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�
� ການຕິດຕັ້ງ Windows XP 

� ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows XP 

� ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ Windows XP 

ຈຸດປະສົງ



�
� ການຕິດຕັ້ງ Windows XP ໂດຍປົກກະຕິຈະສາມາດລົງໄດ ້2ແບບຄ:ື 

ການຕິດຕັ້ງຈາກ Windows XP ຕົວເດີມ ຫຼື ເຮັດໃຫ ້ການຕິດຕັ້ງໃໝ່ທັງ
ໝົດ ສາໍລັບຕົວຍ່າງໃນທີ່ນີ້ ຈະແນະນໍາວິທີການຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ 
Windows XP ແບບລົງໃໝ່ທັງໝົດ

� ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows XP ແບ່ງອອກເປັນ  3 ແບບດັງນີ້
1. ຕິດຕັ້ງແບບອັດເກດຈາກ Windows XP  ເດີມ ໂດຍຜ່ານແຜ່ນ  CD 
ແລະ ເລືອກຕິດຕັ້ງຈາກ CD ນັ້ນເລີຍ
2. ການຕິດຕັ້ງການບູດເຄື່ອງຈາກແຜ່ນ  CD ຂອງ Windows XP Setup 
ແລະ ທາໍການຕິດຕັ້ງ
3. ຕິດຕັ້ງຈາກຮາດດິດສ ໌ໂດຍກອບປີໄຟສ໌ທັງໝົດຈາກ CD ໄປເກັບໄວ ້ໃນ
ຮາດດິດສ ໌ກ່ອນທາໍການຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງ Windows XP 



�
� ຕົວຢ່າງ : ການຕິດຕັ້ງ Windows XP ໂດຍການບູດຈາກແຜ່ນ  CD
� ການຕິດຕັ້ງກໍ່ໃຫ ້ເກັບມ ້ຽນຂໍ້ມູນທັງໝົດໄວ ້ ເພື່ອການຈັດແບ່ງປາຕີຊັນ (ຖ້າ

ຈໍາເປັນ) ແລະ Format ຮາດດິດສ໌ໃຫ ້ຮຽບຮ ້ອຍ ນອກຈາກນີ້ບໍ່ຄວນລືມ
ການກຽມ Driver ຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ  ທີ່ເປັນຂອງ Windows XP 
ໄວ ້ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້

1. ການສ ້າງແຜ່ນ  Starup Disk ສາໍລັບໃຊ ້ບູດເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຈາກແຜ່ນ
cd

2. ການສ ້າງລົບ ຫຼ ືຈັດແບ່ງປາຕີຊັນຂອງຮາດດິດສ ໌ໂດຍໃຊ ້fdisk
3. ການ Format ຮາດດິດສ ໌ເພື່ອກຽມພື້ນທີສ າລັບຕິດຕັ້ງ Windows ໃໝ່
4. ການຕິດຕັ້ງ Windows XP ພ ້ອມຕົວຢ່າງ

ວິທກີານຕິດຕັ້ງ Windows XP 



�
� ໃນການແບ່ງພື້ນທີຮາດດິດສ  ໌ແນະນໍາການວາງແຜນປະມານຂະໜາດພື້ນ

ທີໄວ ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ຄວນໃຊ ້ພື້ນທີນ ້ອຍກ່ວາ 5G ແລະ ເນື່ອງ
ຈາກລະບົບ Windows XP ສາມາດທີ່ຈະສ ້າງເມນ ູMulti Boot ໄດ ້
ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງແລ ້ວ ໂດຍຍັງສາມາດເລືອກເມນູວ່າ ຈະເອີ້ນ 
Windows ເດີມ ຫຼື ເອີ້ນ Windows XP ກໍ່ໄດ ້ດັງນັ້ນຫລາຍໆທ່ານ
ມັກຈະແບ່ງພື້ນທີ່ໄວ ້ລົງ Windows ອື່ນ

� ການຕິດຕັ້ງຄ່າ  BIOS ກ່ອນການຕິດຕັ້ງ  Windows XP ໃໝ່ຈະຕ ້ອງ
ເຮັດການ Disable Virus Protection ໃນ BIOS ກ່ອນ  ເພາະວ່າ
ເມນບອດສ໌ບາງຮຸນຈະມີການປ້ອງກັນ Virus ໂດຍການປ້ອງກັນການ
ຂຽນທັບໃນສ່ວນຂອງ  Boot Area ຂອງຮາດດິດສ ໌ຊື່ງເທົ່າທີເຫັນມາ 
ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີປັດຈຸບັນນີ ້ສ່ວນຫາຼຍຈະມີໃຫ ້ເລືອກຕັ້ງຄ່ານີ້ຢູ່ແລ ້ວ

ວິທກີານຕິດຕັ້ງ Windows XP(ຕໍ່)



