


คูมอืการตรวจสอบ

และแกไขปญหาเบื้องตน



คูมือการตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตน

คูมือการตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตน 
คือ คูมอืที่ใชในการตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและแกไขใน
กรณีที่เกิดปญหาจากการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในเบื้องตน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานะ ADSL Router 
2. ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ต
3. การตั้งคา ADSL Router เบื้องตน
4. ปญหาการใชงานอินเทอรเน็ตที่พบบอย

4.1 รับ-สงขอมูลชา
4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได
4.3 อินเทอรเน็ตหลุดบอย
4.4 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตรับ-สงอีเมล ไมได



1. สถานะ ADSL Router



1. สถานะ ADSL Router

ความหมายสถานะไฟของอุปกรณ

ตําแหนงไฟ แสดงสถานะ ทํางานปกติ ผิดปกติ

1. PWR/SYS ไฟแสดงสถานะเครื่อง(เปด/ปด) ไฟสีเขียวติดนิ่ง ไฟไมติด

ไฟสีเขียวติดนิ่ง = เชื่อมตออินเทอรเน็ตดวย
ความเร็ว 10 Mbps (กระพรบิเมื่อมีการรบัสงขอมูล) ไฟไมติด

2. LAN ไฟแสดงสถานะเมื่อมีการตอ LAN
ไฟสสีมติดนิ่ง = เชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 
100 Mbps (กระพรบิเมื่อมีการรบัสงขอมูล) ไฟไมติด

3. WLAN ไฟแสดงสถานะสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wireless) ไฟสีเขียวติดนิ่ง ไฟไมติด

4. DSL ไฟแสดงสถานะการเชื่อมตอ ADSL ไฟสีเขียวติดนิ่ง เมื่อมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ไฟสีเขียวกะพรบิ

5. INTERNET ไฟแสดงสถานะการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไร
สาย (Wireless)

ไฟสีเขียวติดนิ่ง (กระพรบิเมื่อมีการรับสงขอมูล) ไฟไมติด



1. สถานะ ADSL Router

1) ทําไมไฟ Power จึงไมติด (หมายเลข 1)

ในกรณีที่ไฟ Power ไมตดิ ทานสามารถตรวจสอบไดตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

1.1 ตรวจสอบวาเปด ADSL Router แลวหรือไม
1.2 ตรวจสอบ Adapter วาเสียบเรียบรอย หรือ เสียบแนนดีหรือไม 
1.3 ตรวจสอบ UPS วาเปดแลว และพรอมใชงานไดหรือไม
1.4 ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน
1.5 ตดิตอศนูยบริการเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด



1. สถานะ ADSL Router

2) ทําไมไฟ LAN จึงไมติด (หมายเลข 2)

2.1 ตรวจสอบสาย LAN วาเสียบเขาที่ชอง LAN ของคอมพิวเตอร เรียบรอย
หรือไม เสียบแนนดีหรือไม 

2.2 ตรวจสอบคา IP Gateway คาที่ถูกตอง คือ 192.168.1.1
เริ่มจากคลิกเมนู “Start” > “Run” > พิมพ “cmd” > คลิก “OK”
จากนั้น หนาตางโปรแกรม command prompt จะปรากฎขึ้น
พิมพคาํสั่ง ipconfig ที่ c:\> ระบบจะแสดงคา IP Gateway (Default 
Gateway) ของทาน



1. สถานะ ADSL Router

2.3 ทําการตดิตั้ง Driver LAN Card ใหมอีกครั้ง ในกรณีที่ยังไมไดทําการ
ตดิตั้ง LAN Card หรือ LAN Card ไมสามารถใชงานได

2.4 ตรวจสอบสาย LAN วาชํารุดหรือไม โดยการเปลี่ยนใชสาย LAN เสนใหม 
หากสาย LAN เสนเดมิชํารุด ทานจะสามารถใชงานไดตามปกติเมื่อเปลี่ยน
ใชเสนใหม

