ตงค่
ั้ าการแจ้งเตือนของวินโดว์ส เมือ
่ แบตเตอรีใ่ กล้หมด
ในโน้ ตบุ๊กที่ใช้ วนิ โดว์ส 8 หลังจากที่ใช้ งานมาจนกระทัง่
แบตเตอรี่ ของเครื่ องมีพลังงานเหลือเพียง 10 เปอร์ เซ็นต์ คุณจะ
ได้ รับการแจ้ งเตือนให้ ทาการเสียบปลัก๊ เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่โดย
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ บางคนก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการแจ้ งเตือนนี ้ แต่ถ้า
ใครรู้สกึ ว่า การแจ้ งเตือนนี ้ช้ าเกินไปหรื อน่าจะแจ้ งเตือนเร็วกว่านี ้ เพื่อให้ แบตเตอรี่ มีระดับพลังงานเหลือมากกว่านี ้อีกสักหน่อย จะได้ มี
เวลาหาปลัก๊ หรื อใช้ งานต่อไปได้ อีกสักระยะหนึ่ง ก็มีวธิ ีการตังค่
้ าที่คณ
ุ สามารถทาได้ ไม่ยากเลย

กำหนดค่ ำโดยใช้ Group Policy Editor
การกาหนดค่าผ่าน Group Policy Editor จะมีให้ ใช้ งานเฉพาะ
วินโดว์สที่เป็ นรุ่น Pro และ Enterprise เท่านัน้ ดังนันถ้
้ าคุณใช้ วนิ โดว์สรุ่นอื่น
จะต้ องใช้ วธิ ีตงค่
ั ้ าผ่าน Registry Editor ซึ่งอธิบายในหัวข้ อถัดไป
กดปุ่ ม Windows +R เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Run ขึ ้นมา จากนันพิ
้ มพ์คาว่า
gpedit.msc ลงไปแล้ วกดปุ่ ม Enter หรื อคลิก OK เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Local Group Policy Editor ขึ ้นมา
1.

2.

ภายในหน้ าต่างที่เปิ ดขึ ้นมา ให้ เข้ าไปที่ Computer Configuration ->

Administrative Templates -> System -> Power Management ->
Notification Settings ด้ วยการดับเบิลคลิกที่ชื่อที่แสดงอยู่ในหน้ าต่าง

ด้ านซ้ าย
ในรายการต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้ าต่างด้ านขวา ให้ ดบั เบิลคลิกที่ชื่อ Low
battery notification level ซึ่งจะมีคา่ Default ระบุวา่ Not Configured
เพื่อเปิ ดหน้ าต่างการตังค่
้ าขึ ้นมา
3.

ในหน้ าต่างที่แสดงขึ ้นมา ให้ คลิกเลือก Enabled ก่อน จากนันที
้ ่หวั ข้ อ
Low Battery Notification Level ในส่วนของ Option ให้ ใส่คา่ ที่ต้องการ
4.

ลงไป อย่างเช่น 15 โดยตัวเลขนี ้จะเป็ นระดับเปอร์ เซ็นต์ของพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ซึ่งเมื่อแบตเตอรี่ ถกู ใช้ งานไปจนมีพลังงาน

เหลืออยู่ 15 เปอร์ เซ็นต์ วินโดวส์ก็จะแจ้ งเตือนให้ ทราบทันที (ค่า Default จะ
อยู่ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์) เสร็จแล้ วให้ คลิก Apply และตามด้ วย OK แล้ วปิ ด
หน้ าต่าง Local Group Policy Editor ได้ เลย

กำหนดค่ ำโดยใช้ Registry Editor
1.

กดปุ่ ม Windows +R เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Run ขึ ้นมา จากนันพิ
้ มพ์คาว่า

regedit ลงไปแล้ วกดปุ่ ม Enter หรื อคลิก OK เพื่อเปิ ดหน้ าต่าง Registry Editor ขึ ้นมา

ภายในหน้ าต่างด้ านซ้ ายของ
Registry Editor ที่เปิ ดขึ ้นมา ในเข้ าไป
2.

ยังส่วนต่างๆ โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อ
ต่อไปนี ้ตามลาดับ
HKEY_LOCAL_MACHINE ->
SOFTWARE -> Policies ->
Microsoft จนกระทัง่ สถานะการเข้ าถึง

ที่แสดงอยู่ด้านล่างระบุวา่ Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
ที่ตาแหน่งการเข้ าถึงนี ้ ให้ คลิกขวาที่ชื่อ Microsoft แล้ วเลือก New -> Key แล้ วตังชื
้ ่อว่า Power จากนันให้
้ คลิกขวาที่ Key
Power สร้ างขึ ้นมาแล้ วเลือก New -> Key อีกครัง้ จากนันตั
้ งชื
้ ่อว่า PowerSetting เสร็จแล้ วสร้ าง Key ใหม่ที่ชื่อ PowerSetting อีก
ครัง้ โดยใช้ ตวั เลขฐาน 16 เหล่านี ้เป็ นชื่อ 8183ba9a-e910-48da-8769-14ae6dc1170a ซึ่งเมื่อถึงจุดนี ้ตาแหน่งการเข้ าถึงที่แสดง
3.

อยู่ด้านล่างจะเปลี่ยนไปเป็ น
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Power\PowerSettings\8183ba9
a-e910-48da-8769-14ae6dc1170a ให้ คลิกขวาที่ พื ้นที่วา่ งๆ ในหน้ าต่างด้ านขวา แล้ วเลือก New -> DWORD Value จากนันตั
้ ง้

ชื่อว่า DCSettingIndex เสร็จแล้ วดับเบิลคลิกที่ชื่อเพื่อเปิ ดหน้ าต่างการตังค่
้ าขึ ้นมา
ในช่อง Value Data ภายในหน้ าต่าง Edit DWORD Value ที่เปิ ด
ขึ ้นมา ให้ ใส่จานวนตัวเลขที่ต้องการให้ มีการแจ้ งเตือนลงไป นัน่ คือเมื่อ
แบตเตอรี่ มีพลังงานเหลืออยู่ตามจานวนที่ระบุนี ้ วินโดว์สก็จะมีการแจ้ ง
เตือนให้ ทราบทันที จากนันในส่
้ วนของ Base ให้ กาหนดชนิดข้ อมูลเป็ น
4.

Decimal แล้ วคลิก OK เสร็ จแล้ วปิ ดหน้ าต่าง Registry Editor และรอ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นได้ เลย

