
วา่กนัวา่ผูใ้ชบ้างทา่นรูส้กึแยม่าก ๆ ทีอ่ยูด่ ีๆ ฮารด์ดสิกส์ดุทีรั่ก ก็จากไปอยา่งไมห่วนคนื ทัง้ ๆ 
ทีก่อ่นหนา้นัน้มนัมสีญัญาณเตอืน ใหท้ราบอยูต่ลอดเวลา แตก่็หาไดส้งัเกตไม ่ในขณะเดยีวกนั ผูใ้ช ้
สว่นใหญก่็จะไมม่นีสิยัรักการแบ็คอพั ประเภทรักเดยีวใจเดยีว ไมสํ่ารองขอ้มลูไวท้ีอ่ ืน่กนับา้งเลย 
 
 
 
 
 
     ประเด็นทีอ่ยากจะเตอืนผูใ้ชก็้คอื อยา่มัน่ใจเทคโนโลยมีากเกนิไป ควรสงัเกตสงักามนับา้ง 
ตอ่ไปนีค้อื ลางบอกเหตสํุาหรับฮารด์ดสิกท์ีใ่กลต้าย ซึง่มอียู ่10 ขอ้ดว้ยกนั อา่นเรือ่งนีจ้บแลว้ลอง
พจิารณาดดูว้ยนะครับวา่ ฮารด์ดสิกท์ีใ่ชอ้ยูม่อีาการตามนีบ้า้งหรอืไม ่
        

 
 
 
     1. เสยีงดงัติ๊กๆ อยา่นกึวา่เป็นเข็มนาฬกิา : ฮารด์ดสิกท์กุตวัในโลกนีไ้มเ่คยตดิตัง้นาฬกิาปลกุไว ้
ขา้งใน และถา้มนัเป็นปกตดิกี็ไมค่วรจะมเีสยีงดงัติ๊กๆ ใหช้วนระทกึขวญัดว้ย เสยีงดงัทีว่า่นี ้ถา้จะให ้
พจิารณากนัอยา่งละเอยีดคณุตอ้งเอาหแูนบกบัฮารด์ดสิกว์า่เสยีงมาจากสว่นใด เพราะการวเิคราะหห์า
สาเหตจุะทําไดต้รงจดุจรงิ ๆ ถา้เสยีงมาจากตรงกลางใหส้นันษิฐานวา่มาจากชดุขบัเคลือ่นมอเตอรท์ี่
อาจเกดิความผดิพลาดหรอืชาํรดุขึน้ แตถ่า้เสยีงดังมาจากรอบ ๆ นอกในรัศมขีองกลอ่งฮารด์ดสิก ์ให ้
สนันษิฐานวา่ปัญหามาจากหวัอา่นตดิขดั ซึง่อาจจะกําลงัเคาะกบัแผน่จานอยูก่็เป็นได ้ตรงนีอ้นัตราย
มากเพราะทําใหข้อ้มลูเสยีหายไดท้ัง้ลกูเลย 
        
     2. ไฟดบับอ่ยๆ ไมด่กีบัฮารด์ดสิก ์: เครือ่งคอมพท์ีไ่มม่ ีUPS มโีอกาสเสีย่งทีอ่ปุกรณ์ภายในจะ
เสยีหายเร็วขึน้ถา้หากมไีฟดบับอ่ย ๆ โดยเฉพาะฮารด์ดสิกนั์น้ เวลาทีไ่ฟฟ้าดบัอยา่งรวดเร็วหวัอา่นขา้ง
ในอาจจะยงัไมก่ลบัสูบ่รเิวณทีป่ลอดภยั หรอืบางทหีวัอา่นอาจจะไปกระแทกกบัแผน่จานในชว่งที่
ไฟฟ้ากระชากขึน้มาทนัท ีซึง่ไมเ่ป็นผลดแีน่ นอกจากนีห้ากไฟตกบอ่ย ๆ แลว้ดบัลงก็ไมเ่ป็นผลดี
เชน่กนั เพราะฮารด์ดสิกจ์ะพยายามทํางานตามหนา้ทีห่ากมกํีาลงัไฟเพยีงพอ แตถ่า้ในระหวา่งนัน้ไฟ
คอ่ยๆ ตกลงและดบัไป ตําแหน่งของหวัอา่นจะยงัไมก่ลบัทีเ่ดมิแน่ ดงันัน้ ควรตดิตัง้ UPS ไวจ้ะ
ปลอดภยัทัง้ฮารด์ดสิกเ์องและอปุกรณ์ทัง้หมดดว้ยเชน่กนั 
        
