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 เมนบอรดหรือแผงวงจรหลักมีความสําคัญอยางมากตอระบบการทํางานของเครื ่อง

คอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถแบงเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 

 1. เปนท่ีติดตอของอุปกรณตาง ๆ เชน ซีพียู แรม ซิปเซต (Chipset) และเปนจุดเชื่อมตอ

ของอุปกรณตาง ๆ รวมไปถึงอุปกรณตอพวงอ่ืน ๆ 

 2. ทําหนาท่ีควบคุมอุปกรณท่ีอยูบนเมนบอรด และอุปกรณท่ีเชื่อมโยงกับเมนบอรด ให

สามารถทําการติดตอสื่อสารกันไดอยางดี โดยจะมีชิปเซ็ต (Chipset) เปนตัวกลางการสื่อสารขอมูล

ระหวางอุปกรณภายในท่ีอยูบนเมนบอรดเอง หรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรดวยกัน 

 3. ทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของซีพียูอยางเต็มท่ี และเปนตัวกําหนดวาจะตองใชงาน

เมนบอรดกับซีพียูของคายใด รุนไหน 

 4. เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร จากท่ีกลาวมาแลววา 

เมนบอรดเปนตัวกําหนดวาสามารถเลือกใชซีพียูแบบไหน แรมประเภทอะไร บัสระบบเปนอยางไร 

หรือจะตอกับฮารดดิสกอยางไร ซ่ึงปจจัยเหลานี้เม่ือทํางานรวมกันกับเมนบอรด ก็จะสามารถบอกถึง

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นได 

 5. เปนตัวบอกถึงความสามารถในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเครือ่งนัน้วาสามารถ

ปรับปรุงเครื่อง (Upgrade) ขึ้นไดถึงระดับไหน มีขอจํากัดของการอัพเกรดอะไรบาง ไมวาจะเปน

ความเร็วซีพียูสูงสูดท่ีรองรับไดจํานวนแรมสูงสุดท่ีเพ่ิมได หรือจํานวนฮารดดิสกท่ีตอได เปนตน 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหทราบหนาท่ีการทํางานของเมนบอรด 

              2. เพ่ือใหทราบสวนประกอบตาง ๆ ของเมนบอรด 

              3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกหนาท่ีและการทํางานของเมนบอรดได 

              2. บอกสวนประกอบของเมนบอรดได 

              3. บอกหนาท่ีการทํางานของชิปเซ็ตได 

หน่วยท่ี 4 

เมนบอรด์ 

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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              4. บอกหนาท่ีของวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาได 

              5. บอกหนาท่ีของชปิรอมไบออสได 

              6. บอกชนิดของสล็อตหรือซ็อกเก็ตติดตั้งซีพียูได 

              7. บอกรูปแบบของสล็อตติดตั้งแรมได 

              8. บอกหนาท่ีของแบตเตอรี่ซีมอสได 

              9. บอกสล็อตติดตั้งการดแบบตาง ๆ ได 

              10. อธิบายการใชงานสล็อตพีซีไอเอ็กเพรสได 

              11. อธิบายการใชงานพอรตสําหรับตอฮารดดิสกได 

              12. บอกวิธีการใชงานพอรตสําหรับควบคุมฟล็อปปไดรฟได 

              13. บอกหนาท่ีและการใชงานพอรตเชื่อมตออุปกรณตอพวงของเมนบอรดได 

              14. บอกวิธีการใชงานจุดตอแหลงจายไฟได 

              15. บอกหนาท่ีการใชงานจุดตอสวิตชและไฟแสดงผลได 

 

 

 

4.1 ชิปเซ็ต (Chipset) 

              4.1.1 ชิปเซ็ตโครงสราง North Bridge 

              4.1.2 ชิปเซ็ตโครงสราง South Bridge 

              4.1.3 ชิปเซ็ตโครงสราง Accelerated Hub Architecture 

4.2 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock Generator) 

4.3 ชปิรอมไบออส (ROM BIOS) 

4.4 สล็อต/ซ็อกเก็ตติดตั้งซีพียู (Slot/Socket CPU) 

4.5 สล็อตติดตั้งแรม (RAM Slot) 

4.6 แบตเตอรรี่ซีมอส (CMOS Battery) 

4.7 สล็อตติดตั้งการด (Expansion Slot) 

              4.7.1 สล็อตไอเอสเอ หรือ ไอซา (ISA) 

