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មមមរៀនទី ១:ការណែនុំសមាសធាតុរបស់កុុំពយូទ័រ Laptop 

មមមរៀនខាងមរកាមមនេះ ជាការណែនុំសមាសធាតុនីមួយៗ មៅកនុង កុុំពយូទ័រ Laptopនិងបនា ប់
មកមានការបង្ហា ញម េះសមាធាតុ មៅ ខាង កនុង របស់របមភទកុុំពយូទ័រ Laptop នីមួយៗណដល
មានបង្ហា ញ មលើ របូភាព។  របូភាពខាងមរកាមគឺជារបព័នធមសៀគវី Motherboard របស់ កុុំពយុទ័រ 
Laptop ណដលផគត់ផគង់មៅមោយសមាសធាតុរបស់ កុុំពយូទ័រ ទុំមូល។ 
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1. របព័នធមសៀគវី Motherboard ទុំងមូល 

 

របព័នធ system board ណដលមគមោយម ម្ េះថា motherboard ឬអនក ខ្លេះមៅថា mainboard គឺជា
បែុ្ុំ មសៀគវី circtuit មរបើមៅកនុង laptop វាមិនដូចកុុំពយូទ័រមសៀគវី board របស់កុុំពយូទ័រ Desktop 

PC មឡើយ។ របព័នធ board របស់ laptop គឺមាន ភាពខុ្សគ្នន  វាមានណខ្ែសីុមា៉ារាប់ ពាន់ ណដល
មានទុំហុំតូចបុំផុត។ មោកអនកមិនោច ម េះ motherboard Toshiba laptop មហើយយកមៅ
ដុំមឡើងជាមួយ Dell laptop បាន មឡើយ។ មៅណផនកខាងកនុងរបស់កុុំពយូទ័រ laptop រតូវបានភាា ប់
មៅរបព័នធ system board ណដលឆលងកាត់ម យណខ្ែ connector ពីមួយមៅ មួយ បាន ក់គនលឹេះ
ជាមៅមលើ មសៀគវី board ឬឆលងកាត់តាមណខ្ែកាប cable។ 

2. ការជួសជុល Motherboard កុុំពយូទ័រ Laptop : មិនមានថាមពល power ចូលកនុង ថាមពល 
Power មានណតមិនោច boot ចូលបាន កុុំពយូទ័រណតងណតបិទ Shutdown ចុំណែកឯថាមពលចូល
បិទមបើក ថ្ម Battery មានបញ្ហា មៅមពលសាក កុំមៅមឡើង មត្ខាល ុំង គ្នម នសុំមលង Sound និង
គ្នម នសញ្ហា វមីដអូ video ណតងណតបិទ shut down មៅមពល ណដលម្វើចលនប៉ាេះវា មៅមលើ AC 

adapter បិទកាលណាម តចូល។ 

មូលមហតុ: ខូ្ចតង់សយុង voltage regulator chip ខូ្ចកង់ដង់សាទ័រ capacitor និងខូ្ចមរ ៉ាសីុសង់្ 
resistor ឬខូ្ច BGA chip ខូ្ចមលើ diode និង thermal chip។ 

2.1 បញ្ហា មៅមពលខូ្ចមលើ motherboard របស់កុុំពយូទ័រ Laptop 

• គ្នម នថាមពល power ចរន្ឆលងកាត់ 

• ថាមពល Power មានណតមិនោច boot ចូលបាន 

• កុំមៅមឡើងខាល ុំងខុ្សពី្មមតា 

• កុុំពយូទ័រណតងណតរលត់បិទ Shut down 

• មអរកង់ screen មចញពែ៌មខ្ៀវ ឬមមម  
• ចរន្ power off បិទ 
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• គ្នម នសុំមលង sound បមចេញមកខាងមរត 

• គ្នម នសញ្ហា វមីដអូ video ចូលកនុងមអរកង់ 

• ថ្មមិនោចសាកចូលចរន្បាន 

• ឧបករែ៏ទុំងអស់មិនទទួលសាគ ល់ មិនសាគ ល់ថាសរងឹ hard drive ថាស CD-ROM, 

keyboard និងកាត digital card ណដលភាា ប់ខាងមរត។ 

• ខូ្ច BIOS chip មៅមលើមសៀគវី board 

• មិនោចដុំមឡើង OS Windows និងកមមវ ិ្ ី software មផែងៗមទៀត 

• មិនោចចាប់បាន Wireless មហើយមិនសាគ ល់ Ethernet (LAN) 

• ខូ្ច PCMCIA port ខូ្ច USB ports និង printer port ភាា ប់ជាមួយ 

• កុុំពយូទ័ររលត់បិទ Shut down មៅមពលមលើកប៉ាេះវា 

• មលើ AC adapter បិទកាលណាម តចូលកនុង 

សមាធាតុណដលមរបើជាអចិន្រ្ន្ភាា ប់មៅជាមួយរបព័នធ system board: 

• ណខ្ែភាា ប់ Hard drive (HDD) connector 

• ណខ្ែភាា ប់ CD/DVD drive connector 

• Memory (RAM) slot 

• ណខ្ែភាា ប់ Battery connector 

• ណខ្ែភាា ប់ Keyboard connector 

• រនធម ត Audio (headphone and microphone) 

• កង់ Volume control 

• USB port 

• Eithernet (RJ45 aka network) port 

• IEEE 1394 (Fire Wire) port 

• Video chip និងសមសធាតុមផែងៗមទៀត 

របព័នធ System board, processor (CPU) និងមអរកង់ LCD គឺមានតន្រមល ន្រថ្លជាងមគ កនុងចុំមណាម
សមាធាតុ ទុំងអស់របស់កុុំពយូទ័រ laptop ណតកនុង ករែីខ្លេះវាោចខូ្ចមលើ សមាធាតុមផែង
មទៀតណដលមានតន្រមលមថាក មោក អនកោចម េះដូរបាន មយើងោចទិញ តាមទីផារឬការម េះ
ដូច ពីកុុំពយូទ័រណដលខូ្ចមរបើការមិនមកើត ណតមានសមាធាតុមួយ ចុំនួនោច ម េះ រកាទុកសុំ



រាប់្វមលើការម េះដូរ laptop មោយអតិថិ្ជន។ 

 

របព័នធ system board រតូវបាន ក់ចូលមៅខាងកនុងកុុំពយូទ័រ laptop ភាា ប់ សុំែុុំ ណដល មានណខ្ែ
ភាា ប់ពីសមាសធាតុ មួយមៅមួយមទៀត។ មដើមបីម េះឬប្ូរ Motherboard មោកអនករតូវម េះ
មចញទុំងអស់។ 

2.2 ការជួសជុលបញ្ហា កុុំពយូទ័រណដលណតងណតងជួបរបមទេះ 

• គ្នម នថាមពលចូល power ទុំងអស់: មានន័យថាខូ្ច power chip ខូ្ច មលើមសៀគវីបី open 

circuit មសៀគវី short circuit ឬណខ្ែភាា ប់ របូត  ច់។ 

ការវនិិចឆ័យបញ្ហា : វាបង្ហា ញកាលណាមោកអនកចុចមលើប ូតុង power 

• មិនមានថាមពល Power ប៉ាុណន្មិនោច boot: ខូ្ច Input/Output controller chip ឬខូ្ច video 

chip។ 

ការវនិិចឆ័យបញ្ហា : មមើលមលើអុំពូល LED មបើកភលឺប៉ាុណន្កុុំពយូទ័រ មៅណតមិន ោច boot ចូលបាន។ 

• ចរន្ឆ្លល ស់ AC adapter បិទកាលណាម តចូលកនុងកុុំពយូទ័រ: បណ្ា មកពី Short circuit និង
សមាធាតុមផែងមទៀតរបស់ adapter។ 

ការវនិិចឆ័យ បញ្ហា : មភលើងអុំពូល LED មលើ AC adapter បិទមិនភលឺ 
• កុុំពយូទ័រមចេះណត Shut down កាលណាប៉ាេះវា ឬម្វើចលន: មនេះគឺបណ្ាលមក ពីមសៀគវីមបើក 
Open circuit មិនោចភាា ប់ ណខ្ែកាប  ច់។ ការវនិិចឆ័យបញ្ហា : កុុំពយូទ័រមចេះណត shut down កាល
ណាម្វើ ចលន មលើ កុុំពយូទ័រ laptop ម យប៉ាេះវា។ 

• ខូ្ចរនធកាលដុយម ត power jack: មិនោចភាា ប់បាន, របូតមជើងផារ សុំែមៅបាតមរកាម 
ខូ្ចរនធម ត jack។ ការវនិិចឆ័យ បញ្ហា : មិនោច ម តដុយសាកចរនចូ្លបាន, គ្នម នថាមពល
ចូល ទុំងអស់ ចរន្ចូល មដើរឈប់។ 

• របព័នធ System ទុំងមូលជាប់គ្នុំង: ខូ្ច video chip, ខូ្ច hard drive controller ឬខូ្ច CPU 

controller។ ការវនិិចឆ័យ បញ្ហា : របព័នធ System ទុំងមូលគ្នុំងកាល ណាចាប់មផ្ើមចូលកនុង 
កមមវ ិ្ ី windows រត់ដុំមែើ រ ការ បានរយ:មពលពី 5 មៅ 10 នទី។ 
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• មិនោចសាកចរន្ចូលបាន: ខូ្ច chip សាក ខូ្ច diode ឬខូ្ច ឧបករែ៍ ោុំងឌុចទ័រ 
inductor ឬក៍ខូ្ចរនធម យ power jack ឬមសៀគវី មិនដុំមែើ រការ open circuit។ ការវនិិចឆ័យ 
បញ្ហា : ថ្ម battery កុុំពយូទ័រ មិនោចទទួលចរន្ពី AC adapter មិនមានថាមពលចូលអវីទុំងអ
ស់។ 

• បញ្ហា ជាមួយរកាហវីច Graphic: ខូ្ច video chip មៅមលើ board ឬខូ្ច មអរកង់ LCD។ 

ការវនិិចឆ័យបញ្ហា : ម ើញបង្ហា ញបនា ត់បឈឈរ មដក Vertical/ horizontal ពែ៌រមូល មហើយ
បង្ហា ញមចញមោតភលឹបមភលតៗ។ 

• កុំមៅមឡើងមត្ខាល ុំង : ខូ្ចកង្ហា  fan មិនដុំមែើ រការ 
ការវនិិចឆ័យបញ្ហា : កុុំពយូទ័រមចេះណត Restart មហើយរលត់បិទ shut down។ 

• មិនទទួលសាគ ល់ឧបករែ៍មផែងៗ : បាត់បង់ការភាា ប់ មជើងផាសុំែ មិនជាប់ មលើ board 

ខូ្ច input/output controller ណដលមាន chip set មួយមៅមលើវា។ ការវនិិចឆ័យបញ្ហា :  មិនសាគ ស់
ថាសរងឹ hard drive មិនសាគ ល់ USB port មហើយមិនទទួល Digital card មពលម តចូល មិន
សាគ ល់ CD ROM និងមិនទទួល PCMCIA និងកាត wireless card ជាមដើម។ 

• មិនោចចូលភាា ប់អីុន្ឺណែតបាន: ខូ្ច Input/output controller ខូ្ច Ethernet chip និងកាត 
wireless card។ ការវនិិចឆ័យបញ្ហា :  គ្នម នសញ្ហា អីុ្ឺណែត មរបើរបាស់បាន។ 

2.3 សញ្ហា បង្ហា ញពីរបព័នធ System Board ខូ្ច 

កាលណារបព័នធ system board ខូ្ច មោកអនកោចមានបទ ពិមសា្ន៍ រមួដូចខាង មរកាម ទី
១ កុុំពយូទ័រ laptop គឺខូ្ចបរបូិែ៌ គឺមិនមានមភលើង អុំពូល LED ម្វើសកមមភាព មៅមពលណដល
មោកអនកបានចុចមលើប ូតុង power ឬម តចូលកនុង AC power adapter ដុំមែើ រការ្មមតា ណត
មិន ចូលមភលើងដល់ Motherboard ទី២ កុុំពយូទ័រ laptop ចាប់មផ្ើមមបើក មិន មាន វមីដអូ video 

output មចញមរតមលើមអរកង់LCD ឬការមចញ មៅ ខាង មរតមអរកង់ខុ្សពីភាពមដើម 
លកខែ:ណបបមនេះគឺបណ្ាមកពីខូ្ច VGA chip ទី៣ កុុំពយូទ័រ laptop មបើកមហើយណតមិនមានវមីដ
អូចូល video មលើមអរកង់ មហើយអុំពូល power LED ពនលឺណភលតៗ ទី៤ កុុំពយូទ័រ laptop ដុំមែើ រការ
្មមតាណដល ភាា ប់ជាមួយ AC power adapter ប៉ាុណន្វាមិន សាក ចូលថ្ម battery បានលអ។ 

របសិនមបើកនុងករែីមនេះ ោចខូ្ចថ្ម battery ណដលមានមសៀគវី ឬរនធម ត DC power។ 

3. ការណែនុំ Memory RAM 

មោកអនកោចមរជើសមរ ើស RAM memory ណដលមោកអនករតូវ បាន ដុំមឡើង មលើកុុំពយូទ័រ 
Laptop មោយបានលអរបមសើរ មោកអនក រតវូសិកា មមើលគុែភាពរបមភទ RAM មដើមបីប្ូរឬ 



memory ម យខ្លួនឯងមោយ មានទុំហុំ ុ្ំ។ 

 

មយើងោចដុំមឡើង Upgrade មៅមពលណដលមោកអនក បិទកុុំពយូទ័រជា មុនសិន ពីមរពាេះ កាល
ណាមបើកុំពង់ដុំមែើ រ មោកអនកម េះ RAM ម្វើមោយ វាខូ្ចមឆេះ ពីមរពាេះវាកុំពង់ ណត ផាុក
ព័ត៌មានមៅមលើ RAM។ មានរបមភទ RAM ណដលមរបើជាមួយកុុំពយូទ័រ laptop រតូវ បានមៅថា 
SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module)។ 

មានបីរបមភទ RAM ណដលមគណតងណតមរបើកនុងកុុំពយូទ័រ Laptop: 

– របមភទ SDRAM SO-DIMM មាន 144pin 

PC100 ណដលរត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 100MHz 

PC133 ណដលរត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 133MHz 

របមភទ PC133 module ោចមរបើបានជាមួយ PC100 module បានណដររបសិនមបើ កុុំពយូទ័រ 
laptop តរមូវការ PC100 មោកអនកោចមរបើ PC133 ក៍បានណដរវាោចរត់ ដុំមែើ រការបានដូច
របមភទ PC100។ 

– របមភទ DDR SO-DIMM មាន 200 pin 

PC2100 (DDR266) ណដលរត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 266MHz 

PC2700 (DDR333) ណដលរត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 333MHz. 

