
การเตรยีมฮาร์ดดิสก์และติดตัง้ระบบ eDL-Square+eDLTV

1. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ bios ของคอมพิวเตอร์ 
2. ปรับให้บต่ระบบจากแผูน cd หรือ dvd จากน้ันทำาการ save และ reboot เคร่ือง
3. ใสแูผูน Linux live CD ลงในไดร์ cd-drive แลว้เลือกบ่ตระบบจากแผูน Linux live CD 
4. เลือก Try Ubuntu with any change to your computer (ในท่ีน้ีใชแ้ผูน Ubuntu)

B4

คู่มือการเตรยีม Harddisk แบบ PC และการตดิตัง้ระบบ eDL-Square+eDLTV
____________________________________

การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการดำาเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ “เครือขูายเผยแพรู ถาูยทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี



5. ปลูอยระบบบ่ตจนถงึหนา้จอใชง้านแล้วไปท่ีเมน่ Application  Accessories → → 
Terminal

6. จะปรากฏหนา้ตูาง command line ข้ึนมา ใหพ้ิมพ์ sudo su - [enter] เพื่อเปลี่ยนเป็น 
root (หากไมูแนูใจวูาฮาร์ดดสิก์เป็นชนิดใด พิมพ์ fdisk -l [enter] พมิพ์ fdisk  /dev/sda 
[enter] เพื่อทำาการจัดพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์ ดงัร่ป

** กรณีฮาร์ดดสิก์เป็นชนิด IDE พมิพ์ fdisk  /dev/hda **



8. ใหก้ดปู่ม m [enter] เพื่อด่รายละเอียดคำาสั่งของปู่มตูางๆ กูอน 

9. กดปู่ม p [enter] เพื่อด่วูามีพาร์ติชั่นใดอยู่บ้าง ถา้มีพาร์ติชั่นอยู่แล้ว ให้ทำาการลบออกให้
หมดกูอน โดยกดปู่ม d ตามด้วยเลขพาร์ติชั่น เชูน มีพาร์ติชั่น sda1 อยู่ ใหก้ด d [enter] และ 1 
[enter] ดงัร่ป



10. ทำาการสร้างพาร์ติชั่นใหมูดงัน้ี กดปู่ม n ตามด้วยชนิด p(primary) or e(extend) 
ตามด้วยตัวเลขพาร์ติชั่น ดงัร่ป

พาร์ตชิั่นท่ี 1) กด n [enter]
 กด p [enter]

                   กด 1 [enter]
                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : พมิพ์ +8196M [enter]  (พื้นท่ีประมาณ 8 GB)
พาร์ตชิั่นท่ี 2) กด n [enter]

 กด p [enter]
                   กด 2 [enter]
                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : พมิพ์ +200M [enter]  (พื้นท่ีประมาณ 200 MB)
พาร์ตชิั่นท่ี 3) กด n [enter]

 กด p [enter]
                   กด 3 [enter]
                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : พมิพ์ +2048M [enter]  (พื้นท่ีประมาณ 2 GB) 



พาร์ตชิั่นท่ี 4) กด n [enter]
 กด e [enter]

                   กด 4 [enter]
                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : กด [enter]  (เลือกพื้นท่ีเหลือท้ังหมด แบบ extend)
พาร์ตชิั่นท่ี 5) กด n [enter]
                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : กด [enter]  (เลือกพื้นท่ีเหลือท้ังหมดของพาร์ติชั่นท่ี 4 )

11. กดปู่ม p [enter] จะเห็นพาร์ตชิั่นท้ังหมดท่ีทำาการแบงูเอาไว้



12. ทำาการเปลี่ยนชนิดพาร์ติชั่นท่ี 3 เพื่อเป็น swap โดย
  * (หากต้องการด่ชนิดท้ังหมดของฮาร์ดดิสก์ กดปู่มแอล l )
กดป่ม t  [enter]  (เปลี่ยนชนิดของฮาร์ดดสิก)์
กดป่ม 3 [enter]  (เลือกพาร์ตชิั่นท่ี 3)
พมิพ์ 82 [enter]  (type swap code)

13. เม่ือสร้างพาร์ตชิั่นเสร็จแล้ว กดป่ม w [enter] เพื่อทำาการบันทึกและออกจาก
โปรแกรมจัดการพาร์ตชิั่น และทำาการรีบต่ใหมู โดยพิมพ์ reboot บน command line

14. บต่เข้าระบบอีกคร้ังเหมือนข้ันตอนท่ี 4, 5 

15. พมิพ์ sudo su -  เพื่อเปลี่ยนเป็น root

16. ทำาการ format พาร์ตชิั่นท่ีได้สร้างเอาไว้ดังน้ี
** กรณีฮาร์ดดสิก์ IDE เปลี่ยนจาก sda เป็น hda **
พมิพ์  mkswap  /dev/sda3  [enter] (format พาร์ตชิั่น swap กูอน)
- หาก format swap ได้ปกติ ข้ามไปข้อ 17.
- หาก format swap ไมูสำาเร็จให้ทำาการ กลับไปแก้ไขพื้นท่ีพาร์ตชิั่นในข้ันตอน fdisk ใหมู