2.5 ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน

2.6 ตดิตอศนูยบริการเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด



1. สถานะ ADSL Router
3) ทําไมไฟ WLAN จึงไมติด (หมายเลข 3)

ไฟ WLAN จะตดิในกรณีที่มีการคลิกเลือก “Active Wireless LAN” หรือ 
“Enable Wireless” เพื่อเปดใชอินเทอรเน็ตเทานั้น



1. สถานะ ADSL Router
4) ทําไมไฟ DSL จึงไมติด (หมายเลข 4)

3.1 ตรวจสอบการเชื่อมตอของสาย ADSL Router กับ Splitter วาเสียบเขาที่ชอง 
Line ถูกตองหรือไม หากเสียบถูกตอง สัญญาณไฟ ADSL จะติดนิ่ง

3.2 ในกรณีที่เชื่อมตอผาน Splitter ตรวจสอบ Splitter วาชํารุดหรือไม โดยการตอ
ตรงโดยไมผาน Splitter หาก Splitter ชํารุด ทานจะสามารถใชงานไดตามปกติ
เมื่อตอตรง



1. สถานะ ADSL Router

3.3 ตรวจสอบสายโทรศัพทวาชํารุดหรือไม โดยการเปลี่ยนใชสายโทรศัพทเสน
ใหม หากสายโทรศัพทเสนเดิมชํารุด ทานจะสามารถใชงานไดตามปกติเมื่อ
เปลี่ยนใชเสนใหม

3.4 ตรวจสอบสาย ADSL วาชํารุดหรือไม โดยการใชสาย ADSL โทรเขา-ออก 
หากสาย ADSL ชํารุด ทานจะไมสามารถใชงานไดตามปกติ

3.5 ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน

3.6   ตรวจสอบการตั้งคา ADSL Router ใหถูกตอง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “การตั้งคา ADSL Router เบื้องตน”)

3.7 ตดิตอศนูยบริการเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด



1. สถานะ ADSL Router
5) ทําไมไฟ Internet จึงไมติด (หมายเลข 5)

ไฟ Internet จะไมติดตลอดเวลา จะกะพริบเมื่อสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
และมีการรับ-สงขอมูล

ในกรณีที่ไฟ Internet ไมติดเลย แตสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดตามปกติ อาจ
เกิดจากหลอดไฟชํารุด ซึ่งอาจเปนผลมาจาก ADSL Router ชํารุด ใหทาน
ตรวจสอบการทํางานในสวนอื่นๆ อีกครั้ง วาทํางานเปนปกติหรือไม



2. ตรวจสอบการใชงานอนิเทอรเน็ต



2. ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ต

ทานสามารถตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ตหลังจากติดตั้งเรียบรอยแลว ดวยวิธีดังตอไปนี้

1) ทดลองเขาเว็บไซต
เปดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ URL ทีต่องการ เชน www.ksc.net
ในกรณีที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตามปกติ โปรแกรมจะตองเขาเว็บไซตที่ทานตองการได 

ในกรณีที่ไมสามารถเขาเว็บไซต ใหตรวจสอบในขอถัดไป

2) ทดลอง Ping เว็บไซต
เริ่มจากคลิกเมนู “Start” > “Run” > พิมพ “cmd” > คลิก “OK”
จากนั้น ระบบจะแสดง command prompt  พิมพคําสั่ง “ping www.yahoo.com –t” ที่ 
c:\> ในกรณีที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตามปกติ ระบบจะตอบกลับเปนคําสั่ง Reply from

ในกรณีที่ระบบไมตอบกลับ ใหตรวจสอบในขอถัดไป



2. ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ต

3) ทดลอง Ping IP Gateway

เริ่มจากคลิกเมนู “Start” > “Run” > พิมพ “cmd” > คลิก “OK”
จากนั้น ระบบจะแสดง command prompt  พิมพคําสั่ง “ping 192.168.1.1” ที่ c:\>