PC2700 ោចមរបើជុំនួសមោយ PC2100 memory បានណដរ របសិនមបើកុុំពយូទ័រ Laptop របស់
មោកអនកតរមវូការ PC2100 module មោកអនកោចមរបើ PC2700 បានម យសុវតថិភាព
ជាមួយ PC2100 ណដលមានមលបឿនមលឿន។ 

របមភទ DDR memroy មិនោចមរបើបានជាមួយ SDRAM បានមឡើយ។ 

– របមភទ DDR2 SO-DIMM មាន 200 pin 

PC2-3200 (DDR2-400) រត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 200MHz 

PC2-4200 (DDR2-533) រត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 266MHz 

PC2-5300 (DDR2-667) រត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 333MHz 

PC2-6400 (DDR2-800) រត់ដុំមែើ រការមរបកង់ 400MHz 

របមភទ DDR2 memory មានមលបឿនមលឿនបុំផុតម្ៀបជាមួយពីររបមភទខាងមលើ។ 
ឧទហរែ៍ របសិនមបើកុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនកតរមវូការរបមភទ PC2-4200 មោកអនក
ោចមរបើម យសុវតថិភាពជាមួយ PC2-5300 ណដលវារត់ ដុំមែើ រ ការបាន មលឿនជាង PC2-
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4200។ របមភទ DDR2 memory មិនោចមរបើជុំនួសជាមួយ DDR បានមឡើយ មៅមលើ DDR2 

រតូវបាន ក់ ទីតាុំងខុ្សគ្នន ពី DDR។ កណនលងណដលរតូវ ក់ RAM មៅកនុង កុុំពយូទ័រ laptop 

មាន slot ពីរសុំរាប់ ុំ RAM ការបមងកើតទីតាុំងម យពឹងណផអក មលើមា៉ាកនិងម៉ាូណដលរបស់កុុំពយូទ័
រ laptop។ 

– មៅមលើ slot ទុំងពីរមោកអនកោចមបើសនាេះទវ មៅខាងមរកាមនឹងមមើលម ើញ 

– និង slot សថិតមៅខាងមរកាម និងមផែងមួយមទៀតសថិតមៅជិត keyboard 

– មលើ slot ទុំងពីរសថិតមៅមរកាម keyboard។ 

– កាលណាមោកអនកមទើបទិញកុុំពយូទ័រ Laptop ថ្មីនិងមមើលម ើញ memory slot មួយមៅទុំមនរ
សុំរាប់ upgrade មោយ RAM មឡើង ុ្ំ។ 

3.1 ម្វើយ៉ាងណាមដើមបមី េះ RAM មចញពី Slot 

ជុំហានទី១: មោកអនកចុចមលើគនលឹេះទវ ទុំងពីរមោយមចញពីគមរត ម យ មរបើន្រដ 

 

ជុំហានទី២: RAM និងមលើកមឡើង មុុំ 20-30 ដឺមរក 

 

ជុំហានទី៣: មលើកម យរបយ័តន ពីកនុង slot 

មោកអនករតូវដឹងមពលមុនទិញ RAM Memory 
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– មោកអនករកមមើល SO-DIMM memory ណដលមរបើកនុងកុុំពយូទ័រ laptop 

– របមភទ RAM ណដលមរបើជាមួយកុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនកវាជា SDRAM, DDR ឬក៏ 
DDR2។ 

– មមើលមតើមាន RAM slot ប៉ាុនម នណដលមៅសល់ 

 

ថាសរងឹ hard drive គឺជាកណនលងផាុកព័ត៌មានដ៏ ុ្ំបុំផុតរបស់កុុំពយូទ័រ laptop ណដលមាន ទុំង file 

ឯកសារ file ផ្ទា ល់ខ្លួនរតវូបានផាុកកនុងថាស hard drive។ រកមមើលភាព ខុ្សគ្នន រវាងថាសរងឹ 
SATA និង IDE hard drive។ មោកអនកោច upgrade ម យ ខ្លួនឯងបាន។ ថាសរងឹ laptop 

មរបើទុំហុំ 2.5″ ណដលរបមភទចាស់មរបើថាស IDE hard drives របមភទ ទុំមនើបថ្មីមនេះមរបើថាស 
SATA hard drive របមភទថាសរងឹ SATA និង ថាសរងឹ IDE drive មិនោចមរបើរមួជាមួយគ្នន
បានមឡើយ មរពាេះវា មាន ណខ្ែ connector ខុ្សគ្នន មិនោចបចេូ លគ្នន បាន។ 

 

របសិនមបើកុុំពយូទ័ររបស់មោកអនក មរបើជាមួយ IDE hard drive វាមិន ោច មរបើជុំនួស ម យ
ថាស SATA drive។ ដូចមោក អនកាបាន ម ើញ កនុងរបូភាពខាងមលើ SATA ណដលមាន 
connector ពីសុំណប៉ាត មហើយថាស IDE drive មានមជើង pin ពីរជួរ ថាស SATA hard drive ោច
បចាួ ន ទិននន័យបានមលឿនជាងថាស IDE driver ណដលថាស SATA បាន 150MB/វនិទី 
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មហើយថាសរងឹ IDE បាន 100/133MB/វនិទី។ ថាស រងឹ hard drive កុុំពយូទ័រមានភាពខុ្សគ្នន គឺ 

4200ជុុំកនុង១នទី, 5400ជុុំ កនុង១នទី, 7200 ជុុំកនុង១នទី។ ចុំនួន ជុុំកនុង១នទីគឺជាការបងវិល
ថាស យ៉ាងមលឿនមដើមបអីនុញ្ហា ត មោយ ទិននន័យបានយ៉ាងមលឿនបុំផុត។ ណខ្ែ ភាា ប់ SATA 

connector មៅមលើកុុំពយូទ័រ ថាសរងឹ hard drive របស់ laptop គឺរបហាក់របណហលណខ្ែភាា ប់ 
SATA connector មលើ ថាស កុុំពយូទ័រ hard drive របស់ desktop មោកអនកោចភាា ប់ ថាស 
SATA កុុំពយូទ័រ laptop hard drive មៅកុុំពយូទ័រ desktop បានម យមរបើណខ្ែ កាប SATA។ 

ជួសជុលបញ្ហា ថាស: មិនទទួល សាគ ល់ថាសរងឹ hard drive ឬ CD-ROM និង PCMCIA 

Wireless បាត USB ports ឬ WAN/LAN Port និង Keyboard មហើយ ខូ្ចថ្ម battery។ 

មូលមហតុ: រលុងមជើងសុំែផារ ខូ្ច BGA chip គ្នម នការភាា ប់ចូល 

4.1 កណនលងថាសរងឹ Hard Drive សថតិមៅកនុងកុុំពយូទ័រ Laptop 

មសាើរណតរគប់កុុំពយូទ័រ laptop ទុំងអស់ថាសរងឹ hard drive គឺសថិត មៅ ខាងមរកាម 

កុុំពយូទ័រខ្លេះថាសរងឹ hard 

drive មៅខាងកនុង្ុង case របសិនមបើ មោក អនកម េះមចញ កុុំពយូទ័រ នឹងោចប្ូរថាសរងឹ 
hard drive បាន។ 
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របសិនមបើមោកអនកចង់ បានថាសរងឹមលឿន មយើងោចប្ូរថាស ចុំនួន ជុុំយឺតមហើយ ក់ 

មួយណាណដលមានចុំនួនជុុំមលឿនវញិ ថាសរងឹ ណដល មានចុំនួនជុុំវលិមលឿន មោកអនក ោច
ម្វើការបានមលឿន របសិន មោក អនកដុំមឡើងថាសរងឹថ្មី ុ្ំមោកអនករតូវមមើលការ ណននុំ
លកខែ: ពិមសស របស់កុុំពយូទ័រ Laptop មហើយកុំែត់មោយចាស់ថាសរងឹ ោច ដុំមឡើង 
បាន ឬអត់។ 

5. Processor ឬមៅថា CPU 

ឧបករែ៍ processor គឺជាខួ្រកាលរបស់កុុំពយទ័រ laptop របស់ មោក អនក។ កាល ណា CPU 

មដើរមលឿនមានន័យថាទិននន័យដុំមែើ រការ បាន មលឿន។ 

 

ឧបករែ៍ CPU គឺជាបែុ្ុំ មជឈមែឌ លដុំមែើ រការ Central rocessing Unit ណដលខួ្រកាល
របស់កុុំពយូទ័រ laptop។ សមាសធាតុ processor គឺជា សមាធាតុចុំបបង មៅកនុងកុុំពយូទ័រ laptop។ 

 

សុំែួរនិងចមមលើយ 

សុំែួរ: មតើមោកអនកោច upgrade CPU កនុង laptop របស់មោកអនក បានឬមទ? 

ចមមលើយ: មោកអនកោចរក CPU ថ្មីណដលមរបើ socket មោកអនកោច Upgrade បាន ប៉ាុណន្រក
មមើល មោយចាស់មតើរបមភទ CPU រតូវជាមួយ កុុំពយូទ័រ Laptop របស់មោក អនក របសិនមបើ
ខុ្សគ្នន មោក អនកមិនោច ដុំមឡើងបានមឡើយ។ 

6. ឧបករែ៍ Keyboard 

Keyboard គឺជាឧបករែ៍បនាេះណដល ក់បចេូ ល បានភាា ប់ជាមួយ motherboard មហើយវាោច
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ម េះមចញ និងប្ូរបាន។ 

 

ជុំហានន្រនការម េះ Keyboard កុុំពយូទ័រ laptop ជាមរចើន មោកអនក ោច ម េះ keyboard មចញ
មរតបាន មោកអនក ោចមមើលជុំហាន ការម េះ ខាងមរកាម ណដលមានពនយល់ម យរបូភាព 
ពនយល់ជា ជុំហានៗ ង្ហយ ស្សួលយល់។ 

ជុំហានទី១ ការម េះបនាេះ keyboard 
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ជុំហានទី៣: ដកមចញណខ្ែកាប Keyboard ពី motherboard រចួមហើយម េះ Keyboard 

 

6.1 មពលណដល Keyboard មានបញ្ហា  

បញ្ហា  ណដល keyboard ជួបបញ្ហា  កាលណាមោកអនកចុចមលើ key អកែរ U, I, O, J, K, L, M 

មលើ keyboard មានមលខ្ 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 វា បណ្ា មកពីមោកអនក ចុចមលើ “Number Lock” 

មោកអនកោចបិទ មុខ្ង្ហរ របស់វាមលើ keyboard។ កាល ណាមោកចុចមលើ key ណដល មចញ
ពីរអកែរ ឧទរែ៍មោកអនក ចុចមលើ W ណតមចញ ជា WE មោក អនកចុចមលើ T មចញជា TY 

។ល។ បញ្ហា មនេះវាទក់ទងជាមួយនឹង keyboard មោកអនកោចម េះដូរមចញ។ របសិនមបើ
មោក អនកមៅណត មានបញ្ហា មរកាយ ពីបានម េះដូរ Keyboard រចួមហើយ មនេះគឺបណ្ា មកពី 
Keyboard controller មៅមលើ បនាេះ Motherboard មានន័យថា Motherboard ទុំងមូលខូ្ចការប
ចាួ ន។ 

7. ថាស CD/DVD 

ថាស CD/DVD គឺរគ្នន់ណតមោយមោកអនកោន read/write ទិននន័យ data ពី CD ឬ DVD ។ វា
មានភាពខុ្សគ្នន រវាង drive ជាមួយណខ្ែ SATA connector និង IDE ថាស CD/DVD-RW 
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មានរបមភទកុុំពយូទ័រ laptop ទុំមនើបណដលមានឧបករែ៍មរបើជាមួយ CD/DVD-RW drive ណដល
មគមៅថាថាស optical drive ណដល អនុញ្ហា តមោយោន និងសរមសរ ទិននន័យពីថាស 
CD/DVD។ រគប់របមភទ laptop ណតងណតមរបើ CD/DVD  ក់មៅខាង មកៀន។ របូភាពខាងមលើ
មោកអនក ោចមមើលមមើលម ើញភាពខុ្សគ្នន រវាង CD/DVD ណដលមានរាងសុំណប៉ាត និងរាង
តាមកុុំពយូទ័រ Laptop។ មលើរបូភាពខាងមរកាមមោកអនក ោចមមើលម ើញណខ្ែភាា ប់របមភទពីរ 
ខុ្សៗគ្នន ភាា ប់ពី CD/DVD មៅណខ្ែ SATA connector មហើយមាន របមភទចាស់គឺ slim ATAPI 

connector។ ថាស Optical 

ភាា ប់ ជា មួយណខ្ែ SATA connector វាមិនោចដូរជាមួយណខ្ែ slim ATAPI ណខ្ែ SATA 

connector សុំរាប់ភាា ប់ជាមួយ optical drive មោកអនកោចមរបើ CD/DVD ជាមួយ SATA 

connector។ 

 