     3. เครือ่งแฮงกบ์อ่ยๆ : ปัญหาเครือ่งคอมพค์า้งนัน้ มหีลายสาเหตคุรับ นอกจากซอฟตแ์วรแ์ละ
ระบบปฏบิตักิาร Error แลว้ อปุกรณ์ฮารด์แวรก์็สามารถทําใหเ้ครือ่งคา้งหรอืหยดุนิง่ไมไ่หวตงิได ้
เชน่กนั หนึง่ในนัน้ก็คอื ฮารด์ดสิก ์น่ันเอง ทําไมฮารด์ดสิกถ์งึคา้งได ้เป็นคําถามทีต่อบไดไ้มย่ากครับ 
อยา่งแรกเลยก็คอื กําลงัไฟทีจ่า่ยไมเ่พยีงพอ ถา้เครือ่งของคณุมอีปุกรณ์ตอ่พว่งมาก มฮีารด์ดสิกแ์ละ
ไดรฟ์ออปตคิอลหลายตวั แตเ่พาะเวอรซ์พัพลายใชข้องราคาถกู จา่ยไฟไมพ่อ แบบนีเ้ป็นสาเหตทุีทํ่า



ใหฮ้รด์ดสิกค์า้งไดเ้ลย และอยา่งทีส่องมาจากอปุกรณ์ภายฮารด์ดสิกใ์นทํางานผดิพลาด ซึง่ตรงจดุนี้
ตวัระบบปฏบิตักิารเองสามารถสง่ผลตอ่เนือ่งมายังฮารด์ดสิกไ์ดโ้ดยตรง เพราะยงัไงเสยี
ระบบปฏบิตักิารก็เก็บอยูใ่นฮารด์ดสิกน่ั์นเอง ถา้เกดิอะไรขึน้กบัสว่นหนึง่ ยอ่มสง่ผลไปยงัสว่นทีเ่หลอื
ไดไ้มย่าก 
        
     4. ทําไมมนัรอ้นเร็วจัง : หลงัจากทีค่ณุเปิดสวติชเ์ครือ่งคอมพไ์ดไ้มน่าน และพบวา่ฮารด์ดสิกข์อง
คณุมอีณุหภมูขิ ึน้สงูอยา่งรวดเร็วจนน่าตกใจ แตย่งัคงทํางานตอ่ไปได ้ใหต้ัง้ขอ้สนันษิฐานถงึความ
ผดิปกตทิีพ่บขึน้มาทนัท ีอยา่ไดน้ิง่นอนใจ เพราะฮารด์ดสิกจ์ะรอ้นขึน้เมือ่มกีารเริม่เขยีน-อา่น ขอ้มลู
อยา่งจรงิๆ จังๆ แคเ่ปิดเครือ่งแลว้อยู่ๆ  ก็รอ้นขึน้ขนาดนีไ้มด่แีน่ครับ อาการทีว่า่นีม้าจากอปุกรณ์ภายใน
โดยตรงทีส่ง่ความรอ้นออกมา มอเตอรอ์าจไดรั้บแรงดนัไฟมากเกนิไปหรอืไมเ่สถยีรพอจนทํางาน
ผดิพลาด นอกจากนีห้ากมชี ิน้สว่นในแผงวงจรเกดิชาํรดุเสยีหายขึน้มาก็สามารถแสดงอาการแบบนีไ้ด ้
เชน่กนั 
        
     5. โปรแกรมคา้งบอ่ยๆ : สําหรับโปรแกรมทีกํ่าลงัพดูถงึนี ้ผมเหมารวมไปถงึระบบปฏบิตักิารดว้ยนะ
ครับ เวลาทีค่ณุเปิดโปรแกรมสกัตวัขึน้มาแลว้มนัหยดุนิง่หรอืคา้งไปเฉยๆ นัน้ หนึง่ในขอ้สนันษิฐานที่
อยากใหท้กุทา่นไดใ้สใ่จก็คอื ปัญหาทีว่า่อาจมาจากฮารด์ดสิกโ์ดยตรง ถา้ฮารด์ดสิกข์องคณุมแีบด
เซกเตอร ์(Bad Sector) กระจัดกระจายอยูท่ัว่ทัง้ฮารด์ดสิก ์ผมกลา้ฟันธงไดเ้ลยวา่เป็นสาเหตหุลักที่
ทําใหโ้ปรแกรมหรอืแมแ้ตร่ะบบปฏบิตักิารคา้งได ้เป็นสญัญาณเตอืนภยัทีค่ณุสามารถสงัเกตเห็นได ้
อยา่งชดัเจนทีส่ดุ 
 