�
� ເລີມຈາກການເປີດເຄື່ອງຄອມພີວເຕີໃໝ່ ຂະນະທີ່ເຄື່ອງກໍາລັງທາໍ 

Memory Test ຫຼື ນັບ RAM ຢູ່ນັ້ນ ແລະ ດ ້ານຊ ້າຍມືຈະມີຄາໍສັ່ງວ່າ 
Press Del to enter SETUP ໃຫ ້ກົດປຸມ DEL ຢູ່ຄີບອດ ເພື່ອ
ເຂັ້າສູ່ເມນ ູBios Setup (ແລ ້ວແຕ່ເມນບອດບາງລຸ້ນຈະໃຊ ້ປຸ່ມອື່ນ 
ສາໍລັບການເຂົ້າ Bios Setup) ຈາກນັ້ນໃຫ ້ເບີງເມນ ູBios Features 
Setup ສ່ວນຫລາຍເປັນເມນູທີ2 ແລ ້ວໃຊ ້ປຸ່ມລູກສອນເພື່ອເລື່ອນຂື້ນ
ລົງຕາມເມນູຍ່ອຍແລ ້ວກົດ Enter, ຖ້າແມ່ນເມນູຂອງ Virus 
Warning ຫຼ ືVirus Protection ຖ້າເປັນ Enable ໃຫ ້ປ່ຽນເປັນ  
Disable ຕ ້ອງໃຊ ້ປຸ່ມ Pageup ຫຼື Pagdown ສາໍລັບປ່ຽນຄ່າໃຫ ້
ເປັນ Disable

ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows XP(ຕໍ່)



�
� ກົດປຸ່ມ Esc ເພື່ອກັບໄປເມນູຫລັກຂອງ Bios Setup ແລ ້ວຊກຫາ

ເມນ ູSave to cmos and Exit ແລ ້ວກົດ Enter ຖ້າຫາກເຄື່ອງ
ຖາມວ່າ  Save ຫຼື Y ກໍ່ຕ ້ອງຕອບ Yes or Y ເລີຍ, ຫຼັງເຄື່ອງຈະ 
Reboot ໃໝ່ອີກຄັ້ງໃສ່ແຜ່ນ  CD Setup ທີ່ຕາມຂັ້ນຕອນ

ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows XP(ຕໍ່)



�
� ເລີມຕົ້ນການບູດເຄື່ອງຈາກ CD-Rom Drive ໂດຍການເຂົາໄປປັບຕັ້ງ

ຄ່າໃນ  Bios ຂອງເຄື່ອງຄອມພີວເຕ ີເລືອກຕາມລໍາດັບການບູດ ຕາມ 
CD-Rom Drive ເປັນຕົວທາໍອິດ.

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ Windows XP



�

ການປັບເຄື່ອງບູດຈາກ CD-Rom ເມື່ອ windows ບູດເຄື່ອງ
ແລ ້ວຈະມີຂໍ້ຄວາມປະກົດຂື້ນໜ້າຈໍແລ ້ວກໍ່ກ ົດປຸ່ມ Enter



�

ໂປຼແກຼມຈະທາໍການກວດສອບ ແລະ ເຊັກຂໍ້ມນູຢູ່ໄລຍະໜື່ງ 
ລຖໍ້າໜ ້າຈໍຖັດໄປ



�

ເຂົ້າສູ່ໜ ້າ welcome to setup  ກົດປຸ່ມ Enter ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕໍ່
ໄປ



�

ການເລືອກ Drive ຂອງຮາດດິດສ໌ທີ່ຈະລົງ windows ແລ ້ວ
ກົດປຸ່ມ Enter ເພື່ອການຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປ



�

ເລືອກຊະນິດຂອງລະບົບ Fat ທີ່ໃຊ ້ງານກັບwindows XP ຫາກ
ຕ ້ອງການລະບົບ Ntfs ກໍ່ເລືອກທີ່ຂໍ ້Fat32 ແລ ້ວກົດEnter



�
ໂປຼແກຼມຈະເລີມຕົ້ນຕາມຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລ ້ວລຖໍ ້າ



�

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂປຼແກຼມຈະທາໍການ Restart ເຄື່ອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ 
(ຫ້າມບໍ່ໃຫ ້ເອົາແຜ່ນ CD ອອກຈາກເຄື່ອງໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງບູດ

ຈາກແຜ່ນ )



�
ເມື່ອຄອມພີວເຕ ີRestart ເຄື່ອງແລ ້ວ ກອບປີໄຟລົງ



�
ຫຼັງຈາກທີ່ກອບປີໄຟແລ ້ວ ຈະ Restart ເຄື່ອງອີກຄັ້ງ



�

ມີເມນູຂອງການເລືອກ Regional and Language ກົດປຸ່ມ Next 
ແລະ ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ ້  ກົດ Next ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປ



�

ກົດປຸ່ມ Next ແລະ ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ ້  ກົດ Next ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕໍໄ່ປ ຈະ
ມີໜ ້າຈໍການໃສ່ລະຫັດຂອງ windows ແລ ້ວກົດ Next ແລະ 
ເຫັນໜ້າປັບວັນທີ ່ເລືອກໂຊນ ແລ ້ວກົດ Next ຕໍ່ໄປ



�

ພາຍຫຼັງທີ ່windows ຕິດຕັ້ງແລ ້ວ ຈະ Restart ເຄື່ອງ ເປັນ
ການເລີມເຂົ້າຫາ windows ແລ ້ວກົດ OK ເພື່ອໃຫ ້ລະບົບຕັ້ງ
ຂະໜາດຂອງໜ້າຈໍ



�
ຈະມີໜ ້າຈໍທີ່ຈະໃສ່ User ຂື້ນມາ ແລ ້ວຕິດຕັ້ງຕໍ່ໄປ



�

ແລ ້ວກົດ Finish ຈະເປີດໜ້າຕາ windows ຂື້ນມາ ແລະປັບ
ແຕ່ງ  ແລະ ລົງ Driver ຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆຕໍ່ໄປ



�

�  ຂຂໍອບໃຈ