ដូចណដលមោកអនកមមើល ម ើញណខ្ែ connector ពីរគឺមាន ភាព ខុ្សគ្នន បន្ិចបន្ួច។ មោក
អនកោចភាា ប់ ថាស 2.5″ laptop SATA hard មៅជាមួយកុុំពយូទ័រ desktop ណដលមរបើកាបដូចគ្នន  
មោក អនកោចមរបើភាា ប់ 3.5″ desktop hard បាន។ កាលណា មោក អនក ម េះដូរ CD/DVD 

មលើកុុំពយូទ័រថ្មីមោកអនក កុំែត់មោយ បានចាស់ ថាមតើ ណខ្ែរតូវយ៉ាងណា កាលណាមោក
អនកដុំមឡើងថាស optical ណត ក់ខុ្សណខ្ែ មពលមនេះ BIOS និងមចញ IDE #1 ERROR មៅ
មពល ណដលមបើកកុុំពយូទ័រដុំបូង។ 
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7.1 ម្វើយ៉ាងណាមដើមប ីម េះថាស CD/DVD មចញមរតបាន 

មាន របមភទកុុំពយូរ័ laptop ជាមរចើនណដលោចម េះមចញថាស CD/DVD មចញមរត បាន
ម យសុវតថិភាព គឺមានវសីមួយ ឬពីរណដលមូល ភាា ប់មៅ ខាងមរកាមកុុំពយូទ័រ 

 

laptop ។ ម េះមចញវសីរចួមហើយ រញុថាស optical មចញពីកុុំពយូទ័រ laptop។ ណតមានម៉ាូណដល
ខ្លេះ ថាស optical  ក់ម យមិន បាច់មូល វសីមៅខាងមរកាម keyboard។ កនុងករែីមនេះ
មោកអនកោចម េះ keyboard ជាមុន បនា ប់មកម េះ វសីរចួមហើយ រញុថាសមចញពីកុុំពយូទ័រ 
laptop។ 

8. កង្ហា រនិងណដករតជាក់ 

កង្ហា រនិងណដករតជាក់ គឺជាណផនកមួយន្រន បែុ្ុំ មួយន្រនណដករតជាក់ មៅកនុងកុុំពយូទ័រ laptop 

កង្ហា រោចជួយមោយ CPU រតជាក់ បក់កុំមៅ មចញពីកនុងកុុំពយូទ័រ របសិនមបើ គ្នម នកង្ហា រឬ 
កង្ហា ររបស់មោកអនកខូ្ច មពលមនេះកុុំពយូទ័រ របស់មោកអនកមិនោច ដុំមឡើងបានយូរ រគ្នន់
ណត មបើកមួយមភលត នឹងបិទរលត់មៅវញិបាត់ ណតមបើសិនជាមៅណត ពាយម មរចើនដង មនេះ
ោចខូ្ច CPU ណដលកុំមៅមឡើងមត្ ម យសារណតគ្នម ន កង្ហា របក់ កុំមៅមចញមរត។ 
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កង្ហា រ CPU ភាា ប់មភលើងជាមួយ Motherboard ឆលងកាត់តាមកាប ម្វើមោយ កង្ហា រវលិ។ កុំមៅ
មឡើងមត្ខាល ុំង: ខូ្ច thermal chips និងខូ្ច power regulator chip មូលមហតុ: ណតងណតបិទរលត់ 
shutdown និង restart មហើយរបព័នធជាប់គ្នុំង system 

8.1 មតើណដករតជាក់សថតិមៅរតង់ណាន្រន Laptop 

 

របសិនមបើមោកអនកមិនោចរកម ើញ មៅខាងមរកាមមនេះ វាសថិតមៅ រជងុមាខ ងន្រន case ដូច
បញ្ហា មៅកនុងកុុំពយូទ័រ Dell laptop។ 

 

8.2 បញ្ហា មកើ់តមានមឡើងមលើកង្ហា និងណដករតជាក់ 

របសិនមបើកុុំពយូទ័រ របស់មោកអនកមានោរមមែ៍ថាមត្ខាល ុំង មហើយ ណតង ណតបិទ shut down 

ម យមិនបានរបាប់អវីមសាេះ មោកអនកពិនិតយ មមើល មលើកង្ហា  មហើយស្ាប់កង្ហា រ មតើដុំមែើ រ
ការយ៉ាងណា ជួនកាលមោកអនក ោចម ើញមមើលម ើញមៅជាប់គ្នុំង ម យសារ មានដី
្ូលីមៅកនុង ឬ បាក់សាល ប់មួយ ម្វើមោយខូ្ច មោកអនកោចម េះដូរ មចញមរត។ 

9. កាតវមីដអូ Video 
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កុុំពយូទ័រ Laptop ទុំមនើបមានកាត video card មៅជាប់មលើរបព័នធមសៀគវី system board។ 
របសិនមបើកាត video card ខូ្ចមិន ោចម េះ ដូរ មចញ បានពីមលើមសៀគវី motherboard មឡើយ
ម យ សារវាបាន អ ុត ជាប់។ ណតមានកុុំពយូទ័រខ្លេះមានកាត video card មៅ ច់ពីគ្នន ពីមលើ 
motherboard ង្ហយស្សលួម េះដូរ ឬ Upgrade បាន។ 

 

កាតរកាហវីច graphics card ឬមៅថាកាត video card ឬ VGA board គឺជា របស់កុុំពយូទ័រ laptop 

សុំរាប់បមងកើតរបូភាពមលើ laptop បង្ហា ញ របូភាព មកខាងមរត។ របសិនមបើខូ្ចកាត រកាហវីច 
មោកអនកោចម េះ ដូរ motherboard ទុំងមូល។ 

 

9.1 បញ្ហា ទក់ទងការខូ្ចកាតរកាហវចី 

មោកអនកោចមរបើវ ិ្ ីដូចខាងមរកាម សុំរាប់ម េះស្សាយបញ្ហា ណដល ទក់ទង ជាមួយកាត 

រកាហវីច graphics card។ របសិនមបើមិនបង្ហា ញ ដុំមែើ រការ របូភាពមិនមានមៅមលើ មអរកង់ 
មនេះមានន័យថា VGA board ខូ្ច របូភាពវមីដអូមិនោចនុំមចញមរតបាន។ បញ្ហា  ណតង ជួប 
កាត Video Card ខូ្ច ខាងមរកាមមនេះ មោកអនកោច មមើល ម ើញ របូភាព បញ្ហា ខូ្ច video 
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card មផែងៗគ្នន  បញ្ហា ទី១ កាលណាមោក អនកចាប់មផ្ើមមបើកកុុំពយូទ័រ laptop មោកអនកណតង
ណតម ើញ Logo មចញបង្ហា ញ ណតមបើសិនជាមិនមចញបង្ហា ញមៅមរតមអរកង់ LCD មោកអនក 
ោចសមងកត មលើលកខែ:ពិមសសមផែងៗ ដូចជាបង្ហា ញ បនា ត់បចឈរ រត់ឆលងកាត់ logo ណដល
មានពែ៌មតាន ត ឬពែ៌មផែង មទៀត។ ការជួសជុលរកាហវិច កុុំពយូទ័រ Laptop: មអរកង់ LCD 

មចញភលឹប មភលតៗ មហើយមអរកង់ LCD មានឆនូត ខូ្ច Screen មហើយនឹងឆនូតបចឈរ ទទឹង 
Vertical/Horizontal។  មូលមហតុ: ខូ្ចមលើមសៀគវី Inverter ខូ្ចអុំពូល Back Light ឬរកាហវិច 
Chip។ 

 

បញ្ហា ទី២ របណហលនឹងបញ្ហា ខាងមលើណដរ កាលណាកុុំពយូទ័រ laptop បង្ហា ញ ចូល boot ដុំបូង 

មលើមអរកង់មិនោចោនបានទុំងអស់ ឬមាន លកខែ:ពិមសស មចញរពាវៗ មលើរបូភាពទុំង
អស់។ 

 

បញ្ហា ចុងមរកាយ កុុំពយូទ័រ laptop ចាប់មផ្ើមចូលកនុង Windows ប៉ាុណន្មិនបង្ហា ញ របូភាពមលើមអ
រកង់។ ខូ្ចមលើ Liquid: បណ្ាលមក ពីទឹក មសើម ស្សក់ទឹកចូល ណដលម្វើ liquid ខូ្ច មូល
មហតុ: គ្នម ន power អវីទុំងអស់មិនោចមបើកបិទមកើត turn on/off។ 
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10. សុំមលង Audio Board ឬ Sound Board 

មានរបមភទកុុំពយូទ័រ laptop ជាមរចើនណដលមានកាតសុំមឡើង audio board ភាា ប់មៅ មលើ 
motherboard សមាសធាតុ audio board input/output ទុំងអស់ដូចជា volume control រនធ
ម យមីរកូ microphone jack និងរនធម យកាលមីរកូ headphone រតូវបាន ផារភាា ប់មៅមលើ 
motherboard ណតម្ង។ 

 

ណតមានរបមភទ laptop ជាមរចើនណដលភាា ប់ audio board ឬមៅ sound board មៅ មលើ 
motherboard ទុំងអស់។ sound board មិនោចម េះ ផ្្ទច់មចញពីមលើ motherboard បានមទ។ 

សួរថាមតើមហតុអវីបានជា audio board មិនោចផ្្ទច់មចញពី motherboard បាន? ពីមរពាេះវាមរបើ 
audio chip រតូវបានផារភាា ប់មៅមលើ motherboard ណតម្ង មោកមិន ោចម េះមចញមកខាង
មរត ឬមិនោចផារ ក់ថ្មី។ 

 

របសិនមបើខូ្ច audio board មោកអនកម េះដូច motherboard ទុំងមូល 

10.1 មតើមោកអនកសុំគ្នល់ណបបណាមដើមបដឹីងថា Audio Board ខូ្ច 

ម យសារ: មិនមានសុំមលងមចញមៅ្ុងបាស speaker ឬកាលមមរកូ headphone។ 

• កុំែត់កុំរតិ volume level មិន ក់ minimum 

• កុំែត់ volume រតូវបានបិទសុំមលង។ 

• មលើ volume គ្នម នសុំមលង មោកអនកពាយមដុំមឡើង audio driver ណតមិនមឡើងសុំមលងបា
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ន។ 

• របសិនមបើដុំមឡើងមឡើងវញិ audio driver មៅណតមិនលឺសុំមលង មោកអនក ពាយមដុំមឡើង 
Windows មឡើងវញិ។ 

• របសិនមបើមៅណត មិនលឺសុំមលង មនេះមានន័យថា កាត Audio Sound ខូ្ច 

11. កាត Wireless Network 

កាតមៅខាងកនុង wireless card ជួយមោយមោក អនកភាា ប់មៅ អីុ្ឺណែត បាន ម យមិន
ចាុំបាច់មរបើណខ្ែ។ មោកអនកសិកាពីរបមភទ ខុ្សគ្នន រវាងកាតខាងកនុង wireless card និងកាត
មៅមលើ motherboard។ 

 

របមភទកាត ច់ wireless network card ណដលមគនិយមមៅថាកាត WLAN card ឬកាត Wi-

Fi card គឺមានទុំហុំខុ្សៗគ្នន ។ កនុងរបូភាព ខាងមរកាមមោកអនកម ើញពីរ របមភទកាត 
wireless card ខាងកនុង។ ពីររបមភទមនេះគឺ Mini PCI ណដលមាន connector មរបើភាា ប់ជាមួយ កុុំ
ពយូទ័រ laptop និងរបមភទកាត Mini PCI-E (Mini PCI Express) មាន connector ភាា ប់ជាមួយកុុំ
ពយូទ័រ laptop ថ្មីទុំមនើប។ 

របមភទ Mini PCI-E connector មិនោចមរបើភាា ប់ជាមួយ Mini PCI connector បានមឡើយ។ 
កនុងរបូភាពខាងមរកាមមោកអនក ម ើញកាត ខាងកនុង Mini PCI wireless card ណដលបានភាា ប់
មៅកនុងកុុំពយូទ័រ laptop។ ដូចណដលបានមមើលម ើញ មានអង់ណតនពី មានកាប ភាា ប់មៅមលើ
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កាត និងអង់ណតនចមបងមួយមានណខ្ែកាបភាា ប់ 

 

មដើមបីម េះ wireless card មោកអនកនឹងផ្្ទច់មចញ ណខ្ែកាប អង់ណតន ជាមុនសិន បនា ប់ មក
មរបើន្រដម េះមចញមរត 

– ម េះមចញពីគនលឹេះទុំងពីរ ម យមរបើន្រដចាប់ទញកនុងមុុំ 20-30 ដឺមរក។ 

– ទញកាតម យរបងុរបយ័តន មចញពី slot 

កនុងរបូភាពខាងមរកាមមោកអនកបានម ើញកាត Mini PCI-E wireless ដ៏ថ្មីណដលបាន ដក
មចញពីមលើ slot មៅមលើ motherboard។ មៅមលើ កាត មានអង់ណតនបីជាណខ្ែកាប មានកាត 

Mini PCI-E ជាមរចើនណដល មរបើណតពីរណខ្ែកាបអង់ណតន កាតភាា ប់មៅមលើ motherboard។ 

 