ในกรณีที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตามปกติ ระบบจะตองตอบกลับเปนคําสั่ง Reply from
ในกรณีที่ระบบไมตอบกลับ ใหตรวจสอบในขอถัดไป



2. ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ต

4) ทดลอง IP Config

เริ่มจากคลิกเมนู “Start” > “Run” > พิมพ “cmd” > คลิก “OK”
จากนั้น ระบบจะแสดง command prompt พิมพคําสั่ง “ipconfig” ที่ c:\>

ในกรณีที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตามปกติ ระบบจะแสดงคา IP Address ตางๆ ดังรูป
ในกรณีที่ระบบไมตอบกลับ ใหตรวจสอบในขอถัดไป

5) ติดตอศูนยบริการเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด



3. การตัง้คา ADSL Router เบือ้งตน



ทานสามารถตั้งคา ADSL Router เบื้องตนที่ถูกตอง ไดดังนี้

1) Encapsulation
เลือก PPPOE

2) VPI / VCI

3) Username & Password
(ตามที่ทานกําหนดไว)

4) Connection
เลือก Nailed-Up Connection

ทานสามารถติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซีเพื่อตรวจสอบการตั้งคา ADSL Router ที่ถูกตองได
หรือตรวจสอบคูมือติดตั้ง ADSL Router ทีแ่นบไปกับกลอง ADSL Router

3. การตั้งคา ADSL Router เบื้องตน

TRUE ADC Samart TT&T
VPI 0 0 0 0
VCI 100 35 35 33



4. ปญหาการใชงานอนิเทอรเน็ตที่พบบอย



4.1 รับ-สงขอมูลชา

ทานสามารถตรวจสอบปญหาการรับสงขอมูล-ชา ไดดวยวิธีดังตอไปนี้

1) ตรวจสอบวาเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจริงหรือไม 

ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน จากนั้น ตรวจสอบดังตอไปนี้

1.1 ตรวจสอบไฟ ADSL Router วาติดปกติหรือไม
ในกรณีที่ไฟ ADSL Router วาติดผิดปกติ ใหทานตรวจสอบและแกไขตามหัวขอ 
“สถานะ ADSL Router” การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ไมสมบูรณอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหรับ-สงขอมูลชา

1.2 สามารถเปดเวบ็ไซตไดหรือไม
ในกรณีที่ไมสามารถเปดเว็บไซตได ใหทานตรวจสอบและแกไขตามหัวขอ 
“ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ต” การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ไมสมบูรณอาจเปน
สาเหตุหนึ่งทีท่ําใหรับ-สงขอมูลชา

ในกรณีที่สถานะ ADSL Router ปกติ หรือ สามารถเปดเว็บไซตได ใหตรวจสอบใน
หัวขอถัดไป



4.1 รับ-สงขอมูลชา

2) ในกรณีที่เครือขายของทานเชื่อมตอผาน LAN

2.1 ตรวจสอบจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชงานเครือขายเดยีวกัน 
ในกรณีที่มจีํานวนคอมพิวเตอรในเครือขายเปนจํานวนมาก ทานจะรับ-สงขอมูลชา 
เนื่องจากมีคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก กําลังใชงานอินเทอรเน็ตพรอมกัน 

แกไขไดโดยการเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมกับจํานวนคอมพิวเตอร

2.2ตรวจสอบไวรัสในเครือขาย 
ในกรณีที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือขายติดไวรัส จะทําใหเครื่องอื่นๆ ติดไวรัสดวย 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ําใหการรับ-สงขอมูลชา

แกไขไดโดยการตรวจสอบและกําจัดไวรัสดวยโปรแกรม Antivirus

3) ติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด
3.1 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอของสาย ADSL ในพื้นที่ใหบริการของทาน 
3.2 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอของชุมสายในพืน้ที่ใหบริการของทาน



4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได

ทานสามารถตรวจสอบปญหาเขาเว็บไซตไมได ไดตามขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 

