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บทที่ 28 : คําถามที่ถูกถามบอย

คําวา FAQ ยอมาจาก Frequently Asked Questions หมายถึง คําถามที่ถูกถามบอย
และมักจะมีคาํ ตอบ สําหรับคําถามเหลานัน้ ในเว็บไซตหลายแหงมีสว นของ FAQ เพือ่ ใหผใู ชเขามาคนหาคําตอบ
ทีม่ กั ถูกถาม หากไมพบคําตอบทีต่ อ งการ ก็สามารถสง e-mail ไปถามทีมงานได
สํ า หรั บ บทนี้ ซึ่ ง เป น บทสุ ด ท า ยของหนั ง สื อ เล ม นี้ จะรวมคํ า ถามที่ น า สนใจ
และไมอยูใ นบทใดมารวมไวทนี่ ี่ เพือ่ ตอบคําถามทีเ่ ว็บมาสเตอรอาจถามได

รวมคําถามทีถ่ กู ถามบอย

1. ภาษาไทยที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตที่มักเขียนผิดกันบอยมี อะไรบาง?
อางอิงขอมูลจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php)
เว็บ (Web)
เว็บไซต (Web site)
อิเล็กทรอนิกส (Electronic)
อินเทอรเน็ต (Internet) ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส หรืออีเมล (E-mail)
อีคอมเมิรซ หรือการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (e-Commerce)
2. แฟมที่สรางจาก Microsoft Word บางแฟมมีขนาดใหญเกินจริงแกไขอยางไร?
ถาใชงานแฟม .doc บางแฟมเปนเวลานาน ขนาดของแฟมจะใหญเกินจริง ใหบนั ทึกแฟมเปน (Save
as ..) ชือ่ แฟมใหม ขนาดของแฟมใหมจะลดลงเทาขนาดขอมูลทีเ่ ก็บอยูจ ริง ถาตองการไดชอื่ แฟมเดิม
ใหบนั ทึกแฟมเปน (Save as ..) กลับไปเปนชือ่ แฟมเดิม
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ถาเปดแฟมไมไดเนือ่ งจากขอผิดพลาดในแฟม ใหลองเปดแฟมเปลาแลวเลือก แทรก (Insert)
และแฟม (File..) แลวคัดลอกออกไปใสในเอกสารเปลาตามปกติ หรือแบบ Unformated Text
ตามลักษณะปญหา
3. แฟมนามสกุล GIF คือ แฟมแบบใด?
แฟมรูปภาพสําหรับเว็บเพจ คําวา GIF ยอมาจาก Graphics Interlace file มีจุดเดนคือ
ขนาดแฟมเล็ก ทําภาพโปรงใสได (Transparent) สามารถแสดงแบบหยาบ และละเอียดขึน้ (interlace)
และนําเสนอภาพแบบเคลือ่ นไหว มีจดุ ดอยคือแสดงสีไดเพียง 256 สําหรับเว็บไซตทมี่ ภี าพแตเว็บคือ http:/
/www.thaiall.com/gif
4. แฟมนามสกุล JPG คือ แฟมแบบใด?
แฟมรูปภาพสําหรับเว็บเพจ คําวา JPG ยอมาจาก Joint photographer’s Experts Group
มีจุดเดนคือ สนับสนุนสีไดถึง 24 bit colors กําหนดความละเอียดหรือบีบอัดได (compress)
สามารถแสดงแบบหยาบ และละเอียดขึ้น (progressive) มีจุดดอยคือ ทําภาพโปรงใสไมได
สําหรับโปรแกรมที่ใชดูหรือปรับแตงภาพอยางงายที่ผูเขียนแนะนําคือ IrfanView32 จาก http://
www.irfanview.com/english.htm
5. ISDN คือ อะไร?
โครงขายบริการสือ่ สารรวมระบบดิจทิ ลั (ISDN) ยอมาจาก Integrated Services Digital Network
คือบริการสือ่ สารระบบดิจติ อลดวยสายโทรศัพทความเร็วสูงทีส่ ามารถสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรไดรวดเร็วมาก
สามารถรับสงขาวขอมูลทั้งในระบบภาพ เสียง ดวยความเร็ว 64 Kbps ขึ้นไป สาย ISDN 1 สาย
สามารถติดตั้งอุปกรณปลายทางไดสูงสุดถึง 8 อุปกรณ สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://
www.isdnzone.com http://www.tot.or.th/showcontents.php?subgroupid=15 เปนตน
6. ใช ICQ2001b หลายเบอรพรอมกันในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ทําอยางไร?