11.1 ម្វើយ៉ាងណាមដើមបមី េះ card មចញមរតបាន: 
– ដកមចញណខ្ែអង់ណតនពីកាត card សូមកុុំមភលចថាណខ្ែកាប រតវូបាន ផារភាា ប់ 

– ម េះវសីពីរមចញពីរមលើកាត card រចួចាប់ទញមចញពី Slot មកខាង មរតមានកុុំពយូទ័រ 
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Laptop មួយចុំនួន បាន ក់ោក់ wireless card មៅខាងមរកាម keyboard ឬមៅមរកាមគុំរបកុុំ
ពយូទ័រ laptop។ 

មមមរៀនទី២: ថ្ម CMOS កុុំពយូទ័រ 
ថ្ម CMOS បានផគត់ផគង់ថាមពលមៅមោយ CMOS chip កាលណាកុុំពយូទ័រ laptop រតូវបានបិ
ទ។ កុុំពយូទ័រ Laptop មានថ្ម CMOS battery ឬមៅថា RTC battery។ ថ្ម CMOS ភាា ប់ផ្ទា ល់មៅ
របព័នធ System មសៀគវី Board ទុំងមូលមហើយវាជួយដល់ ការបមងកើត BIOS ដូចជាមមា៉ាង 
system time កាលបរមិចឆទ date។ ថ្ម CMOS ោច សាកមឡើងវញិកាលណាកុុំពយូទ័រ laptop 

បានម តមភលើងចូល។ ថ្មី CMOS មានទុំហុំតូច កនុងរបូភាពខាង មរកាម ជាថ្ម CMOS របមភទកុុំ
ពយូទ័រចាស់ ណដលមគធាល ប់មរបើ វាោច ម េះ ដូរបានកាលណាវាមលងសាកថាមពល។ 

 

មានថ្ម CMOS របមភទមផែងមទៀត ណដលមានមូល ា ន ពីររគ្នប់ មានណខ្ែកាបពីរណដល ម ត
ភាា ប់ជាមួយ របព័នធ System board។ ថ្មមនេះោចម េះមចញមរតនិងប្ូរវាមចញ 
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កនុងរបូភាពបនា ប់ មោកអនកមមើលម ើញថ្ម CMOS ណដលផារភាា ប់ មៅ មលើ មសៀគវី board 

មដើមបីម េះថ្មមនេះបាន មោកអនកនឹងផារម េះ មចញ ពីរបព័នធមសៀគវី board 

 

2.1 ទីតាុំងថ្ម CMOS សថតិមៅមលើកុុំពយូទ័រ កនុងកុុំពយូទ័រ laptop មួយចុំនួនមានថ្ម CMOS ង្ហយ
ស្សួសម េះមចញមរតពីខាងមរកាម ឧទហរែ៍ដូចជារបមភទ Dell Inspiron 1720 បង្ហា ញ
ខាងមរកាម 
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ណតមាន laptop មួយចុំនួនណដលមានថ្ម CMOS បាន ក់ោក់កនុងមរកាម keyboard 

ឧទហរែ៍ ដូចជារបមភទ HP Compaq nc6400 ខាង មរកាម មនេះ 

 

ថ្ម CMOS ណដលោក់មៅមរកាមគុំរប laptop ដូចជា Toshiba Satellite A305 

 

2.2 CMOS បង្ហា ញបញ្ហា អវី 
មៅមពលណដលអស់ថ្ម CMOS មពលមនេះ មមា៉ាង កាលបរមិចាទ មដើរខុ្ស ពី្មមតាវាមិន ោច 

ចងចាុំបានមទេះបីមោកអនកណកតរមូវ យ៉ាងណាក៏ ម យ។ កាលណាមរបើរយ: មពលយូរវា 

នឹងអស់ថ្មពលមលង សាក ចូលថាមពលបានមទៀត។ ថ្ម CMOS សុំរាប់ ចងចាុំ Password 

មោក អនកោចម េះមដើមបី Clear BIOS Password មចញ។ 
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មមមរៀនទី៣: មអរកង់ LCD កុុំពយូទ័រ Laptop 

មអរកង់ LCD គឺមានតន្រមលន្រថ្លជាង ណផនកមផែងៗកនុងកុុំពយូទ័រ laptop។ មអរកង់ LCD មិន ោច
ជួសជុលបាន មលើបា៉ា ណែលរបស់វា។ 

មអរកង់កុុំពយូទ័រ laptop 

ណដលមគណតងមៅថាមអរកង់ LCD សុំរាប់បង្ហា ញ របូភាពមចញ មកខាងមរត ណដលមានកាត 
Video Card។ មអរកង់ LCD ទទួលសញ្ហា ទិននន័យ data ពីកាត video card ឆលងកាត់តាមកាប
មៅ មោយមៅមអរកង់ LCD។មអរកង់ Laptop មានទុំហុំ មផែងៗគ្នន  និងមាន resolution ខុ្ស
គ្នន ។ មដើមបមីោយដឹង ថាទុំហុំមអរកង់ LCD ប៉ាុនម នអីុង មោកអនករតូវវាស់មលើមអប៉ាូមតែូស
មលើមអរកង់។ របមភទ កុុំពយូទ័រ Laptop មសរចីាស់មអរកង់ LCD មានរាងជាកាមរ ណតរបមភទថ្មី
មនេះ មគ មៅថា widescreen LCD មានរាងជាចតុមកាែណកង។ 
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មអរកង់ LCD ោចម េះមចញមរតពីរបអប់ បានមមើលរបូភាពខាងមរកាម 

 

3.1 របមភទមអរកង់ LCD មៅមពលខូ្ច 

មលើរបូភាពខាងមរកាមមនេះ មោកអនកនឹងមមើលម ើញ របមភទមអរកង់ LCD ណដលខូ្ច មោក
អនកោចមមើលម ើញរបូភាព មួយណផនកមៅមលើ មអរកង់ LCD ណផនកមផែងមទៀត 
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មមើលមិនម ើញរបូ ឧទហរែ៏ មមើលម ើញណតណផនកមលើណដលកុំពង់ ដុំមែើ រការ។មានមួយ
ណផនកមទៀត មានជាបនា ត់បចឈរ រតង់ពែ៌មមម  ដូចបង្ហា ញខាងមរកាមមនេះ 

 

មានសាន មឆនូតមលើ មអរកង់ LCD 

 

3.2 មតើមោកអនកទិញមអរកង់ណបបណាមដើមបមី េះដូរ 
ម យសារមអរកង់ LCD មានតន្រមលន្រថ្លកនុងចុំមណាម ណផនកទុំងអស់ របស់ កុុំពយូទ័រ laptop 

របសិនមបើមអរកង់របស់ មោកអនករតូវបានខូ្ច មោក អនក ោចសុំមរចចិត្ប្ូរវាម យ ខ្លួនឯង
បាន មោកអនករតូវ ណត កុំែត់ មោយបានចាស់ថាមតើ រតូវទិញមអរកង់ណបបណា រតូវជាមួយ 
នឹងមអរកង់ Laptop របស់មោកអនកឬអត់ ការទិញមអរកង់ ថ្មីគឺគិតមលើ: 
ទុំហុំ ណដល មានកុុំពយូទ័រ Laptop ខ្លេះមានទុំហុំ full មហើយមាន កុុំពយូទ័រខ្លេះ មទៀត មាន ទុំហុំ 
widescreen មអរកង់ LCD មានទុំហុំដូចគ្នន ណតមាន resolution ខុ្សគ្នន  មម្ាយបាយលអមដើមបី
ម េះដូរ គឺមោកអនករតូវ មមើលហាងផលិត និងមលខ្ ឬម៉ាូណដល មអរកង់ LCD ទុំងពីរមនេះ
មោក អនកកុំែត់ទិញបានមដើមបីប្ូរ។ 
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មមមរៀនទី៤: មសៀគវី Inverter Board 

មសៀគវី inverter board គឺជាថាមពល power supply សុំរាប់បុំភលឺអុំពូល backlight មៅខាងមរត
មអរកង់ LCD។ កាលណាមសៀគវី inverter ខូ្ច មអរកង់ LCD នឹងមាន ពែ៌មមម បុំផុត មមើល
មិនម ើញរបូភាពអវីមសាេះ។ រគប់កុុំពយូទ័រ laptop ទុំងអស់ មសៀគវី inverter board រតូវបាន ក់
មៅ ខាងមរតបា៉ា ណែល panel មអរកង់ LCD 

 

មសៀគវី inverter board ណដលមគមៅថា LCD inverter ឬ FL inverter មអរកង់ inverter ឬជាអុំពូ
ល backlight inverter មលើរបូភាពខាង មលើម ើញរបមភទមសៀគវី inverter board ខុ្សៗគ្នន ។ 
មសៀគវី inverter board ម្វើការដូចជា power supply សុំរាប់ដុតបុំភលឺអុំពូល Backlight ណដលសថិត
មៅខាងមរតមអរកង់ LCD។ មសៀគវី inverter board សុំរាប់ ប្ូរតង់សយុងចរន្ DC (ពីរបីវ ៉ាលុ) 
ណដលបានពីការផគត់ផគង់ របស់ motherboard មៅជាចរន្ជាប់ AC (ជាងពីររយវ ៉ាលុ) រតូវការសុំ
រាប់ដុត អុំពូល backlight បុំភលឺមលើមអរកង់។ កាលណាមសៀគវី inverter board ម្វើការ្មមតា អុំ
ពូក backlight ទទួលថាមពល មហើយមអរកង់ LCD ភលឺមឡើង មនេះរបូភាពបាន បង្ហា ញមលើមអ
រកង់ស្សស់ថាល ។ 

4.1 ម្វើយ៉ាងណាមដើមបភីាា ប់ Inverter មៅមអរកង់ LCD 

របូភាពខាងមរកាម មោកអនកមមើលម ើញសុំែុុំ របមភទមអរកង់ laptop ណដលរមួមាន មអរក់ង 
LCD កាប video និងមសៀគវី inverter board។ រជុងមួយរបស់មសៀគវី inverter board ភាា ប់
ជាមួយអុំពូល backlight មហើយរជុងមួយមទៀតភាា ប់ជាមួយ កាប់ Video (ឬមៅថា កាបមអ
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រកង់ LCD)។ 

 

4.2   ម្វើយ៉ាងណាមដើមប ីក់ បា៉ា ណែល Display បាន 

កុុំពយូទ័រ laptop មួយចុំនួនមានមសៀគវី inverter board  ក់មៅ មរកាមមអរកង់ LCD ដូចបង្ហា ញ
កនុងរបូភាពខាងមរកាម។ មោកអនក ោចបចេូ ល inverter board កាល ណាម េះមចញពីមអ
រកង់ ណដល មានស ុមសងខាង គឺជាបាល សាិក មៅជុុំវញិមអរកង់ LCD 

 

4.3   មរាគសញ្ហា ពីមពលណដល Inverter ខូ្ច តាម្មមតាមៅមពល inverter ខូ្ចនឹងបង្ហា ញដូច
ខាងមរកាម: 

– កាលណាមោកអនកបិទកុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនក មអរកង់ភលឺ មឡើងកនុងរយ: មពលមួយ
មភលត រចួមហើយបានកាល យជាពែ៌មមម  មោកអនក មៅណតម ើញរបូភាពណតមាន ពែ៌មមម  កាល
ណាមោកអនក restart កុុំពយូទ័រ laptop មឡើងវញិអុំពូលបុំភលឺ មៅណតមមម  ម្ងមទៀត កុុំពយូទ័រ laptop 

ម្វើដុំមែើ រការបានលអរបមសើរ បមចេញមៅមអរកង់ខាងមរត        

– កុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនកមបើកប៉ាុណន្មអរកង់ មៅណតមសសសល់ ពែ៌មមម មិន អស់ 
មោកអនកមៅណតមមើល ម ើញរបូភាពស្សោប់មិន ចាស់ ណតកុុំពយូទ័រដុំមែើ រការ្មមតាបចាួ ន
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របូភាពមៅមលើមអរកង់ បាន្មមតា។ 

– មអរកង់ laptop ដុំមែើ រការ្មមតារាប់មមា៉ាង ឬរាប់ន្រថ្ៃ ប៉ាុណនជួ្ន មពល ខ្លេះមានពែ៌ មមម ខាល ុំង 
ដូចណដលរបាប់ខាងមលើ កាលណាមោកអនក restart កុុំពយូទ័រ laptop មអរកង់ ដុំមែើ រការបាន
លអ្ មមតា មរាគសញ្ហា  គឺបណ្ាលមកពីខូ្ច Inverter ណដល របហាក់ របណហលខូ្ចអុំពូល 
backlight មហើយជួនមពលខ្លេះ មិនដឹងជាមូលមហតុអវី រហូតដល់ មោក អនក ម េះ inverter 

board ឬអុំពូល backlight។ តាមបទពិមសា្ន៍ ផ្ទា ល់ខ្លួន ខូ្ចមសៀគវី inverter board ជាញឹក
ញាប់ជាងខូ្ចអុំពូល backlight ។ 

មមមរៀនទី៥: Backlight ឬ CCFL Tube 

 

មមមរៀនទី៥: អុំពូល Backlight ឬ CCFL Tube 

អុំពូល backlight គឺជារបភពចមបងន្រនពនលឺកនុងមអរកង់ LCD អុំពូល backlight រតូវ បាន ក់
ខាងកនុងមអរកង់។ កាលណាអុំពូល backlight ខូ្ចមោកអនកោចប្ូរទុំង មអរកង់ LCD បាន 
ោចមានលទធភាពមដើមបបី្ូរ អុំពូលមៅខាងមរតមអរកង់។ 