              4.7.2 สล็อตพีซีไอ (PCI)  

              4.7.3 สลอ็ตเอจีพี (AGP)  

              4.7.4 สล็อตเอเอ็มอาร (AMR)  

              4.7.5 สล็อตซีเอ็นอาร (CNR)  

              4.7.6 สล็อตพีซีไอเอ็กซเพรส (PCI Express Slot) 

4.8 ข้ัวตออุปกรณแบบไอดีอี (IDE Controller Port) 

เน้ือหา 
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4.9 ข้ัวตออุปกรณซาตา (SATA) 

4.10 พอรตสําหรับควบคุมฟล็อปปไดรฟ (Floppy Drive Controller Port) 

4.11 พอรตเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

4.12 จุดตอแหลงจายไฟ (Power Supply Connector)  

4.13 จุดตอสวิตชและไฟแสดงผล (Front Panel Connector) 
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คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ  

                  คะแนนเต็ม 15 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

    ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดกลาวถึงเมนบอรดไดถูกตองท่ีสุด 

ก. เปนแผงวงจรในการควบคุมการแสดงผลของคอมพิวเตอร 

ข. เปนหนวยความจําหลักของคอมพิวเตอร 

ค. เปนหนวยความจําสํารองของคอมพิวเตอร 

ง.  แผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร  

2. ขอใดไมใชหนาท่ีของชิปเซ็ต 

ก. ควบคุมการทํางานและการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณ 

ข. กําหนดความถ่ีใหกับระบบบัส 

ค. เปนทางผานของขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ ท่ีซีพียูไมไดทํา 

ง. ควบคุมการทํางานของซีพียู  

3. ชิปเซ็ตใดท่ีทําหนาท่ีควบคุมแรม และสล็อตติดตั้งการดแสดงผล 

ก. ชิปเซ็ตนอรทบริดจ (North Bridge)  

ข. ชิปเซ็ตเซาทบริดจ (South Bridge) 

ค. ชิปเซ็ตแอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerate Hub) 

ง. ชิปเซ็ตออลอินวัน (All in One) 

4. ขอใดคือหนาท่ีของวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 

ก. ตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร  

ข. กําหนดชวงเวลาในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ค. สรางความถ่ีเพ่ือใหจังหวะในการทํางานของซีพียู  

ง. จับเวลาในการทํางานของคอมพิวเตอร 

5. ขอใดไมใชหนาท่ีของไบออส 

ก. จัดเก็บระบบปฏิบัติการ  

ข. ตรวจสอบอุปกรณบนเครื่องคอมพิวเตอร 

ค. ควบคุมการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร 

ง. ควบคุมการรบัสงขอมูลของอุปกรณ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 4 

เมนบอรด์ 
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6. ขอใดเปนสาเหตุท่ีทําใหผูผลิตซีพียูผลิตซีพียูแบบตลับ (Cartridge) 

ก. ตนทุนการผลิตซีพียูแบบซ็อกเก็ตสูง  

ข. ซีพียูแบบซ็อกเก็ตทํางานชากวาซีพียูแบบตลับ 

ค. อายุการใชงานของซีพียูแบบตลับสูงกวาแบบซ็อกเก็ต 

ง. การระบายความรอนดีกวาซีพียูแบบซ็อกเก็ต 

7. ชองเสียบแรมแบบใดท่ีใชกับอารดีแรม (RDRAM) 