1) ทดลองการเขาเว็บไซตทั้งในประเทศและตางประเทศ

ทดลองเขาเว็บไซตตางประเทศ เชน www.yahoo.com, www.hotmail.com
และเว็บไซตในประเทศ เชน www.ksc.net, www.manager.co.th

ในกรณีที่ไมสามารถเขาเว็บใดเว็บหนึ่งได ติดตอศูนยบรกิารลูกคาเคเอสซี เพื่อตรวจสอบ
ปญหาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในประเทศและตางประเทศ

ในกรณีที่ไมสามารถเชื่อมตอไดเลย ใหตรวจสอบในขอถัดไป



4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได

2) ตรวจสอบวาเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจริงหรือไม 

ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน จากนั้น ตรวจสอบไฟ ADSL 
Router วาติด ปกติหรือไม และลองเขาเว็บไซตอีกครั้ง

ในกรณีที่ไฟ ADSL Router ติดผิดไมปกติ ใหทานตรวจสอบและแกไขตามหัวขอ “สถานะ 
ADSL Router”

ในกรณีที่ไฟ ADSL Router ปกติ แตไมสามารถเขาเว็บไซตได ใหตรวจสอบในหวัขอถัดไป

3) ตรวจสอบวาสามารถใชงานอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมอื่นๆ ไดหรือไม

ทดลองใชโปรแกรมอื่นๆ ที่ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน Instant Messenger หรือ Game 
Online

ในกรณีที่ไมสามารถใชงานโปรแกรมอืน่ๆ ไดตามปกติ ใหตรวจสอบการตั้งคาตางๆ ของ 
ADSL Router ใหถูกตอง และปด/เปด ADSL Router ใชงานอีกครั้ง



4) ตรวจสอบการทํางานของ Internet Explorer

4.1 ลางคาตางๆ ใน Internet Explorer 
ไปที่ Tools > Internet Options
เลือก General คลิก “Delete Cookies”, “Delete Files”, “Clear History”
จากนั้น ไปที่ Advance คลิก  “Restore Defaults” แลวคลิก “OK”

4.2 ตรวจสอบวา เลือกคําสั่ง Work offline ไวหรือไม
ในกรณีที่ทานใชคําสั่ง “Work Offline” โปรแกรมจะไมสามารถเขาเว็บไซตได
สังเกตที่ Title ที่แถบบนสุดของโปรแกรม จะแสดงคําวา [Work Offline]
สามารถยกเลิกคําสั่งไดโดยการ ไปที่ File > Work offline เพื่อยกเลิกคําสั่ง 

ทดลองเขาเว็บไซตอีกครั้ง หากไมสามารถเขาเว็บไซตได ใหตรวจสอบในหัวขอถัดไป

4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได



5) ตรวจสอบการทํางานของ Router

โดยการ Ping หรือ telnet ไปที่ IP router
เริ่มจากคลิกเมนู “Start” > “Run” > พิมพ “cmd” > คลิก “OK”
จากนั้น ระบบจะแสดง command prompt  พิมพคําสั่ง “ping 192.168.1.1” ที่ c:\>

ในกรณีที่ Router สามารถทํางานไดตามปกติ ระบบจะตองตอบกลับเปนคําสั่ง Reply from
จากนั้น ทดลองเขาเว็บไซตอีกครั้ง หากไมสามารถเขาเว็บไซตได ใหตรวจสอบในขอถัดไป

4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได



4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได

6) ตรวจสอบวา Fixed IP ไวหรือไม

คอมพิวเตอรของทานจะตองไม Fixed IP สามารถแกไขได
ตามขั้นตอนตอไปนี้

1) คลิกเมน ูStart > Control Panel > 
Network Connection

2) เลือก “Local Area Connection” คลิกขวา เลือก 
“Properties”

3) จากนั้น ระบบจะแสดงหนาตางเพื่อตั้งคา เลือก 
“Internet Protocol (TCP/IP)” > “Properties”

