณทางคณิตศาสตร์คือการบวกการลบการคูณการหาร

และเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์เพื่อท าการตัดสินใจแล้วผลลัพธ์กลับไปยังหน่วยความจ า 

     3.2.2  หน่วยความจ าและการการจัดเก็บข้อมูล 

              ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและชุดค าสั่งในระหว่างการประมวลผล ชึ่งเมื่อปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เก็บไว้จะ

หายไปโดยหน่วยความจ าแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ 

1) หน่วยความจ าแบบไม่สามารถลบเลือนได้ 

หน่วยความจ าแบบไม่สามารถลบเลือนได้(non volatile memory) คือหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่าง

เดียวเราเรียกว่า  รอม หากปิดเคร่ืองข้อมูลที่อยู่ในรอมก็จะยังอยู่ 

 
2) หน่วยความจ าแบบสามารถลบเลือนได้ 

หน่วยความจ าแบบสามารถลบเลือน(volatile memory)ได้คือหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้เราเรียกว่า

แรมหน่วยความจ าหลักที่สามารถเขียนข้อมุลได้แต่เมื่อปิดเคร่ืองข้อมูลในแรมจะสูญหายไปทั้งหมดชึ่ง

หน่วยความจ าแรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนคือ 
 

*ไดนามิกแรมหรือดีแรม(dynamicRAM:DRAM) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆในขณะ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ราคาถูกและมีความจุสูง แต่มีข้อเสียคืออ่านข้อมูลได้ช้า เพราะมีการย้ า

สัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่าrefreshเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ยังคงตลอดการใช้งานตัวอย่างเช่น 

-เอฟพีเอ็มดีแรม(fast page mode dynamic RAM:fpd dram) 

-ดีอีโอแรม(extended data output RAM:SDRAM) 

-อาร์ดีแรม(rambus dynamic RAM:RDRAM 

-ดีดีอาร์เอสดีแรม(double data rate synchronous dynamic RAM:DDR SDRAM) 

*สแตติกแรม(staticRAM:SRAM)เป็นหน่วยความจ าที่อ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วกว่ไดนามิกแต่มีราคา

แพงจุข้อมูลได้น้อย 

 



         3.2.3 ระบบบัสกับการท างานร่วมกันของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

 - บัส ( bus ) คือระบบการส่งถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 - ขนาดของบัส ( bus width ) คือ ความกว้างของ bus ซึ่งมหีน่วยเป็น bit ต่อเส้นทาง เช่น 32 bit ,64 bit 

เป็นต้น โดยบัสที่มีจ านวนบิตมากก็จะท าให้การรับส่งข้อมูลท าได้เร็วขึ้น 

 - ความเร็วของบัส ( bus speed ) คือความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อ่ืนๆโดยมี

หน่วยเป็นเฮิรตซ์ ( Hz ) เช่น บัสที่ความเร็ว 1 MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้ล้านครั้งต่อวนาที 

  การท างานร่วมกันของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆพิจารณาจากความเร็วของซีพียูอย่างเดียว

ไม่ได้ จะต้องพิจารณาจากความเร็วของบัสด้วย เนื่องจากบัสต่างๆ มีความเร็วและความกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งบัสที่มี

ความเร็วและความกว้างมากกว่าก็จะท างานได้เร็วและให้ปริมาณข้อมูลที่มากกว่า 

 

3.3 การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน 

 สิ่งส าคัญในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ใช้ความพิจารณาว่าจะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานด้าน

ใด ถึงแม้คอมในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และราคาถูก แต่หากเลือซื้อคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับการ

ใช้งานที่ท า ก็จะท าให้ไม่คุ้มค่าต่อจ านาวนเงินที่เสียไป ซึ่งมีหลักในการพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 - งานที่ใช้ซีพียูที่มีความเร็วสูงไม่มากนัก เช่น งานด้านเอกสาร เพราะส่วนใหญ่จะใช้ซอฟต์แวร์ประมวล

ค าและซอฟต์แวร์ตารางท างาน แต่ควรเลือกใช้จอขนาดใหญ่เพื่อถนอมสายตาเพราะต้องมองจอตลอดเวลา 

