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5 วิธี ีตรวจเช็ค แก้ไข คอมพิวเตอร์ดับเอง
เปิดไม่ติด ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

คอมพิ ว เตอร์ ด ั บ เอง เป็ น ปั ญ หาที ่ ส ร้ า งความปวดหั ว ให้ ก ั บ ผู ้ ใช้ ไ ด้ เ สมอมา และ
หลาย ๆ ครั้ง ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ยังใช้งานได้ปกติ แต่หลังจากชั ท ดาวน์
ไปล่าสุดก็เกิดอาการผิดปกติแบบนี้ขึ้น คอมพิวเตอร์ดับเอง เปิดไม่ติด อย่างไรก็ดี ปัญหานี้
อาจมีทางแก้ไขได้ในเบือ้ งต้น แต่ขน้ั แรกก็คงต้องตรวจเช็คตามจุดต่าง ๆ ให้ถถ่ี ว้ นเสียก่อน เริม่ ตัง้ แต่
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่นำ�มาใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์อาการ
https://notebookspec.com/5-step-check-problem-pc-shutdown/470581/

สิ่งที่ต้องระวัง
ปัญหาทีเ่ จอตามมานอกจากคอมพิวเตอร์
เปิดไม่ตดิ ก็คอื อุปกรณ์ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์อน่ ื ๆ
จะเสียเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะคนทีย่ งั ฝืนใช้คอมพิวเตอร์
ในขณะที่ยังมีปัญหา เมือ่ สวิทช์ถูกเปิดและไฟถูกตัด
จากการลัดวงจรหรือไฟกระชากก็อาจทำ�ให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวเสียหายตามไปด้วย
อาทิ เมนบอร์ด แรม การ์ดจอ ดังนัน้ หากพบปัญหา
เรือ่ งของคอมพิวเตอร์ดบั เอง ไม่จ�ำ เป็นก็อย่าไปกดเปิด
บ่อย ๆ เพราะอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายถาวรได้ และ
ถ้าเป็นไปได้ให้ลองหาอุปกรณ์ทพ่ ี อมีอยูล่ องสลับสับเปลีย่ นดู
เพือ่ ทีจ่ ะได้ตรวจเช็คและประเมินอาการได้ในเบือ้ งต้น

การตรวจเช็ค

ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ดบั เองเปิดไม่ตดิ ให้ลองตรวจเช็คอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตั้งแต่สายไฟ เพาเวอร์ซัพพลาย เมนบอร์ดและการ์ดจอ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความเสื่อมของอุปกรณ์หรือเกิดความเสียหาย เมื่อตรวจเจอต้นตอ จะถอดออก
หรือเปลี่ยนเพื่อให้คอมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ก็แล้วแต่ผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ
ไม่ซับซ้อนลองมาดู 5 ขั้นตอนในการแก้ไข
1. เช็คระบบไฟ เริม่ ต้นจากสายไฟ AC ทีต่ อ่ มาจากปลัก๊ เข้าสูเ่ พาเวอร์
ซัพพลาย ส่วนหนึง่ เกิดจากสายไฟชำ�รุด ปลั๊กรางหลวมหรือฟิวส์ขาดหรือเกิดจาก
ใช้งานมานานและอยู่ในสภาวะที่ไม่ดี หนูแทะ ก็ทำ�ให้เสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น
ลองหาสายไฟและปลัก๊ ราง เอามาเปลี่ยนเพื่อลองดูอาการก่อนว่าเปลี่ยนใหม่แล้ว
คอมพิวเตอร์ดับเองอีกหรือไม่

2. เช็คความสกปรกภายในเครื่อง แล้วทำ�ความสะอาดแบบง่าย ๆ เพราะความสกปรกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้คอมพิวเตอร์ดับเอง ได้เช่นกัน
อย่างเช่น ฝุ่นเข้าไปเกาะในฮีตซิงก์พัดลมของซีพียู การ์ดจอ จนทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติอาจทำ�ให้พัดลมหมุนช้าลง สุดท้ายคือ หยุดหมุน ซีพียูหรือ
การ์ดจอร้อนจัดก็ทำ�ให้เครื่องดับ และยังมีปัญหาของสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่สามารถเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องได้และไปทำ�ให้เกิดการลัดลงจร การแก้ไขก็คือ การถอด
อุปกรณ์เหล่านีอ้ อกมาทำ�ความสะอาด ด้วยการใช้แปรงปัดฝุน่ เช็ดด้วยผ้า หรืออาจใช้สเปรย์พ่นทำ�ความสะอาด จากนั้นจึงติดตั้งกลับเข้าไปอีกครั้ง
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3. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสิ่งออกให้หมด เช่น
แรม การ์ดจอ และสิง่ อืน่ ๆ ทีต่ อ่ พ่วงบนเมนบอร์ด จากนัน้
เช็คทีละชิ้นเพื่อดูว่าอุปกรณ์ชิ้นใดที่เกิดปัญหา ตัวอย่างคือ
เดิมใส่แรมหลายแถวอาจเป็นไปได้ว่ามีแถวใดแถวหนึ่งเสีย
ให้ถอดออกมาทั้งหมด แล้วสลับใส่เข้าไปทีละแถว แล้วดู
อาการตามปกติ อาจใช้ชว่ งเวลานีใ้ นการทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ทุกชิ้น

4. เปลีย่ นอุปกรณ์ชน้ ิ ทีเ่ กิดความเสียหาย เพราะความเป็นไปได้
ว่าจะเจอกับอาการคอมพิวเตอร์ดบั เอง ก็เกิดขึน้ ได้อกี เช่นกัน ควรนำ�ไป
เคลมหรือเปลี่ยนใหม่ หรือให้แน่ใจว่าเราจัดการกับปัญหาของอุปกรณ์
นัน้ ๆ เสร็จสิน้ และใช้งานได้ตามปกติแล้ว เช่น ทำ�ความสะอาดพัดลมการ์ดจอ
จนหมุนได้ตามปกติ หรือจะเป็นเมนบอร์ดทีล่ ดั วงจรเนือ่ งจากเกิดคราบ
สกปรกเกิดขึน้ เมือ่ ทำ�ความสะอาดและพร้อมสำ�หรับใช้งานแล้วจึงค่อยนำ� https://notebookspec.com/
มาใช้ แล้วหมัน่ ติดตามอาการต่อเนือ่ ง และฮีตซิงก์ซพี ยี ู ก็ควรเปลีย่ นซิลโิ คน pc-tips-water-cleaner-fixed
-mainboard/430023
ทีช่ ว่ ยในการนำ�พาความร้อนออกไปได้ดขี น้ึ เพราะความร้อนอาจเกิดจาก
การเสื่อมสภาพของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน

5. อย่าลืมใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจเช็คสถานะของคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย อาทิ HWMonitor
เป็นเครือ่ งมืออีกชิน้ ทีช่ ว่ ยในการตรวจสอบและลดปัญหาคอมดับเอง ซึง่ อาจเกิดจากความร้อนได้ ด้วยการดาวน์โหลด
HWMonitor มาติดตัง้ จากนัน้ ให้เข้าไปดูอณ
ุ หภูมใิ นหัวข้อ Temperatures ในส่วนของ Value และเช็คตรงที่ Max
อย่าให้สงู เกินไป ซึง่ จะหมายถึงเครือ่ งร้อนและทำ�ให้เกิดปัญหาคอมดับตามมาได้ ซึง่ บางครัง้ อาจตั้งค่าให้โปรแกรม
นี้แสดงผลอยู่ตรง System tray เพื่อให้เราดูแลสถานะได้ง่ายขึ้น
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