     6. ไฟตดิ แตไ่ฟลด์บั! : ถา้คณุตอ่สายสญัญาณไฟแสดงสถานะของฮารด์ดสิกใ์นเมนบอรด์ถกูตอ้ง 
หลอด LED ดา้นหนา้เคสตอ้งแสดงอาการใหเ้ห็นเวลาทีม่กีารเขยีนอา่นขอ้มลูเกดิขึน้ หลอดไฟดวงเล็ก 
ๆ นีช้ว่ยใหค้ณุสงัเกตความผดิปกตขิองฮารด์ดสิกไ์ดเ้ชน่กนั ยกตวัอยา่ง ถา้ในระหวา่งทีม่กีารเขยีน
ขอ้มลูหรอืไฟลล์งฮารด์ดสิก ์หลอดไฟยอ่มกะพรบิอยูต่ลอด แตห่ลงัจากคณุกลบัเขา้ไปดขูอ้มลูทีเ่ขยีน
หรอืโอนถา่ยลงไปกลบัพบวา่ทกุอยา่งวา่งเปลา่ ไมม่อีะไรถกูเขยีนลงไปในฮารด์ดสิกเ์ลย แลว้ทําไม
หลอดไฟถงึไดก้ะพรบิแบบนัน้ ตรงนีบ้อกอะไรเราไดบ้า้ง อยา่งแรกเลยคอื เกดิความผดิพลาดในระดบั
โครงสรา้งการจัดเก็บไฟล ์ปัญหาทีว่า่นีอ้าจมาจากระบบ FAT หรอืแมแ้ตโ่ครงสรา้งพารท์ชินัเสยีหาย 
ไฟทีก่ะพรบิแสดงถงึการโอนขอ้มลูไปยงัตําแหน่งของเซกเตอรท์ีใ่ชเ้ก็บขอ้มลู แตก่็ไมไ่ดห้มายความ
วา่มนัจะเขยีนลงไปไดสํ้าเร็จจรงิๆ ยิง่ถา้คณุปิดหนา้จอไวใ้นระหวา่งทีม่กีารโอนไฟลใ์หญ่ๆ  หลอดไฟที่
กะพรบิอาจทําใหค้ณุเขา้ใจวา่ระบบกําลงัทํางานอยู ่ตรงนีถ้า้ไมเ่ปิดดหูนา้จอจะไมรู่เ้ลยวา่เกดิอะไรขึน้ 
 

 
 
        
     7. ฮารด์ดสิกต์กีลอง : สําหรับอาการทีว่า่นีม้คีวามแตกตา่งจากขอ้ที ่1 โดยสิน้เชงิ ถา้คณุไดย้ิ้
นเสยีงรัวกลองดงักกึกอ้งมาจากฮารด์ดสิก ์และไมย่อมหยดุซกัท ีอาการแบบนีบ้อกไดอ้ยา่งเดยีววา่มนั



จะขอลาแลว้ละครับ เสยีงดงัทีค่ลา้ยกบัการตกีลองนัน้มาจากหวัอา่นไปกระทบกบัจานอยา่งจัง หรอื
แมแ้ตห่วัอา่นเลือ่นหลดุออกจากตําแหน่งล็อก จนไปกระกบกบัแผน่จาน ถา้เป็นแบบนีข้อ้มลูทัง้หมดใน
อารด์ดสิกอ์าจไดรั้บความเสยีหายจนถงึขัน้กูไ้มไ่ดเ้ลย ดงันัน้ ถา้เสยีงกลองเพิง่เริม่รัวใหค้ณุรบีพา
ฮารด์ดสิกไ์ปซอ่มดว่นเลยนะครับ! 
        