 

អុំពូល backlight (ឬមៅថាអុំពូល backlight bulb មអរកង់ backlight ឬ CCFL tube) គឺជា
របភពន្រនការបមចេញពនលឺមៅមោយមអរកង់ laptop LCD។ របមភទ មអរកង់ laptop LCD មាន
ដុំមឡើងអុំពូល backlight ណតមួយគត់។ អុំពូល backlight រតូវបាន ក់មៅខាងកនុងមអរកង់ 
laptop។ ណខ្ែកាបមួយគូរ ជាមួយណខ្ែភាា ប់ connector ណដលបមចេញ ពីមសៀគវី inverter board។ 
អុំពូល backlight ទទួល តង់សយុងចរន្ ឆ្លល ស់ AC ពីមសៀគវី Inverter board ណដលទទួលបានពី
ចរន្ជាប់ DC ពីកនុង motherboard រចួឆលងកាត់មលើមអរកង់តាមណខ្ែ LCD ដូចបង្ហា ញ របូភាព
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ខាង មរកាម។ 

 

របូភាពបនា ប់មោកអនក បានម ើញរបមភទអុំពូល backlight ណដលបាន ម េះមចញពី មអរកង់ 
LCD Laptop។ ណដលមានណខ្ែកាបពីរ បានផារ ភាា ប់ មៅរជុងសងខាងរបស់ អុំពូល backlight

។ 

 

5.1 មរាគវនិិចឆ័យ អុំពូល Backlight ខូ្ច 

– មពលមបើកកុុំពយូទ័រ laptop អុំពូលភលឺកនុងរយ:មពលមួយដ៏ខ្លី និងរលត់ ពនលឺវញិ។ របូភាព មៅ
មលើមអរកង់ស្សោប់មិនចាស់ ជួនមពលខ្លេះ ការ បមចេញ មៅមរតមអរកង់ដុំមែើ រការលអ
របមសើរ។ 

– កាលណាមោកអនក មបើកកុុំពយូទ័រ Laptop វាដុំមែើ រការ្មមតា ណតជួន មពលខ្លេះ ចាប់មផ្ើម
មោតភលឹបមភលតៗ ពនលឺបិទមបើក។ មា៉ាងវញិមទៀត របូភាព មលើមអរកង់ laptop បមចេញមៅខាង
មរត video ម្វើការ្មមតា។ 

– មអរកង់ដុំមែើ រការ ប៉ាុណន្របូភាពពែ៌រកហម មចញមរតមៅ video ម្វើការ្មមតាទុំងមនេះ
វនិិចឆ័យថា ខូ្ចអុំពូល backlight ណដលវារបហាក់ របណហលនិងខូ្ច inverter board ណដល 
របសិនមបើមោក អនកមិនោច ជួសជុលបានបញ្ហា មនេះ ពាយមម េះមចញ មសៀគវី inverter 

board។ 
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មមមរៀនទី៦: កាបវមីដអូ Video 

 

កាបវមីដអូ សុំរាប់ភាា ប់មៅ មអរកង់ Laptop និងមៅ motherboard ណខ្ែកាប video សុំរាប់ជចាួ ន
សញ្ហា ទិននន័យ data signal សុំរាប់មអរកង់ LCD និងថាមពលសុំរាប់មសៀ គវី inverter board។ 

 

ណខ្ែកាប laptop LCD ណដលមគមៅថាកាប video ឬកាប display ឬកាបមអរកង់ កាបមនេះសុំ
រាប់ ចាួ ន សញ្ហា  ទិននន័យ ពីមលើ Motherboard និងកាតវមីដអូមៅមោយមអ រកង់ LCD មាន
កាបវមីដអូជាមរចើន ណដល មរបើចរនជ្ាប់ DC បចាួ នថាមពលមៅ Inverter។ របូភាពមោកអនក
មមើលម ើញខាងមរកាម មនេះគឺជាកាបវមីដអូ។ កាបមនេះមានបី connector មួយសុំរាប់ម ត
ភាា ប់មៅកនុង connector មៅខាងមរកាយន្រន មអរកង់ LCD និងមួយ មទៀតសុំរាប់ភាា ប់ មៅ 
inverter board មហើយទីបីសុំរាប់បចេូ ល មៅមលើ connector មលើ motherboard ឬកាត video។ 
ណផនកខាង មលើន្រនកាប រត់ដុំមែើ រការមៅមលើបា៉ា ណែល laptop រវាងមអរកង់ LCD និងគុំរប 
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display។ 

 

ខាងមរកាមកាបម ើញមាន Keyboard 

 

មដើមបីម េះណខ្ែកាប LCD បានមោកអនកមិនចាុំបាច់ម េះ laptop ទុំងមូលមទ។ 

6.1 បញ្ហា ណដលទក់ទងជាមួយណខ្ែកាប LCD 

– ការបង្ហា ញរបូភាពមៅមលើមអរកង់ ្មមតាមៅមពលណដលមោកអនករញុចុេះមរកាម កាលណា 

មោកអនកម្វើចលន display របូភាពមៅមលើមអរកង់មោតភលឹបណភលតៗ វាមិនបង្ហា ញពែ៌ ភាល
មៗមនេះវាបានឈប់បង្ហា ញ display មៅមពលណដលមបើកមឡើង វញិទទួលរបូភាពចូល្មម
តា។ 

– មអរកង់ LCD បានបុំភលឺមឡើងណតមមើលមិនម ើញរបូភាពអវីទុំងអស់ ម ើញណតមអរកង់ មមម  
ការភាា ប់មៅខាងមរត VGA រវាងមអរកង់ និងកុុំពយូទ័រដុំមែើ រការ្មមតា មិនមាន បញ្ហា ជាមួយ
វមីដអូ video មចញមរតអវីទុំងអស់។ 
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– របូភាពមៅមលើមអរកង់ LCD ណលងចាស់ខុ្សពីភាព្មមតា ណតកុុំពយូទ័រដុំមែើ រការ ្មមតា។ 
មានករែីខ្លេះកាប វមីដអូខូ្ច មិនោចបចាួ នចូលមៅ LCD របូភាពបាន។ 

មមមរៀនទី៧: ឧបរកែ៏ Web Camera 

 

កុុំពយូទ័រ Laptop ទុំមនើបជាមរចើនមរកាយៗមនេះមានភាា ប់ជាមួយ web camera មៅខាង មលើបា៉ា
ណែល display panel ណដល web camera មិនណមនជាណផនកន្រនមអរកង់ LCD មឡើយ ឧបករែ៏ 
web camera មនេះសថិត មៅ ច់ម យណឡកពីមសៀគវី board មហើយ វាោចម េះមចញពីមអរកង់ 
LCD មចញមរតបាន។ 

 

 

មានអនកជួសជុល មួយចុំនួនបានគតិតថា web camera គឺជាណផនកន្រនមអរកង់ LCD តាមការពិត
វាពមណមន ដូមចាន េះ មឡើយ។ ឧបករែ៏ web camera រតូវបានភាា ប់មៅមលើ របព័នធ Board ណដល
ឆលងកាត់តាមណខ្ែម តមលើកាល Connector មៅរជុងខាងស្ាុំន្រដ ន្រនមសៀគវី web camera board

។ ណខ្ែកាប web camera រត់ដុំមែើ រការណតមាន ក់ ឯង មិនទក់ទងជាមួយមអរកង់ LCD មឡើយ។ 
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ឧបករែ៏ web camera board និងមអរកង់ LCD មានបែុ្ុំ ពីរណផនកមហើយោចម េះ មចញមរត
ឬប្ូរបាន។ 

 

7.1 បញ្ហា ណដលទក់ទងជាមួយ Web កាមមរា៉ា  

មៅមពលណដលកាមមរា៉ា របស់មោកអនក បានបឈឈប់ម្វើការ មោកអនកោចមមើល
ម ើញ កាមមរា៉ា  camera រាវរកមៅមលើ device manager ប៉ាុណន្វាមិនម្វើការ មតើមោកអនក ោចម្វើ
អវី? មោកអនកពាយមដុំមឡើងមឡើងវញិ webcam driver ណដលវាោចជួស ជុលបញ្ហា របស់ កា
មមរា៉ាបានមឡើងវញិ មតើម្វើយ៉ាងណា មដើមបី ជួស ជុល driver បាន 

មដើមបី ចូលមៅដល់ device manager មហើយរកមមើលកាមមរា៉ា  webcam វាបាន បង្ហា ញកនុងឧបករ
ែ៏ USB device ចុចមលើស្ាុំន្រដកាមមរា៉ា  webcam រចួមហើយ ម េះមចញ uninstall driver។ ឥឡូវ
មនេះកុុំពយូទ័រ laptop បាន boot ចូលមហើយរាវ រកកាមមរា៉ា  webcam និងដុំមឡើង driver មឡើងវញិ
វានឹងម្វើការបាន្មមតាវញិ។ 

មមមរៀនទី៨: រតមចៀកទវ សនលឹកមអរកង់ 

រតមចៀកទវ សនលឹកមអរកង់មានពីរ មៅសងខាងមអរកង់របស់កុុំពយូទ័រ Laptop វាម្វើអុំពី ណដកសុំ
រាប់បិទមបើកមអរកង់ មគោចមបើកមអរកង់កនុងមុុំ 90 ដឺមរក ឬ 110 ដឺមរកក៏បាន វាមានលុំនឹងទប់
ជាប់មអរកង់មិនមោយបត់ណបនបាន។ 

 

រតមចៀកទវ មអរកង់ ភាា ប់មៅណចកជាពីរន្រនមអរកង់ display panel តាម្មមតារតមចៀក ទវ មាន
ពីរសថិត មៅ មឆវងស្ាុំ របស់ បា៉ា ណែល display panel។ មានវសីពីរ មូលភាា ប់ មលើមអរកង់ 

LCD ម យសុវតថិភាព រតមចៀកទវ  មអរកង់ មិនោចជួសជុលបានមឡើយ របសិនមបើរតមចៀក
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ទវ  ខូ្ចមនេះមិនោចរកាទប់មអរកង់មោយមានលុំនឹងបានមឡើយ វានឹងមដក មិនោច ក់
បានមុុំ 90 ឬមុុំមួយ។ 

 

មៅមលើរបូភាពខាងមរកាមកុុំពយូទ័រ laptop ម េះមអរកង់ LCD មចញ ។ 

 

មដើមបីម េះឬដូរ សនលឹកទវ  មោកអនកោចម េះបានទុំងពីរ មៅមលើបា៉ា ណែល display panel 

មលើកុុំពយូទ័រ។ 

 

មមមរៀនទី៩: ចរន ្AC/DC Power Adapter 
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មមមរៀនទី៩: ចរនឆ្្លល ស់ និងចរនជ្ាប់ AC/DC Power Adapter 

ឧបករែ៏ AC/DC power adapter ណដលប្ូរពីតង់សយុងចរន្ឆ្លល ស់ AC មៅជា ចរន្ DC power 

តាមតរមូវ ការកុុំពយូទ័រ laptop។ 

 

ឧបករែ៏ AC/DC power adapter ឬមគមៅថា power supply ឬមៅ ឧបករែ៏ប្ូរចរន្ឆ្លល ស់ 
AC power មៅជាចរន្ជាប់ DC power តាមតរមូវការ របស់កុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនក។ 
ឧបករែ៏ AC/DC adapter ផគត់ថាមពល សុំរាប់កុុំពយូទ័រ laptop រចួមហើយសាកចូលថ្ម វាមាន
សារ:សុំខាន់បុំផុតសុំរាប់មរបើផគត់ ផគង់មៅ មោយ កុុំពយូទ័រ Laptop ទុំងមូល។ របសិនមបើមោក
អនក មមើល adapter ថ្មីមោកអនករតតួពិនិយត ដូចខាងមរកាម: 
– មៅមលើ adapter ថ្មីរតូវណតមានការណែនុំមៅមលើវា កុំែត់សុំគ្នល់មរបើរបាស់ 

– មៅមលើ adapter ថ្មីរតូវណតមានតង់សយុងកុំែត់ Input 100-240V និង Output 12v ឬ 19V រតូវ
តរមូវការ កុុំពយូទ័រ មាកមផែងៗគ្នន  ណដលមៅមលើ adapter ខាងមរកាម របស់ Toshiba មរបើ 
outputs 19V-3.42A។ 
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តង់សយុងមចញមរតរតូវណតដូចគ្នន  កុំែត់សុំគ្នល់មៅមលើ Adapter មោកអនកមិនោច មរបើ
ណដលមានតង់សយុងខ្ពស់ ជាង ឬទបជាងបានមឡើយ។ ឧទហរែ៏ របសិនមបើកុុំពយូទ័រ laptop 

របស់ខ្្ុុំរតូវការទមទរ តង់សយុងណត 19v-3.42A ឬោចរបលបាន adapter ណដលមានតង់សយុង 
19v-3.95A ណដលមិនោច មលើបានមឡើយ។ 

19.1 មតើម្វើយ៉ាងណាមដើមបណីតស ឬជួសជុល Power Adapter កុុំពយូទ័រ laptop  

មចញថ្មីទុំមនើប មាន power adapter បានបិទរតាមៅមលើវា មហើយ មោកអនកមិនោច 

ជួសជុលវាម យខ្លួនឯងបានមឡើយ រងចាុំផុត ការធានសិន។ របសិនមបើ adapter ខូ្ចមោក
អនកនឹងោចទិញថ្មី ឬយកមៅកណនលលក់កុុំពយូទ័រ ណដល មោកអនក បានជាវ។ 

