
การตดิต ัง้ Windows XP Professional 

การตดิตงัระบบปฏบิตักิาร Windows XP โดยปกติ จะสามารถทําได ้2 แบบคอื การตดิตงัโดยการ

อพัเกรดจาก Windows ตวัเดมิ หรอืทําการตดิตงัใหมเ่ลยทงัหมด สําหรับตวัอยา่งในทีน่ ีจะขอ

แนะนําวธิกีาร ขนัตอนการตดิตงั Windows XP แบบลงใหมท่งัหมด ซึง่ความเห็นสว่นตวั น่าจะมี

ปัญหาในการใชง้านนอ้ยกวา่แบบอพัเกรดครับ 

วธิกีารตดิตงั Windows XP ยังสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 แบบดงัน ี

       1. ตดิตงัแบบอพัเกรดจาก Windows ตวัเดมิ โดยใสแ่ผน่ CD และเลอืกตดิตงัจาก CD นันได ้

เลย 

       2. ตดิตงัโดยการบตูเครือ่งใหมจ่าก CD ของ Windows XP Setup และทําการตดิตัง 

       3. ตดิตงัจากฮารด์ดสิก ์โดยทําการ copy ไฟลท์งัหมดจาก CD ไปเก็บไวใ้นฮารด์ดสิก ์กอ่น

ทําการตดิตงั 

เพือ่ใหง้า่ยตอ่การทําความเขา้ใจ ในขนัตอนการตดิตงัระบบ Windows XP ตรงน ีจะขอแสดง

ตวัอยา่งการตดิตงั โดยการบตูจากแผน่ CD ของ Windows XP Setup ครับ โดยกอ่นทีจ่ะทําการ

ตดิตงั ก็ใหทํ้าการสํารองขอ้มลูตา่ง ๆ ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย จัดการแบง่ พารต์ชิัน่ (ถา้จําเป็น) และทําการ 

format ฮารด์ดสิกใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น นอกจากน ีไมค่วรลมืการเตรยีม Driver ของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที่

เป็นของ Windows XP ไวด้ว้ยครับ ในการแบง่พนืทีฮ่ารด์ดสิก ์แนะนําใหทํ้าการวางแผนประมาณ

ขนาดพนืทีไ่วล้ว่งหนา้ดว้ ย โดยทัว่ไปกไ็มค่วรจะใชพ้นืทีตํ่า่กวา่ 3G. และเนือ่งจากระบบ Windows 

XP สามารถทีจ่ะสรา้งเมนู Multi Boot ไดห้ลงัจากทีต่ดิตงัไปแลว้ โดยยังสามารถเลอืกเมนูวา่ จะ

เรยีก Windows ตวัเดมิหรอืจะเรยีก Windows XP ก็ได ้ดงันัน หลาย ๆ ทา่นมักจะแบง่พนืทีไ่วล้ง 

Windows 98 ที ่Drive C: ประมาณ 5G. และเผือ่ไวส้ําหรับ Windows XP ที ่Drive D: อกีประมาณ 

5G. ทีเ่หลอืก็จะเป็น Drive E: สําหรับเกบ็ขอ้มลูอืน่ ๆ ทัว่ไป แตถ่า้หากลง Windows เพยีงแคต่วั

เดยีว ก็ไมจํ่าเป็นครับ 

             การตงัคา่ใน BIOS กอ่นทําการตดิตงั Windows XP ใหมจ่ะตอ้งทําการ Disable Virus 

Protection ใน BIOS ซะกอ่น เพราะวา่เมนบอรด์บางรุน่จะมกีารป้องกนั Virus โดยการป้องกนั

การเขยีนทบัในสว่นของ Boot Area ของฮารด์ดสิก ์ซึง่เทา่ทีเ่คยเห็นมา เครือ่งคอมพวิเตอรปั์จจบุนั

นสีว่นใหญจ่ะมใีหเ้ลอืกต ◌◌ัง้คา่นอียูแ่ลว้ ถา้หากเครือ่งของใครไมม่ก็ีไมต่อ้งตกใจ เพราะเมนบอรด์ 

