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ບນັຫາບນັຫາບນັຫາບນັຫາຂອງ ຂອງ ຂອງ ຂອງ Ram ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີມກັມກັມກັມກັພບົພບົພບົພບົຢູ່ຢູຢູ່່ຢູ່ຕະຫຼອດຕະຫຼອດຕະຫຼອດຕະຫຼອດ    

ມສີຽງຮອ້ງຫຼງັຈາກເປີດເຄື່ ອງ ແລະ ບ່ໍມພີາບມສີາເຫດດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສຽບ Ram ບ່ໍແໜນ້. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ:::: ໃຫລ້ອງເປີດຝາ Case ອອກແລວ້ໃຫສ້ຽບ Ram ໃຫແ້ໜນ້. 

2. ເກດີຈາກໜາ້ສາໍຜດັຂອງ Ram ບ່ໍແໜນ້. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ:::: ເປີດຝາເຄື່ ອງອອກມາແລວ້ໃຫລ້ອງໃຫສ້ຽບໃໝ ່ ຖາ້ຍງັບ່ໍໄດໃ້ຫລ້ອງຖອດ Ram 
ອອກມາທາໍຄວາມສະອາດໜາ້ສາໍຜດັ ໂດຍໃຊຢ້າງລບົດນິສໍ……. 

3. ເກດີຈາກການສຽບ Ram ຜິດແຖວ. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ:::: ເມນບອດບາງລຸນ້ຕອ້ງສຽບ Ram ໄລຈ່າກແຖວທີ 1 ຂືນ້ໄປ ໃຫລ້ອງນາໍ Ram 
ມາສຽບທ່ີ Slot ທ່ີ 1 ແລະ ໄລລ່ງົໄປໃນກລໍະນ ີRam ຫຼາຍແຖວ. 

4. Ram ທ່ີໃສໄ່ປບ່ໍກງົກບັຊະນດິທ່ີເມນບອດຮບັໄດ ້
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ: : : : ກວດສອບກບັຄູມ່ເືມນບອດວາ່ເປັນຊະນດິທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ຂະໜາດທ່ີບ່ໍເກນີເມນ
ບອດກາໍໜດົໃນແຕລ່ະແຖວ ຖາ້ບ່ໍຖກືໃຫນ້າໍ Ram ຊະນດິທ່ີຖກືຕອ້ງມາໃສ.່ 

5. ເກດີຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຂະບວນການເຊັກຕອນເປີດເຄື່ ອງຂອງ BIOS 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ:::: ໃນບາງຄ ັງ້ຈະຈດົຈາໍການຕດິຕ ັງ້ Hardware ໃນຕາໍແໜງ່ຕາ່ງໄວແ້ລະທາໍການ 
ກວດເຊັກທກຸຄ ັງ້ທ່ີເປີດເຄື່ ອງ ດ ັງ່ນ ັນ້, ເມ ື່ອມກີານປ່ຽນແປງ ຫືຼ ສະຫຼບັຕາໍແໜງ່ຂອງ Slot ທ່ີ 
ສຽບອປຸະກອນຕາ່ງໆ ເຄື່ ອງອາດຈະເຊັກວາ່ເກດີຄວາມຜິດພາດໄດ ້ ໂດຍທ່ີຈງິແລວ້ບ່ໍມອີປຸະ 
ກອນໃດໆເສຍເລີຍ ແຕເ່ພາະເຄື່ ອງໄດຈ້ດົຈາໍຂໍມ້ນູຕາໍແໜງ່ຂອງ Slot ທ່ີສຽບ Hardware 
ຕາ່ງໆໄວ ້ ແຕຍ່ງັບ່ໍໄດທ້າໍການອບັເດດ ຫືຼ ຣເີຟສ (Refresh) ເຮັດໃຫເ້ມ ື່ອເປີດເຄື່ ອງແລວ້
ເຖງິຂ ັນ້ຕອນການກວດສອບເຄື່ ອງຈະຟ້ອງວາ່ Hardware ຜິດພາດ ວທີິແກໄ້ຂຄື: ໃຫລ້ອງ 
ສະຫຼບັແຖວຂອງ Ram ແລວ້ລອງເປີດເຄື່ ອງໃໝເ່ພ່ືອໃຫເ້ຄື່ ອງຈດົຈາໍຕາໍແໜງ່ ຫືຼ Reset 
BIOS ໂດຍການຖອດຖາ່ນຂອງ BIOS ເມນບອດອອກຄາວໜ່ືງ ແລວ້ກບັເຂ້ົາໄປໃໝ ່ຈາກ 
ນ ັນ້ໃຫລ້ອງເປີດເຄື່ ອງໃໝອ່ກີຄ ັງ້. 