     8. สแกนดสิกไ์มผ่า่น : การตรวจสขุภาพฮารด์ดสิกท์ีค่ณุสามารถทําไดด้ว้ยตวัเองก็คอื สแกนมนัให ้
ทัว่ทัง้จาน ไมว่า่คณุจะใชบ้รกิารจากยทูลิติบีนวนิโดวสเ์อง หรอืโปรแกรมจากเธริด์พารต์ีก้็ตาม หาก
สแกนไมต่ลอดรอดฝ่ังแลว้ละก็ ใหต้ัง้ขอ้สนันษิฐานไดเ้ลยวา่ฮารด์ดสิกกํ์าลงัมปัีญหาเกดิขึน้ สาเหตกุ็มี
ทัง้โครงสรา้ง FAT เสยีหาย รวมถงึตารางพารท์ชินัทีอ่าจเสยีหายดว้ยเชน่กนั นอกจากนี ้หาก
ฮารด์ดสิกม์แีบดเซกเตอร ์ตรงจดุสําคญัๆ ก็จะสง่ผลใหก้ารสแกนฮารด์ดสิกต์รงตําแหน่งพืน้ทีนั่น้ๆ ไม่
ผา่นดว้ยเชน่กนั หรอืแมแ้ตค่า้งนิง่ไปเลยก็มใีหเ้ห็นดว้ย 
        
    9. สัง่ดแีฟรกแตไ่มฉ่ลยุ : ดแีฟรก หรอืการจัดเรยีงขอ้มลูหรอืไฟลท์ีไ่มต่อ่เนือ่งซึง่กระจัดกระจายอยู่
ทัว่ฮารด์ดสิกใ์หก้ลบัมาเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนเดมิ เป็นวธิทีีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพความเร็วใหก้็
จรงิ แตถ่า้การดแีฟรกไมผ่า่นฉลยุหรอืไมย่อมจบสิน้ซกัทลีะ่ ปัญหาจะมาจากไหนได ้นอกจาก
ฮารด์ดสิกน่ั์นเอง ถา้คณุพบอาการทีว่า่นีใ้นระหวา่งการดแีฟรกฮารด์ดสิกนั์น้ เป็นสญัญาณทีบ่ง่บอกได ้
ถงึสขุภาพฮารด์ดสิกข์องคณุเริม่ไมด่แีลว้ ความเป็นไปไดข้องปัญหามอียูส่องอยา่งครับ อยา่งแรกมา
จากตวัอปุกรณ์เองทีอ่าจชาํรดุเสยีหาย และอยา่งทีส่องมาจากโครงสรา้งพืน้ฐานการจัดเก็บขอ้มลูเกดิ
ความเสยีหายในระดบัซอฟตแ์วร ์ตรงนีเ้ราไมส่ามารถใชก้ารดแีฟรกมาชว่ยไดน้อกจากตอ้งสรา้งพารท์ิ
ชนัและฟอรแ์มตโครงสรา้ง FAT ขึน้มาใหม ่
        
    10. สรา้งพารท์ชินัไมไ่ด ้: สญัญาณอนัตรายในขอ้สดุทา้ยนีค้อ่นขา้งรนุแรงครับ ถา้คณุเผอญิกําลงั
ประสบอยูล่ะก็ ขอบอกเลยวา่อาจจะตอ้งทําใจเอาไวด้ว้ย ถา้อาการทีว่า่นีเ้กดิกบัฮารด์ดสิกต์วัใหมแ่กะ
กลอ่งคงไมต่อ้งซเีรยีสอะไร เพราะยงัไงก็เคลมไดช้วัร์ๆ  แตถ่า้เป็นฮารด์ดสิกท์ีห่มดประกนัไปแลว้ละ่ 
สิง่ทีค่ณุตอ้งเรยีนรูเ้วลาทีไ่มส่ามารถสรา้งพารท์ชินัขึน้มาไดเ้ลย ไมว่า่จะใชโ้ปรแกรมใดๆ ก็ตาม การ
ตคีวามหมายไมค่วรอยูใ่นวงแคบๆ เชน่ ฮารด์ดสิกพั์งแน่ ๆ หรอืมนัเพิง่หลน่มาใชไ้หมนี ่ปัญหาอาจจะ
มาจากแผน่วงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหาย ซึง่หากคณุหาอะไหลท่ีเ่ป็นรุน่เดยีวกนัมาถอดเปลีย่นเขา้ไป
ใหม ่ก็สามารถใชง้านฮารด์ดสิกไ์ดแ้ลว้ แตถ่า้แผน่จานเสยีหายละก็หมดสทิธิท์นัทคีรับ ตอ้งกนิยาทํา
ใจอยา่งเดยีว 
 
     
    ทีม่า : Forward Mail 
 