บางรุน่อาจจะไมม่ก็ีได ้วธิกีารก็คอื  

            เริม่จากการเปิดเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หม ่ขณะทีเ่ครือ่งกําลังทํา Memory Test หรอืนับ 



RAM อยูน่ั่นแหละ ดา้นลา่งซา้ยมอืจะมคํีาวา่ Press DEL to enter SETUP ใหก้ดปุ่ ม DEL บน 

Keyboard เพือ่เขา้สูเ่มนูของ Bios Setup (แลว้แตเ่มนบอรด์ ดว้ยบางทอีาจจะใชปุ้่ มอืน่ ๆ สําหรับ

การเขา้ Bios Setup ก็ไดล้องดใูหด้ ีๆ) จากนกีแ็ลว้แตว่า่เครือ่งของใคร จะขนึเมนูอยา่งไร คงจะไม่

เหมอืนกนัแตก่็ไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก จากนันใหม้องหาเมนู Bios Features Setup สว่นใหญจ่ะ

เป็นเมนูทีส่อง ใชปุ้่ มลกูศรเลือ่นแถบลงมาแลว้กด ENTER ถา้ใชจ่ะมเีมนูของ Virus Warning 

หรอื Virus Protection อะไรทํานองน ีถา้หากเป็น Enable อยูล่ะกใ็หเ้ปลีย่นเป็น Disable โดย

เลือ่นแถบแสงไปทีเ่มนูทีเ่ราตอ้งการใชปุ้่ ม PageUp หรอื PageDown สําหรับเปลีย่นคา่ใหเ้ป็น 

Disable  

กดปุ่ ม ESC เพือ่กลบัไปเมนูหลกัของ Bios Setup มองหาเมนูของ SAVE TO CMOS AND 

EXIT หรอือะไรทํานองนเีลือ่นแถบแสงไปเลยแลว้กด ENTER ถา้หากเครือ่งถามวา่จะ Save 

หรอืไมก่ต็อบ Y ไดเ้ลย หลงัจากนเีครือ่งจะทําการ Reboot ใหมอ่กีครงั ใสแ่ผน่ Startup Disk ทีเ่รา

ทําไวต้ามขนัตอนแรกรอไวก้อ่นเลย  

มาดขู ัน้ตอนต ัง้แตเ่รมิตน้ การตดิต ัง้ Windows XP กนัเลยครบั 

            เริม่ตน้ โดยการเซต็ใหบ้ตูเครือ่งจาก CD-Rom Drive กอ่น โดยการเขา้ไปปรับตงัคา่ใน 

bios ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยเลอืกลําดบัการบตู ใหเ้ลอืก CD-Rom Drive เป็นตวัแรกครับ (ถา้

หากเป็นแบบนอียูแ่ลว้ ก็ไมต่อ้งเปลีย่นอะไร) 



 

ทําการปรับเครือ่ง เพือ่ใหบ้ตูจาก CD-Rom กอ่น จากนันก็บตูเครือ่งจากแผน่ซดี ีWindows XP 

Setup โดยเมือ่บตูเครือ่งมา จะมขีอ้ความใหก้ดปุ่ มอะไรก็ได ้เพือ่บตูจากซดีคีรับ ก็เคาะ Enter ไป

ทนีงึกอ่น 

 

โปรแกรมจะทําการตรวจสอบและเชค็ขอ้มลูอยูพั่กนงึ รอจนขนึหนา้จอถัดไปครับ 



 

เขา้มาสูห่นา้ Welcome to Setup กดปุ่ ม Enter เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป 

 

หนา้ของ Licensing Agreement กดปุ่ ม F8 เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป 



 

ทําการเลอืก Drive ของฮารด์ดสิกท์ีจ่ะลง Windows XP แลว้กดปุ่ ม Enter เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป

 

เลอืกชนดิของระบบ FAT ทีจ่ะใชง้านกบั Windows XP หากตอ้งการใชร้ะบบ NTFS ก็เลอืกทีข่อ้บน 

แตถ่า้จะใชเ้ป็น FAT32 หรอืของเดมิ ก็เลอืกขอ้สดุทา้ยไดเ้ลย (no changes) ถา้ไมอ่ยากวุน่วาย 

