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DIY เปลีย
่ นฮาร์ดดิสก์ WD My Book Essential ง่ายจิบ
๊ ๆ
เทคนิ คการเปลี่ยนฮาร์ ดดิสก์ ในตัวเอกเทอร์ นอลฮาร์ ดดิสที่อาจจะเสียแล้ ว
หรื อต้ องการเพิ่มขนาดความจุ ทาได้ เองไม่ ต้องซือ้ ของใหม่ มาเปลี่ยนให้ เสียเงิน
พอดีว่ามีเอกเทอร์ น อลฮาร์ ดดิ สอยู่ตัวหนึ่ง ที่บังเอิญเสียไปอย่ า งไม่ ท ราบสาเหตุ
สงสัยว่ า คงเคลื่อ นย้ า ยบ่ อ ยตกกระแทรกบ้ า งเลยพัง จะทิ ง้ ไปเลยก็ เ สียดาย ดูสะภาพยัง
สวยงามน่าใช้ อยู่ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากฮาร์ ดดิสก์ ภายใน เลยคันไม้ คันมือขอแกะ
ออกมาดูซะหน่อย เผื่อจะกูชีพมันกลับขึ ้นมาได้
ส าหรั บ เอกเทอร์ นอลฮาร์ ดดิ ส ที่ ใ ช้ เป็ นยี่ ห้ อ Western Digital รุ่ น My Book
Essential ตัวใหญ่ 3.5″ ความจุ 1.5TB รหัสตัวนี ้เป็ น “WDBAAF0015HBK-00″ เอารุ่นมาให้
ดูก่อนเพราะทราบมาว่ า รุ่ น หลังๆ ทีการเปลี่ยนฮาร์ ดิสก์ ภายในเป็ นแบบเฉพาะ ไม่เหมื อ น
ฮาร์ ดดิสก์ทวั่ ไป ไม่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ เเล้ ว ทาได้ เฉพาะรุ่ นเก่า ซึง่ รุ่นไหนบางอันนี ก้ ็คง
ต้ องลองทากันดูไม่แน่ใจเหมือนกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ ก็ไม่ย่งุ ยากแค่มีไขควงปากแฉกสาหรับไขน็อตตัวนึง กับไขควง
ปากแบนเล็กๆ สาหรับงัด อีกหนึง่ อันก็พอแล้ ว โดยก่อนอื่นให้ ใช้ ไขควงปาก
แบนสาหรับงัดที่เตรียมไว้ เซาะ ตามร่องด้ านหลังของ เอกเทอร์ นอลฮาร์ ดดิส
แล้ วงัดฝาหลังขึ ้นมา ค่อยๆ ทารอบฝาหลังทั ้งหมด

จนฝาด้ านหลังหลุดออกมาทั ้งแถบเหมือนในภาพตัวอย่าง พอที่จะสามารถดึง
แผ่นด้ านหลังออกมาได้

จากนั ้นก็ดงึ เลย ดึงแผ่นด้ านหลังที่งดั ขึ ้นมาเมื่อครู่ขึ ้นมาตรงๆ จะเป็ นโครง
สีเ่ หลีย่ มสาหรับใส่ฮาร์ ดดิสก์ภายใน

ถ้ าดึงตรงๆ ไม่ขึ ้นลอง วางนอนแล้ วดึงออกด้ านข้ างดูก็ได้ ไม่แตกต่างกัน

เสร็จแล้ วจะได้ กรอบ พร้ อมฮาร์ ดดิสก์ภายในตามภาพ ให้ ดงึ แท่งพลาสติกใส
ที่อยุ่ด้านหลังของฮาร์ ดดิสก์ออก จากนั ้นไขน็อต 2 ตัวที่อยู่ตรงแผงวงจร
ด้ านหลัง

จากนั ้นให้ งัดเอาฮาร์ ดดิสก์ ลกู เดิมที่เสียออกมา โดยการง้ างตรงมุมซึง่ จะเป็ น
ขอบยางล็อคติดอยู่กบั ตัวโครงพลาสติก ค่อยๆง่ายและดันฮาร์ ดดิสก์ออกมาที
ละมุม จนฮาร์ ดิสก์หลุดออกมา

ถอดฮาร์ ดดิสก์ออกได้ แล้ ว แต่ยงั ไม่เสร็จเท่านี ้ ต้ องเอาตัวล็อคด้ านข้ างฮาร์ ดิสก์
ออกด้ วย โดยการไขน็อต 2 ตัวที่อยู่ทางด้ านข้ างออกไป เป็ นอันเสร็ จขั ้นตอน

แกะอุปกรณ์ทั ้งหมดออกเรียบร้ อยแล้ ว คราวนี ้เป็ นขั ้นตอนการใส่กลับเข้ าไป
บ้ าง เริ่มจากหาฮาร์ ดิสก์ ตวั ใหม่ที่ใช้ งานได้ มาเปลีย่ นซักลูก จากนั ้นใส่ตวั ล็อค
ด้ านข้ างฮาร์ ดิสก์ กลับเข้ าไปก่อน ไขน็อต 2 ตัวที่อยู่ด้านข้ างเข้ าที่ให้ เรียบร้ อย

จากนั ้นเอาแผงวงจรเสียบกลับเข้ าไป ตรงช่อง SATA ของฮาร์ ดดิสก์

เสร็จแล้ วไขน็อตยึดกลับเข้ าไปให้ แน่น ทั ้ง 2 ตัว กันหลุด

จากนั ้นให้ นาฮาร์ ดิสก์กลับเข้ าไปในโครงเหมือนเดิม โดยจะต้ องให้ อยู่ใน
กรอบยางด้ านในเพื่อป้องกันการกระแทกด้ วย

เสร็จแล้ วใส่ก้านพลาสติกใสกลับลงไปในช่องยางตามเดิม ตรงนี ้จะเป็ นด้ าน
นอกของตัวฮาร์ ดดิสก์ ถ้ าไม่ใส่ก็ได้ แต่เราจะไม่เห็นไฟแสดงสถานะ คาเตือน
เล็กน้ อย เวลาใส่จะต้ องใส่ให้ ตรงล็อคพอดีไม่อย่างนั ้นตาแหน่งของไฟจะ
คลาดเคลือ่ นและจะมองไม่เห็นไฟในที่สดุ อาจจะต้ องใจเย็นกันนิดนึง

เอาละเสร็จแล้ วก็ใส่โครงกับเข้ าไปในกรอป เพื่อประกอบร่ างเป็ นเอกเทอร์ นอล
ฮาร์ ดดิสตามเดิม

ขั ้นตอนสุดท้ าย ค่อยๆ กดล็อคต่างๆ ตามขอบให้ เข้ าที่เข้ าทาง สังเกตจากขอบ
จะต้ องชิดกันรอบด้ าน ไม่มีตรงไหนปูดหรือเผยอขึ ้นมา เท่านี ้ก็เป็ นอันเรียบร้ อย
เสียบใช้ งานได้ ตามปกติ