ก. สล็อตแบบ SIMM 

ข. สล็อตแบบ DIMM 

ค. สล็อตแบบ RIMM  

ง. สล็อตแบบ TIMM 

8. สล็อตใดท่ีมีการสงขอมูลครั้งละ 16 บิต 

ก. ISA     ข. PCI  

ค. AGP    ง. PCI-Express 

9. สล็อตใดท่ีบนเมนบอรดมีไดเพียง 1 สล็อต 

ก. ISA    ข. PCI  

ค. AGP     ง. PCI-Express 

10. สล็อต PCI-Express ใดท่ีออกแบบมาแทนสลอ็ตแบบ AGP 8X 

ก. PCI Express x 2   ข. PCI Express x 4 

ค. PCI Express x 8   ง. PCI Express x 16  

11. การเชื่อมตอฮารดดิสกแบบใดท่ีรับสงขอมูลแบบอนุกรม 

ก. IDE    ข. E-IDE 

ค. SATA    ง. DMA 

12. ปลายสายสัญญาณฟล็อปปไดรฟท่ีมีการบิดสายเม่ือตอกับอุปกรณจะเปนไดรฟใด 

ก. A     ข. B 

ค. C    ง. D 

13. พอรตขนาน (Parallel Port) ถูกออกมาใชเชื่อมตออุปกรณใด 

ก. กลองวิดีโอ   ข. โมเด็ม 

ค. เครื่องพิมพ    ง. เมาส 

14. จุดตอแบบ ATX ไมมีแรงดันไฟฟาใด 

ก. +3.3 V   ข. +5 V 

ค. +9 V    ง. +12 V 
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15. ขอใดมีสวนชวยในการตอสวิตชและไฟแสดงผลนอยท่ีสุด 

ก. ตัวอักษรท่ีพิมพไวขาง ๆ จุดตอบนเมนบอรด 

ข. คูมือเมนบอรด 

ค. สีของจุดตอ  

ง. ตัวอักษรท่ีพิมพไวบนหัวตอ 
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 เมนบอรด (Main board) ไดถูกออกแบบมาเพื่อเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอและความ

คุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทีป่ระกอบกันเปนคอมพิวเตอร เชน ซีพียู แรม ชิปเซ็ต ฮารดดิสก ท่ี

ประกอบขึน้มาเปนเครื ่องคอมพิวเตอร เมนบอรดหรืออาจเรียกอีกอยางวา มาเธอรบอรด 

(Motherboard) ไดมีการออกแบบใหผูใชเมนบอรดสามารถขยายระบบ (Expand) ไดในภายหลัง 

โดยใชวิธีนําการดเพิ่มขยาย (Expansion Card) มาติดตั ้งลงไปในสวนที่เปนสล็อตเพิ่มเติม 

(Expansion Slot) บนเมนบอรด ชวยใหการอัพเกรดเครื่องทําไดงาย 

 
ภาพท่ี 4.1 เมนบอรด (Mainboard) 

ท่ีมา : https://www.bionic.com.cy/products/asus-m5a97-le-r2-0-am3, 2559 

 สําหรับการดทีจ่ะนํามาติดตัง้เพิม่นั ้น ก็มีหลากหลายชนิดตามแตที ่ออกแบบไว เชน 

เมมโมรี่การด (Memory Card) ซึ่งเปนการดไวเพิ่มหนวยความจําหลักของเครื่อง การดจอภาพ 

(Adapter Card) สําหรับเพ่ิมความสามารถในการแสดงผลสูจอภาพ แมกระทั่งพอรตขนาน (Parallel 

Port) และพอรตอนุกรม (Serial Port) ทีใ่ชสําหรับตออุปกรณตอพวงอยางเครื่องพิมพและโมเด็ม ก็

ทําเปนการดตอขยายเชนกัน 

      
  

ภาพท่ี 4.2 การดหนวยความจําของ IBM (IBM Memory Card) 

ท่ีมา : http://minuszerodegrees.net/5170/cards/5170_cards.htm, 2559 

หน่วยท่ี 4 

เมนบอรด์ 



105 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 
ภาพท่ี 4.3 การดจอ (Display Card) 

ท่ีมา : http://www.xgcdb.com/cards/evga/geforce-210-512-p3-1210-lr.html, 2559 

 เมนบอรดหรือแผงวงจรหลักมีความสําคัญอยางมากตอระบบการทํางานของเครื ่อง

คอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถแบงเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 

 1. เปนท่ีติดตั้งของอุปกรณตาง ๆ เชน ซีพียู แรม ซิปเซ็ต (Chipset) และเปนจุดเชือ่มตอ

ของอุปกรณตาง ๆ รวมไปถึงอุปกรณตอพวงอ่ืน ๆ 

 2. ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณทีอ่ยูบนเมนบอรด และอุปกรณทีเ่ชือ่มโยงกับเมนบอรด ให

สามารถทําการติดตอสือ่สารกันไดอยางดี โดยจะมีชิปเซ็ต (Chipset) เปนตัวกลางการสือ่สารขอมูล

ระหวางอุปกรณภายในท่ีอยูบนเมนบอรดเอง หรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรดวยกัน 

 3. ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของซีพียูอยางเต็มที่ และเปนตัวกําหนดวาจะใชงาน

