
บทที่ 5 
คําสั่ง DOS ที่จําเปนในการซอมคอมพิวเตอร 

 
ความจําเปนในการใช (Dos) ยังคงมีอยู แมวาในปจจุบันบทบาทของมันจะเริ่มลดลงไปมากหลังจาก 

Windows เริ่มมีความสมบูรณและมีสิ่งอํานวยความสะดวกมาใหชนิดที่ไมตองพ่ึงดอสเลย แตถาเม่ือไรเคร่ือง
ของคุณยังไมมี Windows หรือเขาไปใชงาน Windows ไมได คําสั่งดอสก็มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะการ
ใชคําสั่งดอสจะชวยแกปญหาตาง ๆ ไดเชนการ การซอมแซมไฟลที่เสีย กอปปไฟลขอมูล แกปญหา Bad 
Sector ฯลฯ ดังนี้เราควรทราบคําส่ังบางคําส่ังที่จําเปนไวบางเพ่ือนําไปใชงานในยามฉุก เฉิน 
Dos ยอมาจาก Disk Operating System เปนระบบปฎบิัตกิารรุนแรก ๆ ซึ่งการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอรจะมีการทํางานบนระบบปฎิบัติการดอสเปนหลัก โดยการทํางานสวนใหญจะเปนการทํางานโดย
การใชคําสั่งผานบรรทัดคําสั่ง (Command Line) ที่นิยมใชกันคือ MS-Dos ซึ่งตอมาระบบปฎิบัติการดอสจะ
ถูกซอนอยูใน Windows ลองมาดูกันวาคําส่ังไหนบางที่เราควรรูจักวิธีใชงาน 
 
CD คําสั่งเขา-ออก ในไดเร็คทอรี่ 

CD (Change Directory) เปนคําส่ังทีใ่ชในการเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ในโหมดดอส เชน ถาตองการรัน 
คําสั่งเกมสที่เลนในโหมดดอส ซึ่งอยูในไดเร็คทอรี MBK ก็ตองเขาไปในไดเร็คทอรีดังกลาวเสีย่กอนจึงจะรัน
คําสั่งเปดโปรแกรมเกมส ได 

รูปแบบคําสั่ง 
CD [drive :] [path] 
CD[..] 
เม่ือเขา ไปในไดเร็คทอรีใดก็ตาม แลวตองการออกจากไดเร็คทอรีนั้น ก็เพียงใชคําสั่ง CD เทาน้ันแต

ถาเขาไปในไดเร็คทอรียอยหลาย ๆ ไดเร็คทอรี ถาตองการออกมาที่ไดรวซึ่งเปนระดับสูงสุด ใหใชคําสั่ง CD 
เพราะคําส่ัง CD.. จะเปนการออกจากไดเร็คทอรีไดเพียงลําดับเดียวเทาน้ัน 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
CD กลับไปท่ี Root ระดับสูงสุด เชน ถาเดิมอยูที่ C:>docsdata> หลงัจากใชคําส่ังนี้ก็จะยอนกลับไปที่ C: > 
CD.. กลับไปหนึ่งไดเร็คทอรี เชน ถาเดิมอยูที่ C:windowscommand> หลังจากน้ัน ใชคําสั่งนี้ก็จะก็จะ
ยอนกลับไปที ่C:windows> 
 
CHKDSK (CHECK DISK) คําส่ังตรวจเช็คพ้ืนที่ดิสก 

CHKDSK เปนคําส่ังที่ใชในการตรวจสอบขอมูลของหนวยความจํา และการใชงานดิสกหรือ
ฮารดดิสก การรายงานผลของคําส่ังนี้จะเขาไปตรวจสอบพื้นที่ไดเร็คทอรี และ FAT ของดิสก หรือไฟล เพ่ือ



หาขอมผิดพลาดของการเก็บบันทึก ถา CHKDSK พบวามี Lost Cluster จะยังไมแกไขใด ๆ นอกจากจะใช
สวิตซ /f กําหนดใหทําการเปลี่ยน Lost Cluster ใหเปนไฟลที่มีชื่อไฟลเปน FILE0000.CHK ถาพบมากวา 1 
ไฟล อันตอไปจะเปน FILE0002.CHK ไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานปญหาที่ตรวจพบไดอีก 
อยางเชน จํานวน Bad Sector , Cross-ling Cluster (หมายถึง Cluster ที่มีไฟลมากกวาหน่ึงไฟลแสดง
ความเปนเจาของ แตขอมูลใน Cluster จะเปนของไฟลไดเพียงไฟลเดียวเทาน้ัน) 