6. Ram ເສຍ ຫືຼ ເສື່ ອມຄນຸນະພາບ 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ: : : : ໃຫລ້ອງນາໍ Ram ໂຕອື່ ນທ່ີໃຊໄ້ດມ້າສຽບແທນໃນຊອ່ງດຽວກນັ (Slot) ຖາ້ຫາກ
ວາ່ໃຊໄ້ດສ້ະແດງວາ່ Ram ເສຍ ຖາ້ເກດີກລໍະນນີີກ້ໍ່ຕອ້ງຊື່ ປ່ຽນໃໝຢ່າ່ງດຽວ. 
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ເປີດເຄື່ ອງແລວ້ແຕ ່TEST Memory (Ram) ບ່ໍຜາ່ນມສີາເຫດດ ັງ່ນີ:້ 
1. Slot ທ່ີສຽບ Ram ຫືຼ ເສື່ ອມຄນຸນະພາບ 

ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ: : : : ເປັນໄປໄດທ່ີ້ເມ ື່ອໃຊໄ້ປແລວ້ ສະລອ໋ດສຽບ Ram ເສື່ ອມຄນຸນະພາບໃຫລ້ອງ
ຍາ້ຍ Ram ໄປໃສໃ່ນສະລອ໋ດອື່ ນແລວ້ລອງບດູເຄື່ ອງໃໝ.່ 

2. Ram ເສຍຫືຼ ເສື່ ອມຄນຸນະພາບ (ຄກືບັຂໍເ້ທິງ) 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ໃຫລ້ອງນາໍເອົາ Ram ໂຕອຶ່ ນມາສຽບແທນໃນຊອ່ງດຽວກນັ ຖາ້ຜາ່ນສະແດງວາ່ 
Ram ເສຍກໍ່ຕອ້ງຊືມ້າປ່ຽນໃໝ.່ 
 

 ໃຊ້ໃຊ້ໃຊ້ໃຊແ້ລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້ເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງແຮງແຮງແຮງແຮງ    ງາ່ຍໆມ ີງາ່ຍໆມ ີງາ່ຍໆມ ີງາ່ຍໆມສີາສາສາສາເຫດເຫດເຫດເຫດດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ:້:::    
1. ອາດເກດີຈາກການຕ ັງ້ຄາ່ຄວາມຖີ່ ໃຫກ້ບັ Ram ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ: : : : ໃຫເ້ບິ່ ງສະເປັກ (Spec) ຂອງ Ram ສາມາດທາໍງານໃນຄວາມທ່ີເທ່ົາໃດ ແລະ 
ໃຫຕ້ ັງ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງໂດຍເຊັກທ່ີ BIOS ຫືຼ ເມນບອດບາງລຸນ້ເຊັກທ່ີ Jumper ທ່ີຢູເ່ທິງເມນ
ບອດ ໂດຍສາມາດເບິ່ ງລາຍລະອຽດຈາກຄູມ່ຂືອງເມນບອດນ ັນ້ໆໄດ.້ 

2. ເກດີຈາການຕ ັງ້ຄາ່ການໜວ່ງເວລາ (Wait State) ບ່ໍຖກືຕອ້ງ 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ: : : : ກບັໄປຕ ັງ້ຄາ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຄເືກົ່ າ ຫືຼ ຕ ັງ້ຄາ່ເປັນແບບ By SPD ຈະສະດວກທ່ີ
ສດຸ. 

3. ເກດີຈາການເລືອກຄນຸສມົບດັພິເສດ ເຊ່ັນ: Fast page, EDO ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ຄວນສກຶສາຄນຸສມົບດັພິເສດຕາ່ງໆ ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈລະອຽດກອ່ນທ່ີຈະເລືອກໃຊຄ້ນຸ 
ສມົບດັນ ັນ້ໆ ຖາ້ບ່ໍແນໃ່ຈໃຫກ້ບັໄປທ່ີ Load Default Setup or Disable ເພາະຖາ້ເລືອກ
ໃຊຄ້ນຸສມົບດັພິເສດ ໂດຍທ່ີ Ram ໂຕນ ັນ້ບ່ໍຮອງຮບັ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຜິດພາດໃນ
ການທາໍງານໄດ.້ 

4. ເກດີຈາກ chip Ram ຮອ້ນເກນີໄປ 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ໃນກລໍະນທ່ີີບາງຄ ັງ້ Ram ທາໍງານໜກັ ແລະ ເກດີອາການຮອ້ນເກນີໄປຈະເຮັດ
ໃຫເ້ກດີການທາໍງານຜິດພາດໄດ ້ດ ັງ່ນ ັນ້ຖາ້ຕອ້ງການສະຖຽນລະພາບໃນການທາໍງານໃຫຫຼ້າຍ 
ຂືນ້ ເຮົາຄວນປບັປງຸລະບບົຄອມພິວເຕໄີວໃ້ນທ່ີມອີາກາດຖາ່ຍເທໄດສ້ະດວກຫືຼຫອ້ງແອກໍ່ຈະ
ຍິ່ ງດ.ີ 