แนะนําใหเ้ลอืก FAT32 นะครับ แลว้กดปุ่ ม Enter เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป 



 

โปรแกรมจะเริม่ตน้ขนัตอนการตดิตงั รอสกัครูค่รับ 

 

หลงัจากนัน โปรแกรมจะทําการ Restart เครือ่งใหมอ่กีครัง (ใหใ้สแ่ผน่ซดีไีวใ้นเครือ่งแบบนัน แต่

ไมต่อ้งกดปุ่ มใด ๆ เมือ่บตูเครือ่งใหม ่ปลอ่ยใหโ้ปรแกรมทํางานไปเองไดเ้ลยครับ) 



 

หลงัจากบตูเครือ่งมาคราวน ีจะเริม่เห็นหนา้ตาของ Windows XP แลว้ครับ รอสกัครู ่



 

โปรแกรมจะเริม่ตน้ขนัตอนการตดิตงัตา่ง ๆ กร็อไปเรือ่ย ๆ ครับ 



 

จะมเีมนูของการใหเ้ลอืก Regional and Language ใหก้ดปุ่ ม Next ไปเลยครับ ยงัไมต่อ้งตงัคา่

อะไรในชว่งน ี



 

ใสช่ือ่และบรษัิทของผูใ้ชง้าน ใสเ่ป็นอะไรก็ได ้แลว้กดปุ่ ม Next เพือ่ทําการตดิตังตอ่ไป 



 

ทําการใส ่Product Key (จะมใีนดา้นหลงัของแผน่ซดี)ี แลว้กดปุ่ ม Next เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป 



 

หนา้จอใหใ้ส ่Password ของ Admin ใหป้ลอ่ยวา่ง ๆ ไวแ้บบนแีลว้กดปุ่ ม Next เพือ่ทําการตดิตงั

ตอ่ไป 



 

เลอืก Time Zone ใหเ้ป็นของไทย (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta แลว้กดปุ่ ม Next 

เพือ่ทําการตดิตงัตอ่ไป 



 

รอครับ รอ รอ รอสกัพัก จนกระทั่งขนัตอนตา่ง ๆ เสร็จเรยีบรอ้ย ก็พรอ้มแลว้สาํหรับการเขา้สู่

ระบบปฏบิตักิาร Windows XP ครับ จากนัน จะมกีารบตูเครือ่งใหมอ่กีครัง เพือ่เริม่ตน้การใชง้านจรงิ 

ๆ 

 



บตูเครือ่งใหมค่ราวน ีอาจจะมเีมนูแปลก ๆ แบบน ีเป็นการเลอืกวา่ เราจะบตูจากระบบ Windows ตัว

เกา่หรอืจาก Windows XP ครับ ก็เลอืกที ่Microsoft Windows XP Professional ครับ ถา้ของใคร

ไมม่เีมนูนกี็ไมเ่ป็นไรนะครับ 

 

เริม่ตน้บตูเครือ่ง เขา้สูร่ะบบปฏบิตักิาร Windows XP แลว้ครับ 



 

ในครังแรก อาจจะมกีารถามเรือ่งของขนาดหนา้จอทีใ่ชง้าน กด OK เพือ่ใหร้ะบบตงัขนาดหนา้จอให ้

เราไดเ้ลยครับ นอกจากน ีถา้หากเครือ่งไหนมกีารถาม การตดิตงัคา่ตา่ง ๆ กก็ดเลอืกที ่Next หรอื 

Later ไปกอ่น บางครังอาจจะมใีหเ้ราทําการสรา้ง Username อยา่งนอ้ย 1 ฃือ่กอ่นเขา้ใชง้าน ก็ใส่

ชือ่ของคณุเขา้ไปไดเ้ลย 



 

เสร็จแลว้ครับ หนา้ตาของการเขา้ Windows XP สวยดคีรับ 



 

และนีค่อืหนา้ตาแรก ของระบบปฏบิตักิาร Windows XP Professional ครับ ตอ่ไปก็เป็นการ

ปรับแตง่ และการลง Driver ของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ยตอ่ไป 

ทีม่า จาก http://www.thaigaming.com/ 

 

 