รูปแบบคําสั่ง 
CHKDSK [drive:][[path]filename] [/F] [/V] 
[drive:][path] กําหนดไดรว และไดเรท็อรีที่ตองการตรวบสอบ filename ชื่อไฟลทีต่องการให

ตรวจสอบ 
/F สั่งให Fixes Errors ทันทีที่ตรวจพบ 
/V ขณะที่กําลงัตรวจสอบ ใหแสดงชื่อไฟลและตําแหนงของดิสกบนหนาจอดวย 
ตัวอยางการใชคําสั่ง 

C:WINDOWS>CHKDSK D: ตรวจสอบขอมูลการใชงานดิสกในไดรว D 
C:>CHKDSK C: /F ตรวจสอบ ไดรว C พรอมกับซอมแซมถาตรวจเจอปญหา 
 
COPY คําสั่งคัดลอกไฟล 

Copy เปนคาํส่ังที่ใชในการคัดลอกไฟล จากไดเร็คทอรีหนึ่งไปยังไดเร็คทอรีทีต่องการ คําส่ังนี้มี
ประโยชนมากควรหัดใชใหเปน เพราะสามารถคัดลอกไฟลไดยามที่ Windows มีปญหา 

รูปแบบคําสั่ง 
COPY [Source] [Destination] 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
C:COPY A:README.TXT คัดลอกไฟลชื่อ README.TXT จากไดรว A ไปยังไดรว C 
C:COPY README.TXT A: คัดลอกไฟลชื่อ README.TXT จากไดรว C ไปยังไดรว A 
C:INFO COPY A:*.* คัดลอกไฟลทั้งหมดในไดรว A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว C 
C:\>copy a:*.* c:\info 
A:COPY *.* C:INFO คัดลอกไฟลทั้งหมดในไดรว A ไปยังไดเร็คทอรี INFO ในไดรว C 
 
DIR คําสั่งแสดงไฟลและไดเร็คทอรียอย 

เปน คําสั่งทีใ่ชแสดงรายชือ่ไฟลและไดเร็คทอรี คําส่ังนี้ถือเปนคําส่ังพ้ืนฐานที่ตองใชอยูเปนประจํา 
เพ่ือจะไดรูวาในไดรวหรือไดเร็คทอรีนั้น ๆ มีไฟลหรือไดเร็คทอรีอะไรอยูบาง 

รูปแบบคําสั่ง 
DIR /P /W 



/P แสดงผลทลีะหนา /W แสดงในแนวนอนของจอภาพ 
ตัวอยางการใชคําสั่ง 

C:>DIR ใหแสดงรายชื่อไฟล และไดเร็คทอรีทั้งหมดในไดรว C 
C:>DIR /W ใหแสดงรายชื่อไฟล และไดเร็คทอรีทั้งหมดในไดรว C ในแนวนอน 
C:>INFODIR /P ใหแสดงรายชื่อไฟล และไดเร็คทอรียอยในไดเร็คทอรี INFO โดยแสดงทีละหนา 
C:>INFODIR *.TEX ใหแสดงรายชื่อไฟลทั้งหมดในไดเร็คทอรี INFO เฉพาะที่มีนามสกุล TXT เทาน้ัน 
C:> DIR BO?.DOC ใหแสดงรายชื่อไฟลในไดรว C ที่ขึ้นตนดวย BO และมีนามสกุล DOC ในตําแหนง ? 
จะเปนอะไรกไ็ด 
 
DEL (DELETE) คําส่ังลบไฟล 

เปนคําส่ังที่ใชในการลบไฟล ซึ่งตองระมัดระวังในการใชคําสั่งนี้ใหมาก 
รูปแบบคําสั่ง 

DEL [ชื่อไฟลที่ตองการลบ] 
ตัวอยางการใชคําสั่ง 

C:>DEL BOS.VSD ลบไฟลในไดรว C ที่ชื่อ BOS.VSD 
C:>PROJECTDEL JOB.XLS ลบไฟลชือ่ JOB.XLS ที่อยูในไดเร็คทอรี PROJEC ของไดรว C 
D:>DEL *.TXT ลบทุกไฟลที่มีนามสกุล TXT ในไดรว D 
 
FDISK ( Fixed Disk) 

เปน ไฟลโปรแกรมที่ใชในการจัดการกับพารติชั่นของฮารดิสก ใชในการสราง ลบ กําหนดไดรว ที่
ทําหนาที่บูตเคร่ือง แสดงรายละเอียดของพารติชันบนฮารดิสก จะเห็นวาเปนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ตองทาํ
ความรูจักและศึกษาวิธใีชงาน เพราะสามารถใชประโยชนในการสราง ฮารดดิสกใหมีหลาย ๆ ไดรวก็ได 