– មតើម្វើយ៉ាងណាមដើមបីដឹងថា AC adapter ខូ្ចង្ហប់? មោកអនកោចម្វើណតសជា មួយឧបករ
ែ៏ វ ៉ាលុណម៉ាត voltmeter មៅកនុងរបូភាពខាងមរកាមបង្ហា ញពីការវាស់មរបើ ជាមួយឧបករែ៏ណត
សវាស់ម ើញ 15V adapter មមើល ម ើមចញមរត output គឺ 15.45V មិនន័យថាដុំមែើ រការ្មម
តាមិនមានអវីខុ្សពី្មមតាមឡើយ ណតរបសិនមបើ តង់សយុង មចញមរត output voltage មានតន្រមល
តូចឬខ្ពស់ជាង ប៉ាុណន្មបើ វាស់ម ើញ 0V មានន័យថា Adapter មនេះខូ្ចណដល បណ្ា មកពីមឆេះ 
ឬខូ្ចអវីមួយ។ 

 

– របសិនមបើខូ្ច adapter មិនោចម តបាន មោកអនកោចប្ួរថ្មីមួយមផែងមទៀត។ រតូវ
កុំែត់មោយបាន ចាស់ ថាោថ្មី ោច ម តភាា ប់វាមានទុំហុំប៉ាុនគ្នន  និងោថាស់ណដរ អត់ ត
ង់សយុងដូចគ្នន  ចុំនួនអុំណព មសមើ គ្នន ពិមសសគឺ កាន ដុយ ម យរតូវគ្នន  ជួនកាលវា មានទុំហុំ
តូចឬ ុ្ំ មិនោច ម ត បចេូ លបាន ណដលបានខូ្ច។ 

មមមរៀនទី១០: របអប់ថ្មកុុំពយូទ័រ Laptop 
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ថ្ម battery គឺជាថាមពលទីពីរសុំរាប់ laptop ណដលបានទទួលថាមពលពី Adapter មហើយថ្ម 
battery បានទទួលសាកចរន្អគគិសនីមចញ មគោចមរបើថ្មម យមិនបាច់មរបើ adapter មទេះបី
ផ្្ទច់មចញពី Adapter ក៏ម យថ្មមៅណតោចផគត់ផគង់បានទុំង មូល ក៏បានណតមរបើបានកនុងរយ:
មពលកុំែត់ ពី ពីរទីបីមមា៉ាងណតប៉ាុមណាណ េះ។ 

 

 

ថ្មកុុំពយូទ័ឬ Laptop មានម៉ាូណដលមផែងគ្នន  តាមលកខែ:ពិមសសរបស់មាកវានីមួយៗ កុុំពយូទ័រ 
laptop មានថ្ម battery ចមបងណដលភាា ប់មៅរបព័នធមសៀគវី Board។ 

 

10.1 ម េះស្សាយបញ្ហា ថ្មរបស់កុុំពយូទ័រ Laptop 

មយើងោចនិយយថា laptop របស់មោកអនកមិនដុំមែើ រការ គឺម យសារពីថាមពល ថ្ម 
battery វាម្វើការបានលអ របមសើពី AC មដើមបីម េះមចញពី laptop មហើយដុំមឡើង។ របសិនមបើកុុំ
ពយូទ័រ laptop មិន ោចទទួលបានថ្ម ឬមិន ោចដុំមឡើងភាា ប់មរបើជាមួយថ្ម បាន មោកអនក
ពាយមម េះដូរថ្ម ថ្មីមួយរគ្នប់ របសិនមបើមៅណតមានបញ្ហា ដូចមនេះ មទៀត មូលមហតុមនេះគឺប
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ណ្ាមកពីខូ្ចមលើរបព័នធ board។ 

10.2 កាលណាកុុំពយូទ័រ Laptop ខូ្ចមោកអនកម េះស្សាយបញ្ហា យ៉ាងណា 

ខាងមរកាមមនេះនឹងពនយល់ពីបញ្ហា កុុំពយូទ័រ laptop ខូ្ចនិងរកបញ្ហា របស់វា។ មៅកនុង មមមរៀន
បនា ប់ បមរងៀនបញ្ហា  ជួបរបមទេះ ជា មួយម៉ាូណដល និងមាកមានលកខែ:មផែងៗ ឧទហរហ៏ 
កាលណាកុុំពយូទ័រ Laptop ខូ្ច មពលម យ power adapter រចួមហើយ ចុចមលើប ូតុង power មិន
មានមចញសញ្ហា អវីទុំងអស់ កុុំពយូទ័រ laptop នឹងមិនលឺ សុំមលង អវីមសាេះ មភលើងអុំពូល LED ក៏
មិនភលឺ កង្ហា ក៏មិនវលិ មហើយមៅមលើមអរកង់ ម ើញ ពែ៌មមម  មៅគឺកុុំពយូទ័រ Laptop ខូ្ច។ មតើ
កនុងករែីមនេះមោកម េះស្សាយយ៉ាងណា? 

– កុំែត់មោយបានចាស់ ថាមតើបានម យចូលកនុងម យមភលើងមានចរន្រត់ចូលឬ យ៉ាង
ណា ពាយមមមើល មភលើង ម តដុយ។ 

– ណតសកុុំពយូទ័រ DC power adapter កុំែត់តង់សយុងមចញមរតរតឹមរតូវឬយ៉ាង ណា មោក
អនកោចណតស DC power adapter ម យវាស់វ ៉ាលុណម៉ាត។ 

– ការម្វើណតសម ើញថា DC adapter ដុំមែើ រការលអរបមសើរ មហើយមានតង់សយុង មចញមរត
រតឹមរតូវ កនុងករែី មនេះ មោកអនកដកមចញ power adapter ពីកុុំពយូទ័រ laptop ម េះមចញថ្ម 
battery រងចាុំពីរឬបីនទី រចួមហើយ ក់ adapter ចូលវញិ។ 

របសិនមបើកុុំពយូទ័រ laptop មៅណតមិនដុំមែើ រការ មនេះគឺមកពី motherboard បណ្ាលមកពី
បញ្ហា រនធម ត Power។ កាលណារនធម យ DC power ខូ្ចមហើយ motherboard និងមិនទទួល
ថាមពលពី adapter។ កនុងករែី មនេះមោកអនកនឹង ម េះសុំែុុំ  កុុំពយូទ័រ laptop មហើយប្ូររនធ 
power ឬោចជួសជុលរនធម តដុយ Power Jack របស់ កុុំពយូទ័រ laptop។ 

ឧទហរែ៏កាលណាមោកអនក ម ត DC power adapter ចូលរចួមហើយចុចមលើ ប ូតុង power 

កុុំពយូទ័រ laptop ចាប់មផ្ើមលឺសុំមលង្មមតា មហើយអុំពូល LED ម្វើការ ្មមតាណតមិនមាន
បង្ហា ញមលើមអរកងមសាេះ។ 
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មមើលមលើមអរកង់ របសិនមបើម ើញរបូភាពមៅមលើមអរកង់ ណតមខ្ាយណាស់ មោកអនកោច 
ណឆកមមើលបណ្ាល ពីអុំពូល Backlight ខូ្ច។ 

 

របសិនមបើមិនមានរបូភាពមៅមលើមអរកង់ laptop LCD មោកអនកម្វើណតសកុុំពយូទ័រ 
laptop ម យមរបើ external monitor មដើមបីម តមចញមរតមមើលរបូភាព។ មដើមបី ភាា ប់មៅ 
external monitor រតូវភាា ប់ជាមួយ VGA port របស់កុុំពយូទ៏័រ laptop រចួមហើយមបើក កុុំពយូទ័រ 
laptop។ មោកអនកោច video មចញមរត external monitor ម យចុចមលើ Fn និង F4 មៅមលើ 
កុុំពយូទ័រ HP laptop មហើយ Fn និង F5 មលើ កុុំពយូទ័រ Toshiba laptop មហើយ Fn និង F7 មលើ កុុំពយូ
ទ័រ IBM laptop។ មោក អនកមមើលម ើញ external monitor ម្វើការបាន្មមតាប៉ាុណន្ មៅ មលើមអ
រកង់ LCD មៅណតមិនមានរបូភាពអវីមសាេះ។ របសិនមបើមោកអនកជួបបញ្ហា មនេះ គឺខូ្ចមអរកង់ 
LCD ឬណខ្ែកាប video មយើងោចម េះណខ្ែកាបមហើយភាា ប់មឡើងវញិជាមួយ motherboard និង
មអរកង់ LCD ម តមឡើងវញិ កាល កាប LCD មៅ Video។ 
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កនុងករែីទុំង internal និងមអរកង់ external ខូ្ច ទុំងពីរមិនចូលរបូភាព មានន័យ ថា
មិនទក់ទងជាមួយមអរកង់ LCD ឬណខ្ែកាប video។ តាមបទពិមសា្ន៏ ណដលធាល ប់ ជួបរប
មទេះ គឺបណ្ាលមកពី RAM របស់ កុុំពយូទ័រ laptop។ 

 

ពាយមម េះជួតមជើង RAM រចួមហើយ ក់ចូលកនុង memory module វញិ មបើសិន ជា
មៅណតមិនភាា ប់ដុំមែើ រ ការមកើត មោកអនកពាយមមរបើរចាស ឬជុជមបាេះសុំោត កនុងមជើង 
memory module មោយអស់ដីមចញ មហើយ ពាយមម េះមចញពីមជើង មាខ ងមទៀត កនុងករែី
ម េះជួត ក់់វញិមិនដុំមែើ រការ មនេះបណ្ាមកពី RAM ខូ្ច។ 
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ពាមយមម េះថ្មមចញ និង hard drive មហើយនិង DVD drive រចួមហើយមបើក កុុំពយូទ័រ 
laptop ម យគ្នម ន សមាស ធាតុទុំងអស់មនេះ។ 

 

ពាយមមបើក laptop ជាមួយ external monitor កាលណាណខ្ែកាប video មិន ោច
ភាា ប់មៅ motherboard បាន មបើសិន កុុំពយូទ័រ laptop ចាប់មផ្ើម Video មចញ មៅមអរកង់ 

external monitor មនេះមិនមានបញ្ហា អវីមឡើយ 

 

កនុងករែីណដលមោកអនកម េះ hard drive និង DVD drive មិនោចជួយម េះ ស្សាយ
បានអវីមសាេះ ម េះណខ្ែកាប video ក៏មានោចជួយម េះស្សាយអវីណដរ។ មោក អនកបន្រកុរក
មមើលម្ុុំម្ងមួយៗ មហើយម្វើណតសវាតាមជុំហាន។ មបើកសិនជាម េះ wireless card ឬ modem 
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ឬផ្្ទច់មចញ keyboard ក៏មៅណតមិនោចម េះស្សាយ។ 

 

មៅណតមិនោចមមើលម ើញ video មៅមលើ external monitor 

 

ចុចមរកាយ មោកអនកម េះកុុំពយូទ័រ laptop រចួមហើយម េះ motherboard មចញ 
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ចុចមរកាយ មោកអនកម េះកុុំពយូទ័រ laptop រចួមហើយម េះ motherboard មចញ 

 

មៅមលើរបូភាពខាងមរកាមមនេះ motherboard បានម េះមចញពីសុុំែុុំ  របព័នធ system 

– មសៀគវី Motherboard កនុងករែីខ្លេះកាត video card  ក់ជាប់មលើ របព័នធ motherboard។ 

– CPU ជាមួយណដករតជាក់ heat sink និងកង្ហា  
– មោកអនកមមើលមលើ memory module មៅលអរបមសើរ 
– ប៉ាូតុង power មលើ board សុំរាប់ចុចមបើកមលើរបព័នធ system 

– ម្វើការជាមួយ DC power adapter 

មៅណតមិនោចទទួលបានវមីដអូ video មចញមៅមអរកង់ external monitor របព័នធ system បាន
មបើក កង្ហា រតជាក់ fan ចាប់មផ្ើមវលិណតមិនមានវមីដអូចូល។ បញ្ហា មនេះ 95% motherboard ខូ្ច
មិនោច ដុំមែើ រការបាន។ កាលណា CPU ខូ្ចវាោច បណ្ា motherboard ខូ្ចបានណដរ។ 

មមមរៀនទី១១: បញ្ហា  Laptop ណតងណតខូ្ច 

មមមរៀនទី១១: ជួសជុលបញ្ហា នីមួយៗរបស់កុុំពយូទ័រ Laptop ណតងខូ្ច 

11.1 ការជួសជុលមលើដុយ power jack ឬមៅថា DC Jack 

របសិនមបើមោកអនក កុំពុងណតភាា ប់ power មានបញ្ហា ខូ្ចរនធមិនោចសាកចរន្ចូល បានចរន្
ថាមពល ណដលបានចូលកនុងោចម្វើមោយមរគ្នេះថាន ក់ដល់ថាសរងឹ hard drive និងបនាេះ 

motherboard។  

ការវភិាគបញ្ហា មលើ power jack:  

• ពិនិតយមលើថ្ម battery របសិនមបើមិនមដើរជាមួយ AC adapter  

• គ្នម នថាមពល power ចូល 
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• មិនោចសាកចរនប្ាន 

 

កុុំពយូទ័រមិនោចសាកចរនចូ្ល មោកអ្្នកជួសជុលបញ្ហា  power មូលមហតុមកពីកុុំពយូទ័រ 
laptop របស់មោកអនកមិនសាកបណ្ាលមកពីបញ្ហា : 

 បាត់ភាា ប់ connection របូភាពទី១ 

 បញ្ហា មលើ Adapter របូភាពទី២ 

 បញ្ហា ពីរនធ Jack របូភាពទី៣ 

 ថ្ម Battery មិនកាន់ចរន្ របូភាពទី៤ 

 ខូ្ច chip សាក របូភាពទី៥ 

 