เรียกโปรแกรม regedit (ยอมาจาก Registry Editor) ดวยการ Click Start, Run.. แลวไปที่
HKEY_CURRENT_USER /SOFTWARE /Mirabilis /ICQ /DefaultPrefs ใหคลิ๊กขวาบนคําวา
DefaultPrefs เลือก New และ String Value ใส Name เปน MultiInstance และให Value เปน Yes
จากนั้นใหปด Registry Editor แลวสั่งประมวลผล ICQ.EXE ตามปกติ เมื่อเรียก ICQ ขึ้นมา 2 ครั้ง
ก็จะเปด ICQ ได 2 เลขหมาย แตถา ตองการใชกบั ICQ2002 ตองหาโปรแกรมปรับแตงจาก http://
www.icq.com, http://www.thaiicq.com, http://crackcraft.nm.ru/icq/ หรือ http://www.etplanet.com/
download123/icq.shtm เปนตน
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7. แสดงนามสกุลของแฟมใน Explorer ?
เลือ่ น mouse ไปเหนือปุม Start แลวกดปุม ดานขวา จะแสดงเมนูใหเลือก Explore เลือก View
และ Folder Options.. จาก Menu bar แลวเลือก Tab ของ View จากนั้น click เพื่อใหเครื่องหมายถูก
ทีอ่ ยูข า งหนาคําวา Hide file extensions for known file types หายไป
8. เมื่อแฟมที่คัดลอกจาก CD-ROM มีสถานะเปน read only ตองทําอยางไร?
ใชโปรแกรม Explore ที่เรียกจากการปุม right click ของ mouse เมื่อวางไวเหนือปุม Start
จากนัน้ เปดหองทีเ่ ก็บแฟม ใหวางลูกศรของ mouse ไวเหนือชือ่ แฟม แลวกดปุม right click เมือ่ แสดงเมนู
ใหเลือก Properties จะมีสว นของ Attributes ถาแฟมทีท่ า นเลือกมีสถานะเปน Read-only ใหใช mouse
คลิก๊ เครือ่ งหมายถูกหนาคําวา Read-onlyออก แฟมโดยทัว่ ไปจะมีเครือ่ งหมายเฉพาะหนาคําวา Archive เทานัน้
9. drive space คืออะไร มีไวทําไม?
ที่ start, program, accessories, system tools, drive space คือโปรแกรมเพิม่ ความจุเปนสองเทา
แตเหมาะกับแผน diskette มากกวา ถาทํากับ harddisk แลวในกรณีที่ harddisk เกิดปญหาจะไมสามารถกูข อ มูล
ที่ เ คยบี บ อั ด ได แต ถ า ท า นซื้อเครื่องใหมมีเครื่องสํารองไฟฟา และมีอุปกรณสํารองขอมูลที่ดี
สามารถใชโปรแกรมนี้ เพิม่ ความจุของ harddisk ไดอกี มาก
10. ตองการยกเลิกบางโปรแกรมขณะเปดเครื่อง (Startup) ทําอยางไร?
โดยปกติจะมีชื่อโปรแกรมในสวนของ start, program, startup ทานสามารถใช mouse
ลบออกไดโดยงาย แตบางโปรแกรมไมไดแสดงไว ทานสามารถเรียกโปรแกรม msconfig.exe ใน c:\windows
เพือ่ สามารถแกไขคาเริม่ ตนได
11. ทุกครั้งที่เปดเครื่องคอมพิวเตอรจะถาม username และ password ตองทําอยางไร?
ถาทานไมตอ งการใหถามอีกตอไป ใหพมิ พ username ทับคาเดิม โดยไมตองระบุ password
เมื่อกดปุม enter จะถามอีกครั้ง ก็ไมตองระบุ password อีก เมื่อเปดคอมพิวเตอรครั้งตอไป
จะไมถามรหัสผานอีก
12. เปลี่ยน Logo ของwindows ขณะปดเครื่องทําอยางไร?