เมนบอรดกับซีพียูของคายใด รุนไหน 

 4. เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร จากที่กลาวมาแลววา 

เมนบอรดเปนตัวกําหนดวาสามารถเลือกใชซีพียูแบบไหน แรมประเภทอะไร บัสระบบเปนอยางไร 

หรือจะตอกับฮารดดิสกอยางไร ซึ่งปจจัยเหลานีเ้มือ่ทํางานรวมกันกับเมนบอรด ก็จะสามารถบอกถึง

ประสิทธิภาพของเครื่องพีซีนั้นได 

 5. เปนตัวบอกถึงความสามารถในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเครือ่งนัน้วาสามารถ

ปรับปรุงเครื่อง (Upgrade) ขึ้นไดถึงระดับใด มีขอจํากัดของการอัพเกรดอะไรบาง ไมวาจะเปน

ความเร็วซีพียูสูงสูดท่ีรองรับไดจํานวนแรมสูงสุดท่ีเพ่ิมได หรือจํานวนฮารดดิสกท่ีตอได เปนตน 

 ในตัวเมนบอรดนั้นประกอบไปดวยสวนตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนซ็อกเก็ตติดตัง้ซีพียู 

สล็อตติดตัง้แรม ชองเพิ่มขยายการด ชองเชื่อมโยงไดรฟ ซึง่แตละสวนลวนมีหนาทีแ่ละมีความสําคัญ

ท้ังสิ้น ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดของแตละสวนไดดังตอไปนี้ 

 

4.1 ชิปเซ็ต (Chipset) 

 ชิปเซ็ตคือกลุมของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส หรือ ชิป (Chip) ทีไ่ดรับการออกแบบใหทํางาน

เปนหนวย โดยท่ีชิปเซ็ตจะถูกติดตั้งอยูบนเมนบอรด เพือ่ควบคุมการทํางานตาง ๆ บนเมนบอรด โดย

สามารถกลาวไดวาชิปเซ็ตเปรียบเสมือนหัวใจ หรือผูจัดการควบคุมการทํางานของอุปกรณทัง้หมดบน

เมนบอรด ชิปเซ็ตจึงเปนตัวที่กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของเมนบอรดในแตละรุน แตละยี่หอวา
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สามารถใชงานกับซีพียู และอุปกรณตาง ๆ ประเภทใดไดบาง โดยชิปเซ็ตก็มีอยูหลายยีห่อดวยกัน เชน 

VIA, Intel, SiS, AMD, nVidia เปนตน 
 

     
 

ภาพท่ี 4.4 ชิปเซ็ตยี่หอตาง ๆ 

ท่ีมา : https://techreport.com/review/3836/sis-648-chipset, 2559 

ท่ีมา : http://www.wikiwand.com/es/Intel_810, 2559                 

ท่ีมา : http://www.sospc20.com/lexique_informatique/lettre-s.php?ref=330, 2559 

 โดยท่ัวไปชิปเซ็ตบนเมนบอรดจะประกอบดวยชิปมากกวา 1 ตัว และ ชิปเซ็ตแตละตัวจะ

มีทรานซิสเตอรมากกวา 1 ลานตัว ซ่ึงหนาท่ีหลักของชิปเซ็ตมีดังตอไปนี้               

 1. ควบคุมการทํางานและการเชือ่มตอของการรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําหลัก 

หรือ อุปกรณรับเขา-สงออก (input/output device) หรือ อุปกรณตอพวงตาง ๆ                

 2. ควบคุมและเปนทางผานของขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ ทุกอยางที่ซีพียูไมไดทํา เชน 

การสงขอมูลจากหนวยความจําหลักไปยังซีพียู การสงผานขอมูลจากฮารดดิสก จากไดรฟซีดีรอม 

รวมถึงการสงขอมูลของแผงวงจร (Card) ตาง ๆ               

 3. เปนตัวกําหนดจัดการไมวาจะเปนเรือ่งของการกําหนดความถี ่ใหแกบัสทั้งระบบ หรือ

จะเปนการจํากัดสิทธิ์ในการใชซีพียู กําหนดใหเมนบอรดนั้นตองมีสล็อตแบบใดบาง              

 4. สนับสนุนการทํางานของซีพียูหลายตัว (Multi Processor) โดยทีว่งจรควบคุมของชิป

เซ็ต จะทําหนาที่ประสานงานการทํางานของซีพียูทัง้สอง ไมใหแตละซีพียูกวนการทํางานของกันและ

กัน โดยทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ 

 โดยปกติชิปเซ็ตจะทําหนาที่ชวยจัดการ ในการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ทีต่อพวงกับ