 - งานที่ใช้ซีพียูที่มีความเร็วในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง เช่น งานออกแบบและตกแต่งภาพ งาน

ออกแบบเว็บไซตง์านสร้างสื่อประสม ( multimedia ) ซึ่งมีทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ซึ่งมีการ

รับส่งข้อมูลจ านวนมากท าให้ซีพียูที่มีความเร็วและฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงเพื่อใช้เก็บข้อมูลจ านวนมาก 

 - งานที่ใช้ซีพียูที่มีความเร็วในระดับสูง เช่น งานด้านโทรทัศน์ งานด้านภาพยนตร์ งานสร้างการ์ตูน

แอนิเมชัน ( animation ) งานตัดต่อวีดีทัศน์ เป็นต้น งานต่างๆ เหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการค านวณและการ

ประมวลผลค่อนข้างนาน จึงจ าเป็นต้องใช้ซีพียูที่มีความเร็วในระดับสูง และต้องใช้การ์ดแสดงผล (display card ) 

ที่สามารถแสดงภาพที่มีความละเอียดสูงได้อีกด้วย 



3.4  การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

             เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรเลือก

ซื้อคอมพิวเตอร์ที่จักเป็นชุดไว้แล้วกับตัวแทนจ าหน่ายที่เชื่อถือได้ เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะถูกประกอบมา

จากโรงงานตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

               ส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบคอมพิวเตอร์หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างนอกเหนือจากการรับประกัน

อุปกรณ์แต่ละชนิดซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1-5 ปีแล้ว ก็ควรมาหลักในการพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์แต่ละชนิด ดังนี้ 

1) ซีพีย ู

ซีพียู เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อควรให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะมีผลต่อการใช้งานและการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

เมนบอร์ด อีกทั้งควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 บริษัทผู้ผลิต ซีพียูที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิต 2 บริษัท คือ บริษัทอินเทล ( Intel corporation )  

และบริษัทเอเอ็มดี ( Advanced Micro Devices: AMD ) ส าหรบการเลือกซื้อก็ขึ้นอยู่กับราคาและ

ความเร็วของซีพียู ตัวอย่างซีพียูอินเทล เช่น Intel Core 2 Quad, Intel core i3, Intel core i5,Intel core 

i7 เป็นต้น ตัวอย่างซีพียูบริษัทเอเอ็มดี เช่น AMD Athlon II,AMD Phenom II เป็นต้น 

 

 ความเร็วของซีพียู ขึนอยู่กับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่คอยก าหนดจังหวะการท างานของ

ทรานซิสเตอร์ภายในซีพียูให้ท างานสอดคล้องกัน ซึ่งมีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ ( MHz = 1 ล้านคร้ังต่อ

วินาที ) 

 หน่อยความจ าแคช เป็นหน่วยความจ าความเร็วสูงใช้เก็บค าสั่งและข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ เพื่อให้การ

ท างานเร็วขึ้น เนื่องจากแรมมีความเร็วช้ากว่าซีพียู ซึ่งแบ่งออกเป็น แคช L1,แคช L2 และอาจจะมี L3 

 ความเร็วบัส เป็นความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ 

            ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ยิ่งมีความเร็วสูงหรือค่าหน่วยความจ ามากก็จะท าให้ประสิทธิภาพของซีพียูท างานได้

อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องแรกกับราคาที่สูงตามไปด้วย แต่สิ่งส าคัญก็คือควรเลือกใช้ซีพียูให้เหมาะสมกับงานที่ท า 

 



2) เมนบอร์ด หรือมาเธอร์บอร์ด 

        เมนบอร์ด(mainboard)หรือมาเธอร์บอร์ด(motheboard)หรือโมโบ(mobo)เป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์

ซึ่งป็นที่รวมองค์ประกอบของทุกหน่วยเข้าด้วยกันและมีช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยขยายความสามารถในการ

ท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับการเลือกซื้อเมนบอร์ดมาใช้งานนั้นควรพิจารณาในเร่ืองต่างๆเช่น ซ็อกก็ตซีพียู

(CPU socket) ฟรอนต์ไซด์บัส(front side but) ชิปเซ้ต(chipset) สล็อต(slot) ช่องติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ขั้วต่อ พอร์ต