รูปแบบคําสั่ง 
FDISK /STATUS 

ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
A:>FDISK เริ่มใชงานโปรแกรม 
A:>FDISK /STATUS แสดงขอมุลเกี่ยวกบัพารติชันบนฮารดดิสก 
 
FORMAT คําสั่งฟอรแมตเคร่ือง 

เปน คําสั่งใชจัดรูปแบบของดิสกใหม คําสั่งนี้ปกติจะใชหลังการแบงพารชันดวยคาํส่ัง FDISK เพ่ือให
สามารถใชงานฮารดดดดิสกได หรือฝชลางขอมูลกรณีตองการเคลียรขอมูลทั้งหมดในฮารดิสก 

รูปแบบคําสั่ง 



FORMAT drive: [/switches] 
/Q ใหฟอรแมตแบบเร็ว ซึ่งจะใชเวลานอยลง (Quick Format) 
/S หลังฟอรแมตแลวใหคัดลอกไฟลระบบลงไปในไดรวนั้นดวย เพ่ือใหไดรวที่ทําการฟอรแมตสามารถบูตได 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
A:>FORMAT C: /S ฟอรแมตไดรว C แลวใหคัดลอกไฟลระบบลงไปในไดรวดวย 
C:>FORMAT A: /Q ฟอรแมตไดรว A แบบ Quick Format 
 
MD คําสั่งสรางไดเร็คทอรี 

MD (Make Directory) เปนคําส่ังที่ใชในการสรางไดเร็คทอรี คําส่ังนี้จะชวยใหสามารถสรางไดเร็ค
ทอรีชื่ออะไรก็ไดที่เราตองการ แตตองมีการตั้งชื่อที่อยูในกฎเกณฑของ Dos 

รูปแบบคําสั่ง 
MD [drive:] path 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
D:> MD TEST สรางไดเร็คทอรี TEST ขึ้นมาในไดรว D 
D:>DOCMD TEST สรางไดเร็คทอรีที่ชือ่ TEST ขึ้นมาภายในไดเร็คทอรี DOC 
 
REN (RENAME) คําส่ังเปลี่ยนชื่อไฟล 

เปนคําส่ังที่ใชในการเปลี่ยนชื่อไฟล และสวนขยาย โดยคําส่ัง REN นี้ไมสามารถใชเปลี่ยนชื่อไดเร็ค
ทอรีได 

รูปแบบคําสั่ง 
REN [ชื่อไฟลเดิมล [ชื่อไฟลใหม] 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
C:REN BOS.DOC ANN.DOC เปลี่ยนชือ่ไฟล BOS.DOC ในไดรว C เปน ANN.DOC 
C:REN C:MAYABOS.DOC PEE.DOC เปลี่ยนชื่อไฟล BOS.DOC ในไดเร็คทอรี MAYA ใหเปน 
PEE.DOC 
C:REN A:*.*TEX *.OLD เปลี่ยนสวนขยายของไฟลชนิด TXT ทุกไฟลในไดรว A ใหเปน OLD 
 
SCANDISK 

คําสั่ง SCANDISK เปนคําสั่งตรวจสอบพื่นที่ฮารดดิสก สามารถใชในการตรวบสอบปญหาตาง ๆ ได 
และเม่ือ SCANDISK ตรวจพบปญหา จะมีทางเลือกให 3 ทางคือ FIX IT , Don't Fix IT และ More Info ถา
ไมเขาใจปญหาท่ีเกิดขึ้นใหเลือก More Info เพ่ือขอขอมูลเพิ่มกอนตดัสินใจตอไป 



ถาเลือก FIX IT จะเปนการสั่งให Scandisk ทําการแกไขปญหาทีพ่บ ถาการซอมแซมสําเร็จโปรแกรมจะมี
รายงานที่จอภาพใหทราบ สวน Don't Fix IT คือใหขามปญหาที่พบไปโดยไมตองทําการแกไข 

รูปแบบคําสั่ง 
SCANDISK [Drive:]/AUTOFIX 
/AUTOFIX ใหแกไขปญหาโดยอัตโนมัติ 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
A:>SCANDISK C: ทําการตรวจสอบปญหาในไดรว C 
A:>SCANDISK D:/AUTOFIX ทําการตรวจสอบปญหาในไดรว D และแกไขอัตโนมัติ 
 
Type คําสั่งดูขอมูลในไฟล 

Type เปนคําส่ังที่ใชแสดงเนื้อหาภายในไฟลบนจอภาพ คําสั่งนี้จะใชไดกับไฟลแบบ Text สวนไฟล
โปรแกรมตาง ๆ จะไมสามารถอานได 