แฟมเก็บภาพขณะปดเครือ่ งคือ logow.sys และ logos.sys เปนภาพแบบ 256 สี ขนาด 320
pixels *400 pixels เก็บในหอง c:\windows คัดลอกทัง้ 2 แฟมแลวเปลีย่ นนามสกุลเปน bmp
copy c:\windows\logow.sys c:\windows\logow.bmp
copy c:\windows\logos.sys c:\windows\logos.bmp
กอนใชโปรแกรม paint แกไข ควรคัดลอก logow.sys และ logos.sys เก็บไวในกรณีทมี่ ปี ญ
 หา
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ใหใชโปรแกรม paint ของ windows เปดแฟม logow.bmp และ logos.bmp มาแกไข
แลวจัดเก็บชือ่ เดิม จากนัน้ ใชคาํ สัง่ คัดลอกทับแฟมเดิม ดังตัวอยางขางลาง
copy c:\windows\logow.bmp c:\windows\logow.sys
copy c:\windows\logos.bmp c:\windows\logos.sys
เมือ่ สัง่ shutdown เครือ่ งคอมพิวเตอร จะพบภาพขณะปดเครือ่ ง ทีเ่ ปลีย่ นไป

13. เปลีย่ น Logo ของ windows ขณะเปดเครือ่ งทําอยางไร
ใหคดั ลอกแฟม c:\windows\logow.sys มาเปน c:\logo.sys จะทําใหภาพหนาจอขณะเปดเครือ่ งเปลีย่ นไป
แตถา ตองการแกไข ใหเปลีย่ นจาก logo.sys เปน logo.bmp เมือ่ นํา logo.bmp มาแกไข แลวเปลีย่ นกลับไปเปน logo.sys
ไวในหอง c:\ อีกครั้ง
14. ไมตอ งการใหเรียก autorun ของ CD-ROM ขึน้ มาทํางาน
ขณะทานปด drive ของ CD-ROM ใหกดปุม shift บน keyboard ไวประมาณ 5 วินาที คอมพิวเตอร
จะไมเรียกโปรแกรม autorun ของ cdrom ขึ้นมาทํางาน
15. ตองการดู System information ตองทําอยางไร
เลือก Start, Programs, Accessories, System tools, System information
16. Download แฟมขนาดใหญมากมาก ไดอยางไร
โดยปกติแฟมทีม่ ขี นาดใหญจะตองใชโปรแกรมชวยในการ Download เพราะมีความสามารถในการ resume
ซึ่งหมายถึงการ download ไดอยางตอเนื่องแมการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะหลุดไป แตสามารถ download
ตอจากจุดทีค่ า งไวได ทําใหไมเสียเวลาเริม่ ตนใหม ตัวอยางหนาจอนีค้ อื การทํางานของโปรแกรม Download accelarator
plus แตยงั มีโปรแกรมทีท่ าํ งานในลักษณะนีอ้ กี หลายโปรแกรมทีท่ า นอาจหามาใชไดเชน Download Accelerator, Flashget
หรือ GetRight เปนตน
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17. ใชอินเทอรเน็ตจากที่บานแลวชา เปนเพราะเหตุใด
อินเทอรเน็ตชามีหลายสาเหตุดังนี้
17.1คอมพิวเตอรมีปญหา(Hardware problem) อาจ ram นอย หรือ bad sector ใน harddisk เปนตน
17.2โปรแกรมมีปญหา(Software problem) เชนโปรแกรมเสียบางโปรแกรม หรือเปดโปรแกรมมากไป
17.3สายโทรศัพทเกา เพราะบางบานมีโทรศัพทใชมาหลาย 10 ป หรือตอสายโทรศัพทเองอยางไมถูกตอง
17.4สายโทรศัพทที่เชื่อมระหวางเสาไฟฟา ถึงตูสาขาแตละแหงอาจเชื่อมตอไมดี หรือเกามาก
17.5ผูใหบริการอินเทอรเน็ต(ISP) ของทานมีขอจํากัด เชน มีสมาชิกมากเกินไป เปนตน
17.6เว็บไซตที่ทานใชบริการใหบริการชา เชน hotmail.com ยังมีเว็บไซตอีกมากที่เร็วกวา เมื่ออยูในไทย
ทานสามารถใชโปรแกรม netpersec ตรวจสอบความเร็วในการเชื่อมตอ โดย download โปรแกรมไดจาก
ftp://ftp.zdnet.com/acq/downloads/pub/zd/PCMag/netpsec.zip โปรแกรมจะแสดงผลเปนกราฟแทง
ใหเห็นความเร็วขณะเชื่อมตอ เมื่อทานเปดเว็บไซตจะเห็นอัตราการรับ-สงขอมูลจากแตละเว็บไซต ซึ่งไมเทากัน
18. ถาลืมรหัสผานในโปรแกรมตางๆ เชน Microsoft word หรือ Zip file จะทําอยางไรดี