เมนบอรด โดยแบงออกเปน 2 โครงสราง คือ  

 1. โครงสรางนอรทบริดจ (North Bridge) และเซาทบริดจ (South Bridge) 

 2. โครงสรางแอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerated Hub Architecture) 

 4.1.1 ชิปเซ็ตโครงสรางนอรทบริดจ (North Bridge) หรือสะพานฝงเหนือ 

 ชิปเซ็ตท่ีทําหนาท่ีในฝงนอรทบริดจ จะทําการควบคุมแรม (RAM) และสล็อตสําหรับติดตั้ง

การดแสดงผลแบบเอจีพี (AGP) ทําการเชื่อมตอโดยตรงกับซีพียู และการดแสดงผล หนวยความจํา

หลัก และหนวยความจําแคช (Static RAM) และสล็อตสําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ท่ีตอผานระบบบัส
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แบบพีซีไอ (PCI Bus) ท้ังหมด ซ่ึงถูกควบคุมผานสะพานฝงเหนือ จะเห็นวาชิปเซ็ตนอรทบริดจนี้เปน

อุปกรณหลักท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร 

 4.1.2 ชิปเซ็ตโครงสรางเซาทบริดจ (South Bridge) หรือสะพานฝงใต 

 หนาที ่อื ่น ๆ ทีเ่หลือจากชิปเซ็ตนอรทบริดจเปนงานของชิปเซ็ตเซาทบริดจ (South 

Bridge) ไดแก การควบคุมอุปกรณตอพวงตาง ๆ, ฮารดดิสก, การดเสียง, การดเครือขาย, ออปติคอล

ไดรฟ , พอรตไอดีอี (IDE),พอรตซาตา, พอรตยูเอสบี (USB), ไบออส รวมทั้งควบคุมการทํางานของ

อุปกรณทีต่อเชือ่มกับสล็อต (ISA Bus), สล็อตพีซีไอ (PCI Bus) ดวย หนาทีเ่พิ่มอีกอยางหนึ่งของ ชิป

เซ็ตเซาทบริดจคือเปนตัวควบคุมเกี่ยวกับการจัดการการใชพลังงาน ( Power Management 

Controllers) อีกดวย 
 

 
ภาพท่ี 4.5 อุปกรณตาง ๆ ท่ีชิปเซ็ตควบคุม 

ท่ีมา : http://www.shuttle.eu/_archive/old/en/www.shuttle.eu/index-2995.html, 2559 

 4.1.3 ชิปเซ็ตโครงสรางแอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerated Hub Architecture) 

 หนาท่ีของชิปเซ็ตแอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerated Hub Architecture) หรือ AHA คือ

เปนสถาปตยกรรมท่ีผนวกตัวประมวลผลภาพและเสียงเขาดวยกัน รวมท้ังการแบงหนวยความจําของ

ระบบแบงปนไปใหชิปประมวลผลกราฟกใช ซึง่จะมีโครงสรางที่ คลายกับแบบนอรทบริดจ และเซาท

บริดจแตจะมีเฟริมแวร (Firmware) ที่ใชเปนระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ใหแกเครื่อง

คอมพิวเตอรเพิ่มเขามาดวย ชิปเซ็ตที่มีโครงสรางแบบนี้จะมีระบบบัสแบบพีซีไอ (PCI) ท่ีเชื่อมตอ

ระหวางการดแสดงผลกับชุดควบคุมอุปกรณอินพุตและเอาทพุต ทีมี่ความกวางของบัส 32 บิต 

ความเร็ว 66 MHz ทําใหมีความสามารถในการถายโอนขอมูลระหวางกันถึง 264 Mbps ซึง่ถือวาเร็ว
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กวาแบบนอรทบริดจ และเซาทบริดจ ในปจจุบันผูผลิตสวนใหญนิยมออกแบบชิปเซ็ตดวยโครงสราง

แบบ AHA มากข้ึน เนื่องจาก AHA ชวยลดปญหาคอขวดและเพิม่แบนดวิดท (Bandwidth) ในการสง

ขอมูลเพ่ิมข้ึนเทาตัว และ เพ่ิมขีดความสามารถในการโตตอบขอมูลไดเร็ว 

 ในอนาคตชิปเซ็ต อาจไมจําเปนตองมีนอรทบริดจ โดยเปนตัวควบคุมแรมและการดจอ 

เม่ือบริษัท AMD และ Intel นําตัวควบคุมหนวยความจํารวมเขาไปไวในซีพียู โดยจะจัดใหสล็อตพีซีไอ 