ด่อีกคร้ัง (ข้ันตอนท่ี 6) ใหล้บและสร้างพาร์ติชั่นใหมูตั้งแตพูาร์ติชั่นท่ี 2 โดยเปลี่ยนตัวเลขของพาร์
ติชั่นให้เป็นคูาใกล้ประมาณเคยีงตวัเลขเดิม เชูน



พาร์ตชิั่นท่ี 2) กด n [enter]
 กด p [enter]

                   กด 2 [enter]
             First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : พมิพ์ +220M [enter]

พาร์ตชิั่นท่ี 3) กด n [enter]
 กด p [enter]

           กด 3 [enter]
                    First cylinder : กด [enter]
                     Last cylinder : พมิพ์ +2000M [enter]

พาร์ตชิั่นท่ี 4) กด n [enter]
 กด e [enter]

                    กด 4 [enter]
                   First cylinder : กด [enter]

                    Last cylinder : กด [enter]
พาร์ตชิั่นท่ี 5) กด n [enter]

                   First cylinder : กด [enter]
                   Last cylinder : กด [enter]

กดป่ม t  [enter]
กดป่ม 3 [enter]
พมิพ์ 82 [enter]
ทำาตามข้อ 13. อีกคร้ัง

17. ทำาการ format พาร์ตชิั่นท่ีเหลือ  ดงัน้ี
** กรณีฮาร์ดดสิก์ IDE เปลี่ยนจาก sda เป็น hda **

พมิพ์  mkfs.ext3  /dev/sda1  [enter]
พมิพ์  mkfs.ext3  /dev/sda2  [enter]
พมิพ์  mkfs.ext3  /dev/sda5  [enter]
พมิพ์  tune2fs  -c  500  /dev/sda5  [enter]



18. สร้างโฟร์เดอร์เพื่อเมาท์พาร์ชั่นฮาร์ดดิสก์ และเมาท์ฮาร์ดดิสก์ ดงัน้ี
** กรณีฮาร์ดดสิก์ IDE เปลี่ยนจาก sda เป็น hda **

พมิพ์  mkdir  /media/root  /media/boot  /media/var  [enter]
พมิพ์  ls  /media  [enter]  (จะเห็นโฟร์เดอร์ชื่อ root  boot  และ  var  ท่ีสร้างไว้)
พมิพ์  mount  /dev/sda1  /media/root  [enter]
พมิพ์  mount  /dev/sda2  /media/boot  [enter]
พมิพ์  mount  /dev/sda5  /media/var  [enter]

19. ลบโฟร์เดอร์ lost+found เดิมท่ีอยู่ในฮาร์ดดิสก์แตูละพาร์ตชิั่นออกกูอนเน่ืองจากใน
ไฟล์ image ท่ีเตรียมไว้มีอยู่แล้ว ดงัน้ี

พมิพ์  rm  -rf  /media/root/lost+found  [enter]
พมิพ์  rm  -rf  /media/boot/lost+found  [enter]
พมิพ์  rm  -rf  /media/var/lost+found  [enter]

20. ทำาการ copy ไฟล์ image ท่ีเตรียมไว้ใน external-HD มาไว้ในแตูละพาร์ติชั่น โดย
เสียบ external-HD กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และไปท่ีตำาแหนูงไฟล์ image ท่ีเก็บเอาไว้ ตัวอยูาง
เชูน cd  /media/external_name/image_x32

พมิพ์  cd  /media/"ชื่อ external แตูละโรงเรียน”/image_x32  [enter]
พมิพ์  ls  [enter]  (จะเห็นไฟล์ rot_out_pro.tar  boot.tar และ var.tar อยู่ภายใน)

พมิพ์  cp  rot_out_pro.tar  /media/root/  [enter]
พมิพ์  cp  boot.tar  /media/boot/  [enter]
พมิพ์  cp  var.tar  /media/var/  [enter]

21. หลงัจาก copy ไฟล์ image เสร็จแล้วให้ไปท่ีพาร์ตชิั่นท่ี copy ไฟล์ไป แล้วแตกไฟล์ 
image แตูละพาร์ติชั่นออกมา 

พมิพ์  cd  /media/root  [enter]
พมิพ์  tar  -xvf  rot_out_pro.tar  [enter]  (แตกไฟล์ rot_out_pro.tar)



พมิพ์  cd  /media/boot  [enter]
พมิพ์  tar  -xvf  boot.tar  [enter]  (แตกไฟล์ boot.tar)

พมิพ์  cd  /media/var  [enter]
พมิพ์  tar  -xvf  var.tar  [enter]  (แตกไฟล์ var.tar)

22. เปลี่ยนตำาแหนูง path ทีอยู่ปัจจ่บัน ไปเป็นท่ีอ่ืนท่ี เชูน home ของ user และลบไฟล์ 
image ท่ีแตกไฟล์ออกมาแล้วออก