รูปแบบคําสั่ง 
TYPE [ชื่อไฟลที่ตองการอาน] 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
C:>Type AUTOEXEC.BAT แสดงเน้ือหาภายในไฟล AUTOEXEC.BAT 
C:>NORTONTYPE README.TXT แสดงเน้ือหาภายในไฟล README.TXT ในไดเร็คทอรี NORTON 
 
XCOPY คําสั่งคัดลอกทัง้ไดเร็คทอรีและท้ังหมดในไดเร็คทอร ี

XCOPY เปนคําส่ังที่ใชในการคัดลอกไฟลไดเหมือนคําส่ัง COPY แตทํางานไดเรว็กวา และสามารถ
คัดลอก ไดทั้งไดเร็คทอรีและไดเร็คทอรียอย 

รูปแบบคําสั่ง 
XCOPY [ตนทาง] [ปลายทาง] /S /E 
/E ใหคัดลอกไดเร็คทอรียอยทั้งหมดรวมถึงไดเร็คทอรยีอยที่วางเปลาดวย 
/S ใหคัดลอกไดเร็คทอรียอยที่ไมวางเปลาทั้งหมด 

ตัวอยางการใชคําสั่ง 
C:>XCOPY BACKUP F: /S /E คัดลอกทุกไฟลและทกุไดเร็คทอรียอย BACKUP ไปไวในไดรว F 
C:>PRINCE>XCOPY *.VSD A: คัดลอกทุกไฟลที่มีนามสกุล VSD ในไดเร็คทอรี PRINCE ไปที่ไดรว A 
 
 
 
 



 
 

ขอความแจงปญหาในดอส 
ในการทํางานบนดอสบางครั้งก็เกิดปญหาไดบอย ๆ เหมือนกัน ซึ่งการเกิดปญหาแตละครั้งก็จะมี

ขอความแจงใหทราบวาปญหาท่ีเกิดขึ้น นั้น มีสาเหตุจากอะไร ตอไปน้ีเปนขอความแจงปญหาที่มักพบได
บอย ๆ มีดังนี้ 
Abort, Retry, Fail ? 
จะพบไดในการณีที่ไดรวไมมีแผนดิสกอยุแลวเรียกใชขอมูลจากไดรวนั้น การแกไขก็นําแผนดิสกที่ตองการ
ใชมาใสเขาไป 
กดปุม < R > (Retry) : การทํางานจะทําตอจากงานที่คางอยูกอนเกิดความผิดพลาด 
กดปุม < A > (Abort) : รอรับคําส่ังจะไปอยูในไดรวที่สั่งงานลาสุด 
กดปุม < F > (Fail) : เม่ือตองการยกเลิกการทํางาน และเปลี่ยนไดรวใหม 
Bad Command or file name 

ใชคําส่ังผิดหรือไฟลที่เรียกใชงานนั้นไมสามารถเรียกใชได การแกไข ตรวจสอบบรรทัดคาํส่ังวา
ถูกตองหรือไม เชน พิมพคําสั่งหรือชื่อไฟลถูกตองหรือไม แลวลองรันคําส่ังดูใหมอีกคร้ัง อาจเกี่ยวของกับ
เวอรชันของดอสไมมีคําส่ังนั้นก็ได 
File not found 

ไมสามารถหาไฟลนั้นพบ อาจไมมีไฟลนั้น หรืออาจพิมพชื่อไฟลนั้นนผิดจากที่ตองการ นอกจากนี้
อาจเกิดจากพาธ (Path) ที่สั่งงานไมมีไฟลนั้น 
Insufficient memory หรือ Out of memory Insufficient memory  

หนวยความจําไมพอตอความตองการของโปรแกรม 
Out of memory 

โปรแกรมเริ่มทํางานไปแลวบางสวนแลวหนวยความจําไมพอ ระบบจึงตองแจงใหผูใชทราบ 
Directory already exits 

เกิดขึ้นเม่ือสรางไดเร็คทอรีแลวไปซ้ํากับซ่ือที่มีอยูแลวในพาธเดียวกนั 
Duplicate file not found 

ถาเปลี่ยนชื่อไฟลไปซ้ํากับชือ่ที่มีอยูจะทําไมไดและจะแจงเตือนดังขอความดังกลาว 
InSufficient Disk space 

ขอความนี้จะเกิดขึ้นเม่ือดิสกไมเพียงพอตอการเก็บขอมูล วิธีแก ลองใชดิสกอ่ืนหรือลบไฟลที่ไม
จําเปนตองใชออก 