5. ເກດີອາການຈາກ Ram ເສື່ ອມ 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    Ram ບາງໂຕທ່ີໃຊງ້ານໄປດນົໆ chip ບາງໂຕຂອງ Ram ອາດເສື່ ອມໄດໂ້ດຍ 
ທ່ີເຄື່ ອງຍງັສາມາດທາໍງານໄດປ້ກົກະຕ ິ ແຕເ່ມ ື່ອເຄື່ ອງໃຊງ້ານມາເຖງິຕາໍແໜງ່ທ່ີເສື່ ອມໃນ 
Ram ໂຕນ ັນ້  ຈະເຮັດໃຫເ້ກດີອາການຜິດພາດໄດ ້ ວທີິແກໄ້ຂຄ ື ລອງຖອດ Ram ໂຕທ່ີ
ຄດິວາ່ເສື່ ອມອອກ ແລວ້ນາໍເອົາ Ram ໂຕອຶ່ ນທ່ີດມີາໃສແ່ທນ ແລະ ລອງໃຊງ້ານເບີ່ ງ ຖາ້
ໃຊງ້ານໄດປ້ກົກະຕິສະແດງວາ່ Ram ໂນນ ັນ້ເສຍ ໃຫຊ້ືໂ້ຕອຶ່ ນມາປ່ຽນ 
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ຂະໜາດຂອງ ຂະໜາດຂອງ ຂະໜາດຂອງ ຂະໜາດຂອງ Ram Ram Ram Ram ເມ ື່ອເມ ື່ອເມ ື່ອເມ ື່ອໃຊ້ໃຊ້ໃຊ້ໃຊງ້ານງານງານງານນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍກວາ່ກວາ່ກວາ່ກວາ່ຂະໜາດທ່ີຂະໜາດທ່ີຂະໜາດທ່ີຂະໜາດທ່ີແທ້ແທ້ແທ້ແທ້ຈງິຈງິຈງິຈງິມ ີມ ີມ ີມສີາສາສາສາເຫດເຫດເຫດເຫດດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ້ດ ັງ່ນີ:້:::    
1.1.1.1. ສຽບ Ram ທ່ີມຂີະໜາດເກນີກວາ່ທ່ີຊອ່ງສຽບ Ram ນ ັນ້ຮບັໄດ ້

ວີວວີີວີທີທີທີທີແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ:::: ເມນບອດບາງໂຕອາດຈະກາໍນດົຂະໜາດຂອງ Ram ສງູສດຸຕ່ໍແຖວທ່ີສຽບໄດໃ້ນ
ແຕລ່ະຊອ່ງ Slot ດ ັງ່ນ ັນ້ຄວນອາ່ນຄູມ່ຂືອງເມນບອດກອ່ນວາ່ Slot ໃດສຽບ Ram ທ່ີມຂີະ 
ໜາດສງູໄດເ້ທ່ົາໃດ ເຊ່ັນ: ເມນບອດບາງລຸນ້ ຊອ່ງສຽບ Ram ແຖວທີ 1 ໃສ ່Ram ໄດ້
ສງູສດຸບ່ໍເກນີ 128  Mb ຖາ້ເຮົານາໍ Ram ຂະໜາດແຖວລະ 256 MB ມາໃສເ່ຄື່ ອງຈະບ່ໍ
ສາມາດຮບັໄດ ້ຫືຼ ເບີ່ ງເຫັນແຕພ່ຽງ 128 MB ເທ່ົານ ັນ້. 

2.2.2.2. ຂະໜາດຂອງ Ram ລວມທງັໝດົເກນີກວາ່ທ່ີເມນບອດຈະຮບັໄດ.້ 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ເມນບອດທກຸອນັຈະມຂີະໜາດລວມຂອງ Ram ສງູສດຸທ່ີເມນບອດຮບັໄດບ່ໍ້ແມນ່
ວາ່ຈະສາມາດຊື ້Ram ມາໃສເ່ທ່ົາໃດກໍ່ໄດ ້ຄວນອາ່ນຄູມ່ຂືອງເມນບອດລຸນ້ນ ັນ້ດວ້ຍ. 

3.3.3.3. ບ່ໍໄດຕ້ ັງ້ຄາ່ທ່ີ BIOS ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ຢູ ່ BIOS ຈະມເີມນສູາໍລບັຕ ັງ້ຄາ່ຄວາມໄວຂອງ Ram ທ່ີເຮົາຕອ້ງການໃຫເ້ຮົາ
ໄປປບັຄາ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຫືຼໃຫເ້ລືອກເປັນ Auto. 

4.4.4.4. ບ່ໍໄດເ້ຊັກຄາ່ Jumper ຢູເ່ທິງເມນບອດ. 
ວທີິວທີິວທີິວທີິແກ້ແກ້ແກ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂ::::    ເມນບອດບາງລຸນ້ຈະມກີານເຊັກຄວາມຖີ່ ຂອງ Ram ທ່ີ Jumper ເມນບອດວ້ຍ 
ໃຫສ້ກຶສາແລະເຊັກຕາມຄູມ່ເືມນບອດ. 
 
 

 

 