พมิพ์  cd  [enter]
พมิพ์  rm  /media/root/rot_out_pro.tar   [enter]

 พมิพ์  rm  /media/boot/boot.tar   [enter]
พมิพ์  rm  /media/var/var.tar   [enter]

23. เฉพาะฮาร์ดดิสก์   IDE   (**ถ้าเป็น SATA ข้ามไปข้อท่ี 24.) เปลี่ยนคูาในไฟล์ดงัน้ี

- พิมพ์  vi  /media/boot/grub/device.map
กดปู่ม insert หรือ i หน่ึงคร้ัง จะปรากฏคำาวูา insert ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
แก้ข้อความ (hd0)   /dev/sda   ไปเป็น   (hd0)   /dev/  hda  

    กดปู่ม Esc หน่ึงคร้ัง
กดปู่ม : หน่ึงคร้ัง จะปรากฏ : ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
พมิพ์ wq [enter]

- พิมพ์  vi  /media/boot/grub/menu.lst
กดปู่ม insert หรือ i หน่ึงคร้ัง จะปรากฏคำาวูา insert ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
เปลี่ยนจาก sda => hda ในบรรทัด ดงัน้ี

กูอนเปลี่ยน   kernel      /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda1 ro
หลงัเปลี่ยน   kernel      /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro
         กดปู่ม Esc หน่ึงคร้ัง

กดปู่ม : หน่ึงคร้ัง จะปรากฏ : ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
พมิพ์ wq [enter]



- พิมพ์  vi  /media/root/etc/fstab
กดปู่ม insert หรือ i หน่ึงคร้ัง จะปรากฏคำาวูา insert ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
เปลี่ยนจาก sda => hda ในบรรทัด ดงัน้ี

  /dev/sda1       /            ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1 
  /dev/sda2       /boot     ext3    defaults        0       2 
  /dev/sda5       /var       ext3    defaults        0       2 
  /dev/sda3       none     swap    sw            0       0 

เปลี่ยนจาก sda => hda ดงัน้ี
  /dev/hda1       /            ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1 
  /dev/hda2       /boot     ext3    defaults        0       2 
  /dev/hda5       /var       ext3    defaults        0       2 
  /dev/hda3       none     swap    sw            0       0 
         กดปู่ม Esc หน่ึงคร้ัง

กดปู่ม : หน่ึงคร้ัง จะปรากฏ : ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
พมิพ์ wq [enter]

24. ทำาการอันเมาท์พาร์ติชั่น /media/boot และ /media/var ออกไปเหลือ /media/root 
ไว้เทูาน้ัน และทำาการเมาท์ออพชั่นเพิ่ม

พมิพ์  umount  /media/boot  /media/var  [enter]

พมิพ์  mount  /dev   /media/root/dev   -o(โอ)  bind  [enter]
พมิพ์  mount  /proc  /media/root/proc  -o(โอ)  bind  [enter]

25. ทำาการ change root เพื่อเตรียมติดตั้ง grub-install ให้ระบบสามารถบต่ได้ ดงัน้ี
** กรณีฮาร์ดดสิก์ IDE เปลี่ยนจาก sda เป็น hda **

พมิพ์  chroot  /media/root  [enter]
พมิพ์  df  [enter]  (ดก่ารเมาท์พาร์ตชิั่นตูางๆ)
- หากพาติชั่นท่ีเมาท์กับ  / (root) ตรงกับชนิดของฮาร์ดดิส (sda1) ข้ามไปข้อ   26.  

- หากพาติชั่นท่ีเมาท์กับ  / (root) ไมูตรงกบัชนิดของฮาร์ดดสิ (sda1) ดงัร่ป



พมิพ์  vi  /etc/mtab  [enter]
กดปู่ม insert หรือ i หน่ึงคร้ัง จะปรากฏคำาวูา insert ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง ดงัร่ป

แก้  /dev/hda1   /  ext3  rw,errors=remount-ro  0  0
เป็น /dev/sda1   /  ext3  rw,errors=remount-ro  0  0

กดปู่ม Esc หน่ึงคร้ัง
กดปู่ม : หน่ึงคร้ัง จะปรากฏ : ท่ีม่มซ้ายด้านลูาง
พมิพ์ wq [enter]  ดงัร่ป



พมิพ์  df  [enter]  (ดก่ารเมาท์พาร์ตชิั่นตูางๆ อีกคร้ัง)

26. ทำาการเมาท์พาร์ติชั่น  /boot  และ  /var  และติดตั้ง  grub-install
** กรณีฮาร์ดดสิก์ IDE เปลี่ยนจาก sda เป็น hda **
พมิพ์  mount  /dev/sda2  /boot  [enter]
พมิพ์  mount  /dev/sda5  /var  [enter]
พมิพ์  grub-install  /dev/sda  [enter] (จะข้ึนข้อความดังร่ป)

27. เม่ือติดตั้ง grub-install แลว้เป็นการเสร็จสิน้ข้ันตอนการติดตั้งระบบ
พมิพ์  exit  [enter]
พมิพ์  shutdown -h now  [enter]