4) ติ๊กที่ check box ในขอ “Obtain an IP address 
automatically” และ “Obtain DNS Server  
address automatically” จากนั้น คลกิ “OK”



4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได

7) ตรวจสอบวา Set Proxy ไวที่ Internet Explorer หรือไม

ทานสามารถตรวจสอบวา Set Proxy ไวหรือไม 
ไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้   

1) เปดโปรแกรม Internet Explorer 
2) ไปที่  “Tools” เลือก “Internet Options”
3) เลือก Connections  > LAN Settings

ในกรณีที่ set Proxy ไว จะมีเครื่องหมายถูกที ่check
box หนาหัวขอ “Use a proxy server for your
LAN …” จะทําใหไมสามารถเขาเว็บไซตได 

ทานสามารถปลด proxy ได โดยการคลิกเครื่องหมายถกูออกจาก check box ในหัวขอนั้น 
จากนั้น คลิก “OK”

หลังจากปลด Proxy ทดลองเขาเว็บไซตอีกครั้ง หากไมสามารถเขาเว็บไซตไดให
ตรวจสอบในขอถัดไป



4.2 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตเขาเว็บไซตไมได

8) ติดตั้ง ADSL Router ใหมทั้งหมดอีกครั้ง (ตรวจสอบตามคูมือ)
ทดลองเขาเว็บไซตอีกครั้ง หากไมสามารถเขาเว็บไซตได ใหตรวจสอบในขอถัดไป

9) ในกรณีที่ทานเชื่อมตอผานเครือขาย LAN
ติดตอ IT Admin เพื่อตรวจสอบการตั้ง Client Policies

10) ติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด



4.3 อินเทอรเน็ตหลุดบอย

1) ตรวจสอบสัญญาณรบกวนเบื้องตน
ทดลองโทรออกดวยหมายเลข ADSL ของทาน เพื่อตรวจสอบวามีสัญญาณรบกวนหรือไม 
ในกรณีที่พบวามีสัญญาณรบกวน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซี

2) ตรวจสอบการทํางานของ Splitter
ตรวจสอบ Splitter วาชํารุดหรือไม โดยการตอตรงโดยไมผาน Splitter 
หาก Splitter ชํารุด ทานจะสามารถใชงานไดตามปกติเมื่อตอตรง

3) ติดตั้ง ADSL Router ใหมทั้งหมดอีกครั้ง (ตรวจสอบตามคูมือทีแ่นบมากับอุปกรณ)

4) ติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซี
4.1 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอของสาย ADSL ในพื้นที่ใหบริการของทาน 
4.2 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอของชุมสายในพืน้ที่ใหบริการของทาน



4.4 เชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตรับ-สงอีเมล ไมได

1) ตรวจสอบวาเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจริงหรือไม 
ปด/เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอรของทาน ในกรณีที่ทานสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจริง ทานจะสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได ตามปกติหลังจาก ปด/
เปด ADSL Router และ Restart คอมพิวเตอร

ในกรณีที่ทานไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดตามปกติ ใหตรวจสอบในขอถัดไป

2) ตรวจสอบวาสามารถใชงานอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมอื่นๆ ไดหรือไม
ทดลองเขาเว็บไซต หรือใชโปรแกรมอื่นๆ ที่ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน Instant 
Message หรือ Game Online 

ในกรณีที่ทานไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดตามปกติ ใหตรวจสอบในขอถัดไป

3) ตรวจสอบการตั้งคาในโปรแกรมที่ใชรับ-สงเมลวาถูกตองหรือไม
คาที่ใชรับสงอีเมลที่ถูกตอง
Incoming = pop.th.com 
Outgoing = smtp.th.com ถูกตองหรือไม 

4) ติดตอศูนยบริการลูกคาเคเอสซีเพื่อตรวจสอบปญหาโดยละเอียด
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