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เตอร์แแล้ล้ววมองไม่
มองไม่เเห็ห็นนไดร์
ไดร์ฟฟ
ฮาร์ดดิสก์ เชืเชื่อ่อมต่
ทำ�อย่างไรดี?
External Harddisk

http://www.techitclub.com/2015/03/

ฮาร์ดดิสก์ External Hard disk คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถพกพา
หรือนำ�ติดตัวไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ ได้สะดวก โดยสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำ�นวนมาก
และสามารถใช้รว่ มกันหลายคน ซึง่ อาจเผลอทำ�หล่นหรือใช้งานผิดวิธจี นทำ�ให้เกิดความผิดปกติ
ขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ของเราได้ การใช้งานฮาร์ดดิสก์จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและเก็บรักษา
ให้ปลอดภัย เพราะถ้าหากฮาร์ดดิสก์เสียหายทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว อาจจะมองไม่เห็น
โอกาสที่จะกู้ไฟล์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ก็ยากหรือไฟล์ในฮาร์ดดิสก์นั้นอาจะเสียไปเลยก็ได้

ปัญหาฮาร์ดดิสก์ External Harddisk เชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์แล้วมองไม่เห็นไดร์ฟ อาจเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ โดยมีวิธีการที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

แต่ถ้าเจอฮาร์ดดิสก์อาการแบบนี้ คุณไม่ควรจะเข้าไป
แก้ไขและต้องรีบหาทางนำ�ข้อมูลออกโดยเร็วที่สุด

(1) ฮาร์ดดิสก์มีเสียงดังผิดปกติ เป็นไปได้ว่า
ทีห่ วั อ่านเกิดความเสียหายอยู่ หากใช้ไปนาน ๆ
อาจส่งผลเสียต่อข้อมูลฮาร์ดดิสก์ได้ ดังนั้น
ควรรีบนำ�ข้อมูลออกมาจากฮาร์ดดิสก์ไปทีใ่ หม่
ให้ได้มากทีส่ ดุ ก่อนทีฮ่ าร์ดดิสก์ที่ใช้นั้นจะเสีย
ไปก่อน
ั หาในการใช้ฮาร์ดดิสก์แล้ว อาจจะต้องส่งเคลมกับผูจ้ �ำ หน่าย
(1) ตรวจสอบสาย USB ที่ต่อฮาร์ดดิสก์ทำ�งานปกติหรือไม่ ? (2) หากมีปญ
อาการที่พบ คือ มองเห็นไดร์ฟติด ๆ ดับ ๆ อาจเกิดขึน้ จากสายสัญญาณ และติดตามเรือ่ งของข้อมูลทีอ่ ยูภ่ ายในอีกครัง้ โดยเคลมทัง้ ในส่วนของฮาร์ดดิสก์
และกล่องไปพร้อมกัน ดังนัน้ ในส่วนนี้ควรจะต้องเก็บกล่องทีเ่ ป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
และพอร์ตต่อพ่วงจากตัวฮาร์ดดิสก์
ของฮาร์ดดิสก์ทม่ี หี มายเลข Serial Number ไว้ใช้อา้ งอิงในการเคลม
(2) สลับพอร์ต โดยเสียบพอร์ต USB อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์
(3) ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเรียบร้อย ทำ�งานปกติหรือไฟเข้าหรือไม่ ? (3) กรณีทเ่ี ป็นฮาร์ดดิสก์แบบแยกประกอบเอง คือซือ้ ฮาร์ดดิสก์มา แล้วหาซื้อ
กล่อง Enclosure มาใช้ร่วมกัน การรับประกันจะอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก
นอกจากนีย้ งั มีทางกูข้ อ้ มูลฮาร์ดดิสก์อกี 2 ทางทีน่ า่ สนใจ คือ เพราะกล่องจะเริม่ ต้นการรับประกันในระดับเดือนเท่านัน้ ยกเว้นทีเ่ ป็น Enclosure
จากผู้ผลิตรายใหญ่ชั้นนำ� ที่อาจจะมาพร้อมกับการรับประกันระดับปี
(4) หากปัญหาเกิดขึ้น ทำ�ให้มองไม่เห็นไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ เปิดไม่ติด เกิดจาก
ฮาร์ดดิสก์เสียหาย ให้หยุดทำ�การสแกนหรือแก้ไข เพราะอาจทำ�ให้ข้อมูล
ในฮาร์ดดิสก์เสียหายมากขึ้น
การเลือกซอฟต์แวร์หรือซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่ม เพื่อสำ�รองข้อมูล
เอาไว้ เป็นสิ่งที่จำ�เป็นและควรทำ� เพราะอย่างน้อยแม้ไฟล์หนึ่ง
(1) หากข้อมูลไม่ส�ำ คัญมากและยอมเสียได้บางส่วน ให้ใช้โปรแกรมสำ�หรับ
เสียหายก็ยงั มีขอ้ มูลสำ�รองทีส่ �ำ คัญอยูไ่ ม่หายไปไหน ถ้าหาย โอกาส
การกูข้ อ้ มูลทีค่ ณ
ุ มัน่ ใจและพยายามทำ�เพียงครัง้ หรือสองครัง้ เท่านัน้ เพือ่ ลด
กู้นั้นอาจไม่ได้ไฟล์สำ�คัญกลับคืนมา
การป้องกันไฟล์เสียหาย
(2) หากข้อมูลสำ�คัญมาก ๆ ไม่อยากให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ หายไป ศูนย์บริการ
กู้ข้อมูลก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้ เพราะจะมีพาร์ทหรือชิ้นส่วน
ที่จะนำ�มาเปลี่ยนเพื่อให้ฮาร์ดดิสก์คุณทำ�งานได้อีกครั้ง ให้การกู้ข้อมูลได้
สะดวกขึน้ แต่ราคาก็จะสูงตามความเสียหายและความจุของฮาร์ดดิสก์ดว้ ย
https://www.theeleader.com/knowledge-update/how-to-buy-software-for-business/
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