เอ็กซเพรส (PCI Express) และกราฟก เชือ่มตอโดยตรงเขาซีพียู ซึ่งไมจําเปนตองใช ชิปเซ็ตนอรท 

บริดจและเซาทบริดจอีกตอไป 

 

4.2 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock Generator) 

 โดยปกติอุปกรณตาง ๆ และสวนประกอบของเมนบอรดจะทํางานรวมกันในลักษณะที่

เรียกวา ประสานจังหวะการทํางานไปดวยกัน (Synchronous) โดยใชความถี่สัญญาณนาฬิกาเปน

หลักในการใหจังหวะการทํางาน และบนเมนบอรดจะมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนหนึ่งท่ีคอยทําหนาท่ี

ใหกําเนิดสัญญาณนาฬิกาที่วานี ้ในเมนบอรดยุคแรก ๆ ก็จะมีเพียงชุดเดียว และวงจรควบคุมไม

ซับซอนมากนัก ซ่ึงสัญญาณนาฬิกาหรือความถีที่ว่งจรในสวนนีผ้ลิตออกมาจะมีหนวยเปนเมกะเฮิรตซ 

(MHz) หรือจํานวนรอบ/วินาที โดยสัญญาณนาฬิกานี ้จะคอยใหจังหวะในการอานคําสั ่งและ

ประมวลผลคําสั ่งที ่อานมาไดในตัวซีพียู รวมทั้งจังหวะการสงขอมูลระหวางอุปกรณตาง ๆ บน

เมนบอรด ซึง่ในซีพียูยุคแรก ๆ ก็ใชความถี่หรือสัญญาณนาฬิกาเพียงแค 8 MHz หรือ 8 ลานรอบ/

วินาที (ในชวงเวลา 1 วินาทีนีซี้พียูตัวนีส้ามารถทํางานได 8 ลานคําสัง่ยอย กรณีให 1 รอบสัญญาณ 

หรอื 1 ลูกสัญญาณนาฬิกา ซีพียูทํางานได 1 คําสั่ง)  
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock Generator) 

ท่ีมา : http://www.hardwareanalysis.com/content/image/10299/, 2559 

 

4.3 ชิปรอมไบออส (ROM BIOS) 

 รอมไบออส หรือ ไบออส (BIOS) ยอมาจาก Basic Input Output System เปนสวนที่

บรรจุคําสั่งควบคุมการบูตเครื่องในชวงเปดเครื่องครั้งแรก และควบคุมการรับสงขอมูลของอุปกรณ
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ฮารดแวรตาง ๆ ที่ตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหสามารถทํางานไดโดยปกติไมติดขัด ซึง่คําสั่งของ

การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณเหลานี ้ไดถูกบรรจุอยูในหนวยความจําประเภทหนึ่งซึง่เรียกวา

แฟลชเมมโมรี่(Flash Memory) 

 โปรแกรมไบออสจะถูกเรียกขึน้มาทํางาน หลังจากทีเ่ปดเครือ่งคอมพิวเตอรขึ้นมา โดยทํา

การตรวจสอบอุปกรณฮารดแวรที่ตออยู กับเมนบอรด วายังสามารถทํางานไดถูกตองอยู หรือไม 

อยางเชน ฮารดดิสก ,คียบอรด , ซีดีรอม หรือแหลงจายไฟจนกระทัง่ไบออสได สวนการทํางานตอไป

ยังระบบปฏิบัติการเชน Microsoft Windows หรือ Linux เพื่อเขาสูการทํางานตอไป ซึ่งไบออสนี้

สามารถอัพเดตใหทันสมัยได เพ่ือจะไดรูจักกับอุปกรณรุนใหม ๆ ท่ีนํามาตอกับเมนบอรดได 
 

      
 

ภาพท่ี 4.7 ชปิรอมไบออส (ROM BIOS) 

ท่ีมา : https://tenews40.wordpress.com/2012/07/30/a-a-a-bios-a-2/, 2559 

          ท่ีมา : https://korkingkub.wordpress.com/2012/09/10/bios-คืออะไร/, 2559 

 

4.4 สล็อต/ซ็อกเก็ตติดตั้งซีพียู (Slot/Socket CPU) 