(port) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่น ามาใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดรุ่นนั้นๆได้ 

  

  3)แรม 

        แรม(random access memory :RAM) ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์โดยส่วยใหญ่มักจะเป็นดีดีอาร์เอสดีแรม(double 

data rata synchronous dynamic RAM:DDR SDRAM ) ซึ่งควรพิจารณาประเภทของแรมให้ตรงกับสล็อต

หน่วยความจ าบนเมนบอร์ดเช่นDDR DDR2 DDR3รวมไปถึงความจุและความเร็วของแรมด้วย 

 ความจุของแรม มีให้เลือกตั้งแต่256MBไปจนถึง1GBขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเช่นงานด้านกราฟิก

ระดับสูงก็ควรใช้แรมอย่สงน้อย2GB ขึ้นไปเป็นต้น 

 



ความเร็วของแรม  คือ  จ านวนคร้ังที่สามรถอ่านและเขียนข้อมูลได้ภายใน  1  วินาที  มีหน่วยเป็น
เมกะเฮิรตซ์เช่น แรม DDR3  มีความเร็ว  1600  MHz  เป็นต้น  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความเร็วบัวของเมนบอร์ด
ด้วย 

 
4.  ฮาร์ดดิสก ์
              ฮาร์ดดิสก์ (hard disk )  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล โดยในคอมพิวเตอร์จะใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาด  3.5  นิ้ว  
ส่วนในโน้ตบุ๊กจะใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาด  2.5  นิ้ว และ  1.8  นิ้ว  ส าหรับการพิจารณาเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ มีปัจจัยอีก
หลายอย่าง เช่น การเชื่อมต่อแบบ EIDE และแบบ SATA ความจุ และความเร็ว รอบในการหมุน เพื่ออ่าน-เขียน
ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ โดยมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที ( rpm )  ซึ่งถ้ามีความเร็วรอบสูง ก็จะท าให้มีอัตราเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลสูงตามไปด้วย 

 

 

 

 



5) การด์แสดงผล 

          การ์ดแสดงผล (display card, graphics card หรือ video card) จะอยู่ในรูปของการ์ดหรือแบบติดตั้งมาบน

เมนบอร์ดแล้ว ซึ่งมีข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ คือ ชิปประมาลผลกราฟิกหรือจีพียู (Graphic Processing Unit: 

GPU) ใช้เพิ่มความเร็วในขณะแสดงผลเพื่อลดภาวะซีพียูการเชื่อมต่อแบบ PIC Express กับแบบ AGP และความจุ

ของหน่วยความจ าบนการ์ด ซึ่งถ้ามีความจุมากจะท าให้เกิดการแสดงภาพมัลติมิเดียความละเอียดสูงได้ดี 

 

 

     6) ออปติคลัดิสก์ไดรฟ์ 

          ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ (optical disk drive) เช่น ซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ ใช้ส าหรับอ่านและเขียนข้อมูลลง

แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี ส าหรับการเลือกซื้อควรเลือกซื้อดีวีดีไดรฟ์เพราะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดี

และแผ่นดีวีดี ซึ่งในปัจจุบันดีวีดีไดรฟ์ แผ่นซีดี และแผ่นดีวีดีมีราคาถูกลงอย่างมาก 

 

     7) เคส 

          เคส (case) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ไว้ส าหรับบรรจุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบกันเป็นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับการพิจารณาเลือกซื้อเคส ควรเลือกเคสที่มีแหล่งจ่ายไฟ (power supply) ที่ติดต้ังมาให้แล้ว มี

ช่องระบายอากาศและระบายความร้อนมีพื้นที่หรือช่องที่จะเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้ 



8) จอภาพ 

 จอภาพ (monitor) ในปัจจุบันแอลซีดี ( Liquid Crystal Display : LCD ) เป็นที่นิยมมากเนื่องจากมีราคาถูก 

ถนอมสายตา ประหยัดพลังงาน และใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อย ซึ่งมีข้อความพิจารณาในการเลือกซื้อ คือ ความ

ละเอียดของภาพ ( resotion ) ซึ่งหากมีความละเอียดสูงก็จะท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น  และขนาดของจอภาพ 