11.2   បញ្ហា កុុំពយូទ័រ Laptop មិនោច boot ចូលមកើត មូលមហតុណដលបណ្ាលមក កុុំពយូទ័រ 
laptop មិនោច boot បណ្ាលមកពី: 

 ខូ្ច video chip ណដលបណ្ាលមោយមិនោច boot បាន 

 ខូ្ច I/O controller chipset 

 ខូ្ច memory មានសុំមលងលឺបីដង ឬ ខូ្ច CPU មានមភលើងចូលណតមិនមដើរ 
 មិនោចបចេូ ល BIOS update បាន 

 ខុ្ស BIOS setup 

 chip មិនដុំមែើ រ boot មៅមលើរបព័នធ system board 
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11.3   កាលដុយ Power Connector កុុំពយូទ័រ laptop ជាមរចើនណដលមានបញ្ហា ជាមួយរនធម យ
ដុយ DC power jack ណដល ផារភាា ប់មៅមលើ motherboard មានបីឬបួនមជើង pin មគសមងកត
ម ើញ មជើងផារ មៅ បាត មរកាម រលុងមិនជាប់មលើ board មូលមហតុបណ្ាពីការមរបើរបាស់
ម តមរចើន មហតុមនេះមហើយ បានជា មោកអនក រតូវការផារបណនថមសុំែមលើវាមោយបានរងឹ
មាុំជាមួយ បាត board វាម្វើមោយរបូតមចញមិនោច សាក ចរន្ ចូលកនុង ថ្មបាន កាល ណា
របូតមចញណបបមនេះចរនអ្គគិសនីម្វើមោយមត្ ោចមឆេះឆលងដល់ កុុំពយូទ័រខាងកនុង Motherboard 

បាន ្មមតាវាបង្ហា ញសញ្ហា : 

 ថ្ម battery គឺមិនសាកចរន្ចូល មៅមពលណដលម តចូល power adaptor 

 មអរកង់ screen មោតភលឹបណភលត មពលម តដុយចូលរនធ power រតូវបាន ម តចូល។ 

 កាលណាម តចូល DC មឡើងមត្បនា ប់ពីរបីនទីន្រនការមរបើរបាស់មានខ្លិន មឆៃៀម
មឆេះ។ 

មូលមហតុទុំងអស់មនេះគឺបណ្ាលមកពីការផារភាា ប់ DC power jack និង motherboard 

សុំែមិនជាប់ រងឹមាុំលអ។ 

 

មានម៉ាូណដលកុុំពយូទ័រ laptop ជាមរចើនណដលមានបញ្ហា ដូចមនេះ ដូចជាកុុំពយូទ័រ Dell laptop ណដល
មរបើមជើងបី pin DC power jack ផារមិនជាប់រងឹមលើ board មហើយ របមភទម៉ាូណដល Sony Vaio 

និងម៉ាូណដល Toshiba ណតងណតជួប រនធដុយ DC jack ផារ ភាា ប់មៅមលើ motherboard មហើយ
របមភទកុុំពយូទ័រ Apple laptop ក៏ណតងណតជួប របមទេះ បញ្ហា  DC power មនេះណដរ។មដើមបីម្វើណតស 
power jack ខូ្ច: 
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1. ម េះថ្ម battery មចញមរត 

2. ម តណខ្ែ power 

3. ចាប់មផ្ើមមបើកកុុំពយូទ័រ laptop 

មរបើសិនមបើកុុំពយូទ័ររបស់មោកអនកបិទ shut down ភាល មៗបាត់ចរន ្មោកអនកម េះ ជួសជុល
ផារ ឬប្ូរ DC power jack របសិនមិនម្វើដូមចាន េះ motherboard នឹងមឆេះ ខូ្ចមៅជុុំវញិបរមិវែ
មជើងដុយ Power មដើមបីផារមឡើងវញិ ឬប្ូរ បានលុេះរតាណត មោក អ្ ន្កម េះ motherboard 

ទុំងមូលមចញមរត។ 

 

ម េះប្ូរ ឬផារមឡើងវញិ DC power jack មិនណមនង្ហយស្សួលប៉ានម ន មយើងោច ចុំណាយ
មពលពីរមមា៉ាង ោស្ស័យតាមរបមភម៉ាូណដលន្រនកុុំពយូទ័រ laptop។ មោកអនក ម េះសុំែុុំ ទុំង
អស់មៅមលើ motherboard មចញមរតបនា ប់មកផារម េះមចញ power jack មចញពី board។ 

11.4   ការជួសជុល Power Cord របស់កុុំពយូទ័រ Laptop ខូ្ច មដើមបីជុសជុល power cord កុុំពយូទ័
រ laptop របស់មោកអនកណដលខូ្ចមិនោច បចេូ លសាកមភលើង ចូលកនុងថ្ម battery ឬថាមពល
មរបើរបាស់ផគត់ផគង់ កុុំពយូទ័រទុំង មូល 

 

មោកអនកមរបើទុសវចុីងផ្ទក យ សុំណប៉ាត ដង្ហក បនិងបង់សអិតពែ៌មមម  
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ចាប់មផ្ើមម េះគរមបរបអប់ 

 

គ្នស់គរមបមចញមរតបាន 

 

ពិនិតយមមើលខាងកនុងជួសជុល 

 

11.5   ថាសរងឹ Hard Disk ខូ្ចថាសរងឹ Hard disk មានបញ្ហា ដូចខាងមរកាម: 

 ចាប់មផ្ើមមបើកកុុំពយូទ័រ laptop ចូលដល់ Windows វាមចញពែ៌មខ្ៀវមលើ មអរកង់មាន
បង្ហា ញថា “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”, “hal.dll is missing or corrupt” ឬ 
“WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG 
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\SYSTEM” គឺមកពី error file system ជួនមពលខ្លេះោច scan សុំរាប់ HD error បានរបណហល 
50% បណ្ាលមកពីខូ្ច sector។ 

 កុុំពយូទ័រ laptop បានបង្ហា ញមលើមអរកង់ពែ៌មមម ណដលមានជាអកែរ “SMART test 

failed. Backup your data immediately and replace the hard disk” មានន័យថា hard 

disk ដុំមែើ ការខ្លួនឯងមិនមកើត។ 

 

ដុំមណាេះស្សាយបញ្ហា : មុនដុំបូងម េះស្សាយជាមួយ file system ណដលខូ្ច មានមរចើ
មម្ាបាយមដើមបីម េះ ស្សាយជួសជុល missing file ណដលខូ្ច។ របសិនមបើបញ្ហា កមមវ ិ្ ី 
software មនេះ ថាសរងឹ hard disk នឹងបន្ដុំមែើ រការោចមរបើរបាស់បាន មោកអនកោច Scan 

ម យចុចមលើ “C” drive កនុង “My Computer” មរជើសមរ ើស “Properties” រចួ មហើយ “Tools” ចុច
មលើប ូតុង “Check Now”។ 

ណដកកុំមៅ ជាញឹកញាប់ណដកកុំមៅណតងណត ខូ្ចមៅមលើ motherboard របស់កុុំពយូទ័រ Laptop 

 

ខាងមរកាមណដកកុំមៅ Laptop ណដលមានដី្ូលីចូលខាងកនុង 
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មោកអ្ ន្កោចមរបើជក់មដើមបីមបាស្ូលីមចញពីមលើណដកកុំមៅ 

 

11.6 បញ្ហា ណដកកុំម េះមិនដុំមែើ រការ 
កុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនកណតងណតបិទ shutdown ជារបចាុំ វាដុំមែើ រការយឺត មហើយ
ពិបាកបុំផុត មៅមពល មបើករងចាុំ 10នទីមនេះគឺបណ្ាលមកពីបញ្ហា ជាមួយណដក កុំមៅណដល
មានដី្ូលីជាមរចើនមៅជុុំវញិ។ មដើមបីម េះស្សាយ បញ្ហា មនេះមោកអនកម េះវា មចញមរតរចួ
មហើយមរបើរចាសដុតមោយរជេះ្ូលីពីមលើណដកកុំមៅខាងកនុង កនុងរបូភាព បង្ហា ញ ខាងកនុង
មយើងម ើញមានសុំរាម្ូលីជាមរចើនណដលកកសាេះកនុងណដកកុំមៅ។ 

 

របមភទណដកមនេះគឺកុុំពយូទ័រ Toshiba Satellite A10 ណដលបានម េះមចញកង្ហា  fan 
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11.7   បញ្ហា មអរកង់ LCD ខូ្ច បញ្ហា ខូ្ច Hardware មានដូចជាមអរកង់ LCD មសៀគវី inverter 

ណខ្ែកាប ឬអុំពូល backlight។ 

ការវនិិចឆ័យមអរកង់ខូ្ច: 

 កុុំពយូទ័រ laptop បង្ហា ញមអរកង់ពែ៌មមម  មហើយរបសិនមបើម្វើចលនមលើវា ដុំមែើ ការ
្មម មនេះគឺមកពីណខ្ែកាប cable ភាា ប់មលើមអរកង់។ 

 កុុំពយូទ័រ laptop បង្ហា ញចាប់មផ្ើមចូលមៅមអរកង់ បង្ហា ញពែ៌មមម ប្ូរពែ៌ បន្ិចៗ
រហូតដល់មមើលរបូភាពមលងម ើញ បញ្ហា មនេះគឺបណ្ាលពីខូ្ចោុំង វតឺទ័រ inverter ឬ
ណខ្ែកាប 90%។ 

 ភាល មៗមនេះចាប់មបើកមអរកង់បានម ើញពែ៌ផ្ទក ឈូក និងរកហមមរបឿង រចួ មហើយ
បានបិទមមម វញិបនា ប់ពីរនទីមរកាយមក បញ្ហា មនេះគឺមកពីអុំពូលមភលើង backlight មៅ
ខាងមរកាយបា៉ា ណែលមអរកង់ខូ្ច។ 

 មអរកង់កុុំពយូទ័រមោតភលឹបមភលតៗ ពីរឬបីនទីរចួមហើយកាល យជាមមម  របសិនមបើ មោក
អនកម្វើចលន ឬសងកត់មៅរជុងណាមួយន្រនមអរកង់ោចមមើលម ើញ រចួមហើយវា
មោតភលឹបមភលតៗម្ងមទៀត បញ្ហា មនេះបណ្ាលពីណខ្ែកាប ឬមអរកង់ LCD ខូ្ចកនុង50%

។ 

 មអរកង់បានបង្ហា ញពែ៌ពីរ មមម និងស (គ្នម នរបូភាពមចញ) មអរកង់មៅខាង កនុងមៅ
ណតដុំមែើ រការ្មមតា បញ្ហា មនេះបណ្ាលមកពីខូ្ចណខ្ែកាប ឬ LCD 70%។ 

មានឆនូតមៅមលើមអរកង់ (ជួនកាលឆនូតទទឹង និងជួនកាលបមណ្ាយ) មពល មោកអនកប្ូរទី
តាុំងមអរកង់ ឬសងកត់មលើ រជុងមអរកង់វាោចមមើលម ើញបន្ិច បញ្ហា មនេះមកពីខូ្ច ណខ្ែកាប 
ឬមអរកង់ LCD 90%។ 

 

11.8   បញ្ហា  Motherboard ខូ្ច ជាទូមៅកុុំពយូទ័រ Laptop ណដល ក់លក់កនុងរបមទសកមពុជា
មយើង មានធានណតរយ: មពលខ្លីមលើ Hardware របសិនមបើខូ្ច motherboard មនេះមោកអនកប្ូរ
ថ្មីមានតន្រមល ន្រថ្លរបសិនោចជួសជុលបានមលើណផនកណាមួយមលើ Motherboard ជាការរបមសើរ។ 
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បញ្ហា ខូ្ច Motherboard: 

ម តបចេូ លថាមពល Power adaptor រចួមហើយមបើកកុុំពយូទ័រ laptop 

 មិនម ើញបង្ហា ញអវីទុំងអស់ 

 មភលើងអុំពូលចូល “ON” កង្ហា វលិ fan ណតមៅមលើមអរកង់ពែ៌មមម មហើយ មោកអនកស្ាប់
ថាសរងឹ HD មិនលឺវលិដុំមែើ រការ។ 

 មភលើងអុំពូលមបើក “ON” កង្ហា វលិ បនា ប់ពីរបីវនិទី មរកាយមកអុំពូលបានបិទ 

 បនា ប់ពីចុចមលើប ូតុង Power “ON” មអរកង់ពែ៌មមម  មហើយលឺសុំមលង សាៃ ត់មលើកុុំពយូ
ទ័រ laptop។ 

 

11.9   បញ្ហា  RAM ខូ្ច ខូ្ច RAM គឺមិនោចមរបើកមមវ ិ្ ី software យកមកវនិិចឆ័យបញ្ហា បាន
មឡើយ ឬក៏ណផនក រងឹមផែង ឬ motherboard ខូ្ចរតូវការជួសជុលមរគឿងមអឡិចរតូនិកណដលមាន 
ឧបករែ៏ សុំរាប់វាស់ចរន្ តង់សយុង បញ្ហា ខូ្ច RAM ោចវនិិចឆ័យបានង្ហយម យស្ាប់សុំ
មលង beep បមចេញពី BOIS។ 

វនិិចឆ័យបញ្ហា  RAM ខូ្ច: 

 មិនោចមបើកចូលកនុង Windows បាន។ 

 មមើលោចមបើបាន Windows ណតវាបង្ហា ញមអរកង់ពែ៌មខ្ៀវ ណដលមាន សរមសរ 
Memory DUMP ណដលោចខូ្ច RAM ណដរ។ 
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កមមវ ិ្ ី Windows ខូ្ចភាល មៗមៅមពលមោកអនកពាយមចូលកនុងវ ិ្ ី 