 ซ็อกเก็ตและสล็อตเปนชนิดของฐานสําหรับติดตัง้ซีพียู ทีอ่ยูบนเมนบอรด ซึ่งลักษณะของ

ซ็อกเก็ตบนเมนบอรด จะเปนฐานราบ สวนลักษณะของสล็อตซีพียูบนเมนบอรด จะมีลักษณะคลาย

กับสล็อตเพิ่มขยายของเมนบอรด แตมักจะทําใหสีดูตางกัน และวางตําแหนงแยกโดดเดีย่วออกมาบน

เมนบอรด 

     
 

ภาพท่ี 4.8 ซ็อกเก็ตสําหรับใสซีพียู 

ท่ีมา : https://techreport.com/news/23951/rumor-intel-to-stop-offering-socketed-

desktop-cpus, 2559 
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ภาพท่ี 4.9 สล็อตสําหรับใสซีพียู 

               ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Slot_A, 2559 

               ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slot1_a.jpg, 2559 

 ในยุคแรก ๆ นั้น ซีพียูจะมีลักษณะเปนซ็อกเก็ต ตอมาบริษัทผูผลิตซีพียูไดผลิตซีพียูที่มี

ลักษณะเปนการดบรรจุในตลับ (Cartridge) บริษัทผูผลิตเมนบอรดจึงมีการผลิตเมนบอรดที่ใช สล็อต

ในการ ติดตั้งซีพียู เมื่อเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนําที่ใชในการผลิตซีพียูสูงขึ้น ราคาตนทุนการผลิตต่ําลง 

ผูผลิตซีพียูจึงกลับมาผลิตซีพียูในลักษณะซ็อกเก็ตเชนเดิม 

 

4.5 สล็อตติดตั้งแรม (RAM Slot) 

 สล็อตหรือชองสําหรับติดตั ้งแรมหรือหนวยความจํานั ้น จะมีหลายแบบขึ้นอยู กับวา

เมนบอรดแตละตัวใชชิปเซ็ตทีส่นับสนุนแรมชนิดใด ซึง่ในปจจุบันนีจ้ะมีทัง้เอสดีแรม (SDRAM) ,ดีดี

อารแรม (DDR RAM) และ อารดีแรม (RDRAM) หรือแรมบัส (Rambus) โดยแรมแตละแบบจะมี

ลกัษณะของสล็อตหรือชองเสียบท่ีตางกัน สําหรับชองเสียบแรมในเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคลทัว่ไป

นั้นมีชองเสียบแรมอยู 3 รูปแบบคือ 

  1. ชองเสียบแรมแบบซิมม (SIMM) ยอมาจาก Single In-line Memory 

Module โดยชองเสียบแรมชนิดนี้จะรองรับการรับสงขอมูลขนาด 32 บิต โดยทั้งสองดานของ

แผงวงจรจะใหสัญญาณเดียวกัน  
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ชองเสียบแรมแบบซิมม (SIMM) 

ท่ีมา : http://comptia-aplus.blogspot.com/2012/09/06-memory-slots.html, 2559 

  2. ชองเสียบแรมแบบริมม (RIMM) ยอมาจาก Rambus In-line Memory 

Module โดยชองเสียงแรมชนิดนีร้องรับการรับสงขอมูลขนาด 16 บิต และ 32 บิต ใชกับแรมชนิด

อารดีแรม (RDRAM) หรือแรมบสั (Rambus) 
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ภาพท่ี 4.11 ชองเสียบแรมแบบริมม (RIMM) 

ท่ีมา : https://www.tomshardware.com/reviews/pricey-foundations,372-10.html, 2559 

  3. ชองเสียบแรมแบบดิมม (DIMM) ยอมาจาก Dual In-line Memory 

Module   โดยชองเสียบแรมชนิดนี้จะรองรับการรับสงขอมูลขนาด 64 บิต โดยทั้งสองดานของ

แผงวงจรจะใหสัญญาณทีต่างกัน นับตั้งแตซีพียูตระกูล Pentium เปนตนมามีการออกแบบใหการ

รับสงขอมูลมีขนาดมากกวา 32 บิต เพราะฉะนัน้ เวลาจะใสแรมที่มีชองเสียบแรมแบบซิมมจะตองใส

เปนคู ใสแผงเดียว หรือใสเปนจํานวนค่ีไมได       
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 ชองเสียบแรมแบบดมิม (DIMM) 

ท่ีมา : http://www.hardwarelogic.com/articles.php?id=5254&page=2, 2559 

 