( size ) ซึ่งวัดตามแนวทแยงมุมมีหน่วยเป็นนิ้ว 

 

3.5 ข้อแนะน าการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๏ ปิดฝาตวัเคสอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่น หรือสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก หนู เพราะอาจเข้าไปท ารังได้
รวมไปถึงเศษโลหะที่อาจท าให้เกิดการลัดวงจรได้ 

     ๏ ไม่ควรวางคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดหรือฝนสาดถึง 

 ๏ ไม่ควรน าอาหารและเคร่ืองดื่มมานั่งรับประทานหน้าคอมพิวเตอร์ 

    ๏ ไม่ควรวางจอคอมพิวเตอร์ใกล้สนามแม่เหล็ก เพราะจะท าให้การแสดงภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็น
จริง 

๏ ตั้งโหมดประหยัดพลังงาน เพื่อประหยัดไฟฟ้าและถนอมการใช้งาน 

๏ สายไฟ สายสัญญาณต่างๆ หลวม หรือหักช ารุดหรือไม่ ถ้าช ารุดแล้วแก้ไขไม่ได้ให้รีบซื้อเปลี่ยนใหม่ 
หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีปัญหาต่อระบบไฟได้ 

๏ ท าความสะอาดทุกคร้ังหลังเลิกใช้คอมพิวเตอร์ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

 



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 

๏  เปิดเครื่องแล้วไม่ติด         

 สาเหตุ : แหล่งจ่ายไฟ (power supply) อาจไม่พอหรือเสียบปลั๊กไฟไม่แน่น 

 วิธีแก้ไข : ตรวจดูปลั๊กไฟว่าเสียบแน่นหรือไม่หากเสียบแน่นแล้วยังไม่ติดอาจเป็นที่แหล่งจ่ายไฟไม่พอ 

ให้ดึงอุปกรณ์ต่อพ่วงออกเพื่อลดการใช้กระแสไฟ และหากยังไม่ติดแสดงว่าเสียควรซื้อเปลี่ยนใหม่ 

 ๏  เปิดเครื่องได้สักครู่แล้วดับ 

 สาเหตุ : ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาดซีพียูหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีความร้อนสูง 

 วิธีแก้ไข : ตรวจดูว่าพัดลมท างานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าหยุดท างานแสดงว่ามีฝุ่นไปเกาะที่พัดลมมากเกินไป 

หรืออาจเสีย ให้ถอดออกท าความสะอาด ถ้าหากยังไม่หมุนแสดงว่าเสียควรซื้อเปลี่ยนใหม่ 

 ๏  เปิดเครื่องแล้วติดๆดับๆ 

 สาเหตุ : ซีพียูหรือเมนบอร์ดอาจเสีย 

 วิธีแก้ไข : ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วท าการเคลียร์ไบออส (Bios)เสียก่อนแล้วบูต (Boot) เคร่ืองใหม่อีกที 

ถ้ายังไม่หายให้ส่งซ้อมหากไม่มีความรู้ไม่ควรซ้อมเองเพราะจะทะให้อาการหนักกว่าเดิม 

 ๏  เปิดเครื่องแล้วเหม็นหรือมีกลิ่นไหม้ 

 สาเหตุ  : เกิดการลัดวงจรเนื่องจากความชื้อหรือมีแมลงเข้าไปอยู่ในเคส   

 วิธีแก้ไข : ตรวจดูภายในเคส แล้วสังเกตหาจุดที่มีจุดสีเหลืองๆ ด าๆ เป็นวงๆ เมื่อหาเจอแสดงว่ามีจุดไหม้

ให้ส่งซ้อม หากไม่มีความรู้ไม่ควรส่งซ้อมเองเพราะจะท าให้อาการหนักกว่าเดิม 

 ๏  ไฟเข้าเปิดเคร่ืองติดแต่หน้าจอมืด 

 สาเหตุ : การ์ดจอสกปรก 

 วิธีแก้ไข : ถอดการ์ดจอออกมาท าความสะอาด โดยใช้ยางลบถูเบาๆ ที่หน้าสัมผัส แลว้ลองติดตั้งใหม่ 

 

 