 

បនាេះសនលឹក RAM ខូ្ចមគមិនង្ហយជួសជុលមលើមសៀគវី មពលខូ្ចមគណតងណតផ្ទល ស់ប្ូរវា។ 

មមមរៀនទី១២: ជួសជុលកុុំពយូទ័រ ACER 

 

មមមរៀនទី១២: ការជួសជុលកុុំពយូទ័រ LAPTOP ACER 

ម្វើយ៉ាងណាម េះមអរកង់ LCD ណដលខូ្ចកុុំពយូទ័រ laptop មា៉ាក Acer Aspire មសរ ី5670 ឬមសរ ី
5620 

 

ការណែនុំម េះមអរកង់ LCD ណដលខូ្ចពីកុុំពយូទ័រ Acer Aspire 5670 ឬមសរ ីAspire 5620 ខាង
មរកាម មនេះ ជាជុំហានម េះណដលរបហាក់របណហលការម េះមចញកុុំពយូទ័រ Acer Travel Mate 

មសរ ី4210/4270/4670 របសិនមបើកម្វើតាមការណែនុំមនេះ ដូចគ្នន នឹងម៉ាូលណដលមផែងមទៀតណដ
រ។ មដើមបមី េះកុុំពយូទ័រមោក អនកបិទសិន មទើបោច ម េះមានសុវតថិភាព ដកមចញចរន្អគគិស
នីចរនឆ្្លល ស់ AC និងម េះមចញថ្មកុុំពយូទ័រ រតវូពិនិតយមោយ បានចាស់ថាអស់ចរន្មហើយឬ
មៅ។ 
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ជុំហានទី១: មានវសីចុំនួនរបាុំមួយរគ្នប់ មៅមលើណដកគុំរប ម េះវសីទុំងអស់មចញមរត 

 

ណផនកខាងមរកាមមនេះវសីជាប់សអិត មៅគុំរប់ពិបាកមូលមចញមរត មោកអនកោចមូល ម យ
មរបើទុលវសីមុខ្បួន ឬទុស វសី ផ្ទក យ មទើបោចម េះមចញបាន ពីគុំរប មចញពី សុំែុុំ កុុំពយូទ័រ 
ម េះមចញវសីទុំង 6 ណដលម ើញមៅមរកាមគុំរប់។ 
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ជុំហានទី២: ម េះម យរបយ័តន មៅណផនកមលើន្រនមអរកង់ LCD ពីគុំរបមអរកង់ បន្មូលមលើវសី 

 

ជុំហានទី៣: មអរកង់ LCD រតូវបានមូលដកមចញមរត 

 

មអរកង់បនាេះ inverter ណដល ក់មៅជាប់មលើមអរកង់ LCD មគមិនចាុំបាច់ម េះមអរកង់ LCD ក៏
មយើងោចប្ូរ inverter បានណដរ។ ការដកម េះណខ្ែកាបគឺជាការង្ហយបុំផុត វាមៅជាប់
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សងខាង inverter មហើយមយើង ោចម េះដូរ inverter  ក់ថ្មីតាមតរមូវការ ចាុំបាច់។ 

 

ជុំហានទី៤: ម េះវសីទុំងអស់ម យសុវតថិភាពមចអពីសនលឹកទវ  ណតមានម៉ាូណដលខ្លេះ មានវសី
មូលណតពីរមៅមលើ មអរកង់ LCD មៅខាងមលើជាប់សុំែុុំ មអរកង់។ 

 

ជុំហានទី៥: របសិនមបើមោកអនកមិនមចេះម េះមអរកង់ inverter មៅជុំហានទីបី មោក អនកនឹង
ោច ផ្្ទច់ណខ្ែកាប មចញពីរជុងខាងស្ាុំន្រដនុំ inverter។ មអរកង់ LCD មនេះមាន ណខ្ែតភាា ង់
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ជាមួយអុំពូល backlight។ 

 

ជុំហានទី៦: ម េះមអរកង់ LCD ម យរបយ័តនមចញពីគុំរប ផ្្ទច់មចញណខ្ែកាប video មចញពី
មអរកង់ LCD។ 

 

ជុំហានទី៧: ម េះមចញវសីបួមម យសុវតថិភាពមចញពីមអរកង់ LCD មចញពីរតមចៀក ទវ  
មានវសីពីរមៅរជុងន្រន មអរកង់។ ឥឡូវមនេះមោកអនកោចម េះមអរកង់ LCD ខូ្ច និងដូរមចញ
វា ក់មអរកង់ថ្មី។ មោកអនកមមើលមអរកង់ មដលរតូវជាមួយ Acer Aspire 5670 និងមអរកង់ 
Acer Aspire 5620។ 

មមមរៀនទី១៣: ជួសជុលរនធ DC power 

 

មមមរៀនទី១៣: ការណែនុំជួសជុលរនធម ត DC power 

មដើមបីជួសជុលមោកអនកនឹងរតូវការ ឧបករែ៏ដូចខាងមរកាម 
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– ឧបករែ៏ផារសុំែ មរបើខ្យល់សីុតុែា ភាព 800-850អងា 

– ផារម េះម យមរបើមា៉ា សីុនបូម សុំែមចញមៅជុុំវញិគល់មជើង មគោចមរបើឧបរែ៏ Edsyn 

Soldapullt ម៉ាូណដល DS 017។ 

– មោកអនកមរបើោល់កុល និងរចាសដុសុំោតមលើ motherboard មរកាយមពលប្ូរ 
– ប្ូរ ក់រនធដុយ DC power ថ្មីមោកអនកោចរកទិញថ្មយកមកផ្ទល ស់ប្ូរ 

 

ការណែនុំជួសជុលរនធម តម យ DC power របស់កុុំពយូទ័រ Laptop 

 

ដូចមោកអនកមមើលម ើញកនុង របូភាពខាងមរត ផារដកមចញពីមជើង pin ណដលមៅ ជាប់
ជាមួយ motherboard។ មដើមបីផាម េះរនធម តដុយ power jack មចញពី motherboard រតូវ

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Laptop52.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Laptop53.jpg


សុំោតមលើរនធដុយជាមុន និង motherboard រចួមហើយផារ កណនលងណដលចង់ជួសជុល។ 

 

ចាប់មផ្ើមផារម េះ មហើយផារដកចូលថ្មីវញិ របូភាពខាងមរកាមការផារ ក់ចូលវញិ 
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មោកអនកផារម្វើយ៉ាងណាមដើមបី មោយសុំែមឡើងពងមហើយរមោងមទើប ជាប់បាន យូរ 
មគមិនផាររាបមសមើរ មទើបជាប់បានយូរ មិនង្ហយរបូតមចញ។ 

 

មោកអនកពាយមផាម េះរនធម យ power jack មចញពី motherboard ម យ ឧបករែ៏បឺត
សុំែមចញ ពីមជើងផា power jack។ 
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មរកាយមពលបឺតយកសុំែមចញមរតពីរនធម យ DC power jack មោកអនកោចដក មចញវា
ពី motherboard។ 

 

បនា ប់មកចាប់មផ្ើមចាប់ទញ power jack មចញមរត រចួមហើយសុំោតមលើចុំែុច ណដលបាន
ផាដកមចញ។ 
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មកាសសុំោត មលើ power jack ណដលបានផារដកមចញមរត 

 

មជើងបីរបស់ power jack មមើលមៅម ើញជាប់សុំែ មោកអនកោចមកាសមចញ សុំោត 
មចញមោយអស់ម យ របណដកខាត់ឬឧបករែ៏មផែងមទៀតសុំោត 

 

មោកអនកោចដុស ម យមរបើរចាសដុសម្មញ ឬជាមួយោល់កុល មដើមបីសុំោត់ មៅរតង់
កណនលងណដលបាន ផារម េះមចញ។ ការង្ហរមនេះមិនជាចាុំបាច់មទ ណតមបើមោក អនកម្វើណបបមនេះ 
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វាសាអ តង្ហយស្សួលកនុងមពល ផា ក់ចូលវញិ។ 

 

មោកអនកអនុវត្ផារសុំែមៅមលើរនធ power jack តាមជាយមគមវង់មូលណដលមាន បួនរនធ
មៅមលើ motherboard ផាមោយបានមសមើមដើមប ីក់មជើង Power jack ចូល 
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មោកអនកចាប់មផ្ើមផារតាមវង់មូល 

 

ម្វើយ៉ាងណាមដើមបីមសមើសាច់ លអមទើបោចបចេូ ល Power jack ចូលផារជាប់បានលអ 

 

មរកាយពីបានផាររចួរាល់មហើយ មោកអនកោចបចេូ លដុំមឡើង power jack មលើ motherboard 

 ក់ពី មរកាមបចេូ លកនុង power jack មហើយចាប់មផ្ើមផារភាា ប់ សុំែ មជើងជាប់ជាមួយ 
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Motherboard។ 

 

ផារមជើង power jack ទុំងអស់ជាប់មលើ Motherboard 
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មោកអនកបានម្វើការង្ហរជួស DC power ជុលកុុំពយូទ័រ laptop ចប់។ មោកអនក ផារ មោយវា
មឡើងមូល មហើយរមោងណបបមនេះមទើប ោចជាប់បានយូរ។ 

 

មមមរៀនទី១៤: ជួសជុល Power Jack laptop 

មមមរៀនទី១៤: មតើម្វើយ៉ាងណាមដើមបជួីសជុល Power Jack ភាា ប់មៅកុុំពយូទ័រ laptop 

មដើមបីម េះប្ូរ power jack មៅកនុងកុុំពយូទ័រ laptop របស់មោកអនក ដុំបូងរតូវម េះ មចញរនធដុយ
មៅមលើ motherboard សិន ខាងមរកាមមយើងម ើញការពនែល់ប្ូររនធ DC power jack ខាង
មរកាម សកមមភាព ផារម េះមចញមរតពី Motherboard។ 
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មោកអនកជួសជុលកុុំពយូទ័រ laptop របហាក់របណហកផារម េះ power jack រគ្នន់ ណតមោកអនក
ផារបែុ្េះបមង្ហគ ល ណដលបាក់ ក់មោយណវងមឡើងវញិ។ 

 

មោកអនកម េះមចញបមង្ហគ ល power jack ម យផារម េះមចញឬបណនថមបមង្ហគ ល មោយបាន
ណវងមដើមបីផារភាា ប់មលើ motherboard។ 
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មោកអនកោចមរបើណដក ពត់ជារាងដូចខាងមរកាម មដើមបីផារបែុ្េះមជើងមោយណវង ភាា ប់
ជាមួយ motherboard។ 

 

បចេូ លមជើង “+” connector មៅមលើ power jack ពត់ ក់មោយសីុគ្នន  មទើបផារ សុំែមោយ
ជាប់ជាមួយមជើង ចាស់ បនា ប់មកកាត់មោយមសមើលមមផារភាា ប់ 
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ចាប់មផ្ើមផារសុំែមលើ power jack 

 

ឥឡូវមនេះមយើងផារបមង្ហគ ល “+” ជាប់មៅមលើបា៉ា ណែល PCB រចួមហើយមោកអនកោច មមើល
ម ើញដូចកនុងរបូភាព បនា ប់មកមោកអនកផារសុំែកនុងរងវង់មូលសិន រចួ បចេូ លមជើង 
Power jack  ក់ចូលរចួផារភាា ប់មលើ motherboard។ 
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មោកអនកមកាសមចាល រចួមហើយោបសុំែជុុំវញិរង់មូល “+” មលើបា៉ា ណែល PCB មយើងមរបើ
ទុលវសីមុខ្ សុំណប៉ាតមដើមបីម្វើ។ 

 

របសិនមបើមៅជុុំវញិ power jack មិនលមមមោកអនកោចពរងីកមោយ ុ្ំ ម យមរបើ ដមងកៀប
ចាក់ ម្វើមោយរនធ មឡើង ុ្ំ។ 
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ដូចណដលមោកអនក បានម ើញខាងមរកាមរនធ្ ុំលមម បនា ប់មកមយើងផារសុំែជុុំវញិ មលើន្រផា
រងវល់មូល ការផារ ច់ខាតមិនមោយប៉ាេះជាមួយសមាធាធាតុជិតខាងមឡើយ។ 

 

ដុំមឡើង power jack ចូលកនុង motherboard កុំែត់រនធរបមហាងចូលរវាងរនធ jack និង 
motherboard។ 
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សូកបមង្ហគ លចូលកនុងបា៉ា ណែល PCB ផារមជើង pin “+” 

 

ឥឡូវមនេះ កាលណាមោកអនកបានបចេូ ល power jack ចូលកនុងម យសុវតថិភាព បនា ប់មក
មោកអនកោច ពត់ជារងវង់មមេ មដើមបីផារជាប់មៅមលើ motherboard មិនរលងជាប់រងឹមាុំមៅ
មលើ motherboard ម្វើណបប មនេះមទើបោចមរបើបានយូរ។ 
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មោកអនកផារ វាមោយជាប់ជិតមមើលមិនម ើញរងវង់មមេ  មរកាយមកសុំោតម យមរបើ ោល់
កុលដុសមចញពី កណនលងណដលបានផារ។ 

 

មមើលពីខាងមរកាមន្រន motherboard 

 

របូភាពបង្ហា ញមនេះបានផារភាា ប់ចប់ជាសាថ ពរ មោកអនកោចមរបើបានយូរ មិនង្ហយ ខូ្ច
រលុងមជើង Power Jack ដូចមុនមទៀតវាោចចូលចរន្អគគិសនី ោចសាកចូលថ្មលអ។ 
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