ไมตอ งตกใจครับ มีเว็บไซตทขี่ อแนะนํา 2 เว็บคือ lostpassword.com และ crackpassword.com ที่เปดให
download โปรแกรมรุนใชชั่วคราว มาแกปญหาการลืมรหัสผาน แตมีขอจํากัดหลายอยาง ถาไมตั้งรหัสผาน
ที่ผิดไปจากเงื่อนไข โปรแกรมที่เปดให download มาใชชั่วคราวนี้จะชวยทานไดแนนอน แตถาตองการของจริง
ก็ตองเสียเงินซื้อ ในราคาที่ทานตองพิจารณาวาคุมกันแฟมขอมูลนั้น หรือไม
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19. ผูเขียนทําหนาที่เว็บมาสเตอรมาเคยเจอปญหาบางไหม
เคยเจอปญหามาแลวแนนอน ทีน่ าํ มาเลาใหฟง เพือ่ ทีท่ า นไดไมรถู งึ ปญหาทีต่ อ งพบ และเตรียมตัวปองกัน
ไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น กั บ ท า นได
ป ญ หาที่ ผู เ ขี ย นพบ
เกิ ด จากการมี ง านหลายหน า ที่
มิใชงานโดยตรงของเว็บมาสเตอรเพียงอยางเดียว และผูอานสวนใหญก็ตองทํางานหลายหนาที่ในองคกรเชนกัน
19.1ขอมูลที่ฝากไวกับ Web hosting หายไป แลวเขาก็บอกวาหายไปไมได Backup ไวทุกวัน
19.2เมื่อใชบริการ Leased line สัญญาณอาจขาดหาย ความเร็วตก (Fiber optic ขาดในทะเลก็มี)
19.3เครื่องบริการที่ดูแลอยู ถูก Hacker เขามาครอบครองเปน Root และแอบสง spam ออกไป
19.4เครื่องบริการ hang หรือเกิด bad sector บางครั้งก็บูตไมขึ้นก็มี หรือบริการบางอยางเรียกไมมา
19.5ผูใหบริการ Free hosting ยกเลิกบริการเฉพาะผูเขียน หรือเลิกบริการทั้งหมด
19.6ผูสนับสนุนเลิกจาย หรือใหเหตุผลวาหาผูสนับสนุนดานการศึกษาถอนตัวไปหมดแลว
19.7Data transfer เกิดที่กําหนด จนเว็บตองหยุดใหบริการ หรือจายคาบริการเพิ่ม
19.8หนูกัดสาย UTP หรือ Hub เสียแบบผิดปกติ คือใชตอเครือขายใกล ๆ ไดเปนตน
19.9ไมมีงบประมาณที่จะสรางบริการ หรือขอมูลที่สมบูรณตามที่เคยฝนไว
ความฝนของผูเขียน บันทึกไวที่ http://www.thaiall.com/me/dream.htm
20. บัญญัติ 10 ประการของการใชอินเทอรเน็ต หรือมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต (โดย อ.ยืน ภูวรวรรณ)
1. ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น
2. ตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น
3. ตองไมสอดแนม แกไข หรือเปดดูแฟมขอมูลของผูอื่น
4. ตองไมใชคอมพิวเตอร เพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร
5. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ
6. ตองไมคัดลอกโปรแกรมของผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ์
8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
9. ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทําของทาน
10. ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

<<<

21. ใครชวยผูเ ขียนตรวจทานหนังสือเลมนี้อยางละเอียด
คุณพิมาย วงคทา เปนเพือ่ นรวมงานของผูเ ขียน ชวยตรวจหาความบกพรองดานตางๆ
เพราะเธอมีประสบการณในการพัฒนาเว็บไซตของวิทยาลัยโยนก ดูแลบัญชีสมาชิกผูใชอีเมล
และผู เ ข า ใช ร ะบบผ า นสายโทรศั พ ท เป น ผู เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ติ ด ตามงานที่ คั่ ง ค า ง
และเขี ย นบั น ทึ ก ได ล ะเอี ย ดรอบคอบกว า ผู เ ขี ย นเสี ย อี ก จึ ง ขอความช ว ยเหลื อ จากเธอ
มาชวยตรวจสอบหนังสือเลมนี้กอนสงสํานักพิมพ
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