4.6 แบตเตอรรี่ซีมอส (CMOS Battery) 

 แบตเตอรรี่หรือถานสําหรับสํารองขอมูลของซีมอส (CMOS : Complementary Metal 

Oxide Semiconductor) ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอรถูกปดอยู โดยในสวนของซีมอสนีจ้ะใชเก็บ

ขอมูลของการตั้งคาตาง ๆ ของอุปกรณท่ีนํามาตอกับเมนบอรด เชน ขอมูลของฮารดดิสก จํานวนแรม

ท่ีติดตั้งลงไปบนเมนบอรด หรือแมแตนาฬิกาของระบบ 
 

         
 

 

ภาพท่ี 4.13 แบตเตอรี่ซีมอส (CMOS Battery) แบบตาง ๆ 

ท่ีมา : http://www.repair-notebook.com/archives/3097, 2559 
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4.7 สล็อตติดตั้งการด (Expansion Slot) 

 สล็อตติดตั้งการด หรือเอ็กแพนชั่นสล็อต (Expansion Slot) เปนสล็อตหรือชองเสริมบน

เมนบอรดที่ออกแบบมาเพื่อใหเสียงการดเพิ่มเติมลงไปในเครือ่งคอมพิวเตอร เชน การดประมวลผล

เสียง เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการประมวลผลเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร โดยท่ัวไปบนเมนบอรดจะ

มีสล็อตติดตัง้การดไวใหประมาณ 3 ถึง 8 ชอง ซึง่จํานวนชองเสียบนัน้จะขึน้อยูกับความสามารถของ

เมนบอรดนั้น ๆ ดวย โดยสล็อตในเมนบอรดมีอยูหลายแบบดวยกัน โดยสวนใหญมีการแบงตาม

ความเร็วในการถายโอนขอมูลของการดกับซีพียู ซ่ึงสล็อตมาตรฐานท่ีมีการใชงานมีดังตอไปนี้ 

 4.7.1 สล็อตไอเอสเอ หรือ ไอซา (ISA) ยอมาจาก Industry Standard Architecture

สําหรับสล็อตแบบนี้ มีการสงขอมูลครั้งละ 16 บิต มีลักษณะสีดํา รูปรางของสล็อตจะมีขนาดที่ยาว

กวาสล็อต PCI เล็กนอย ซึ่งปจจุบันเราแทบไมคอยไดพบเห็นสล็อต ISA ในเมนบอรดรุนใหม ๆ แลว 

ท้ังนี้เพราะการดท่ีออกมามักจะใชอินเทอรเฟซแบบ PCI กันหมดแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 สลอ็ตไอเอสเอ หรอื ไอซา (ISA) 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture, 2559 

 4.7.2 สล็อตพีซีไอ (PCI) ยอมาจาก Peripheral Component Interconect) เปน

สล็อตลักษณะยาว ๆ สีขาว แตชวงหลัง ๆ ผูผลิตตางออกแบบใหมีสีสันท่ีสวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

สล็อตพีซีไอนี้ เปนชองสําหรับรองรับกับการดตาง ๆ ทีมี่อินเทอรเฟสแบบพีซีไอมีการสงขอมูลครัง้ละ 

32 บิต และมีความเร็ว 33 เมกะเฮิรตซ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 สล็อตพีซีไอ (PCI) 

ท่ีมา : https://www.orbitmicro.com/company/blog/639, 2559 
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 4.7.3 สล็อตเอจีพี (AGP) ยอมาจาก Accelerated Graphics Port มีความเร็วในการ

ทํางานเปน 66 เมกะเฮิรตซ 32 บิต และสนับสนุนเทคโนโลยี AGP2x ทีใ่ชชวงแบนดวิดธในการรับ-สง 

ขอมูลไดมากถึง 2.1 กิกะไบตตอวินาที สําหรับสล็อต AGP จะมีการเชือ่มตอกับ Chipset ของระบบ

แบบพอยท ทู พอยท (Point-to-Point) ซึง่จะชวยใหการสงผานขอมูล ระหวางการดแสดงผลกับชิป

เซ็ตของระบบทําไดเร็วข้ึน และยังมีเสนทางเฉพาะ สําหรับติดตอกับหนวยความจําหลักของระบบ เพ่ือ

ใชทําการ Render ภาพ แบบสามมิติ ไดอยางรวดเร็วอีกดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16 สล็อตเอจีพี (AGP) 

ท่ีมา : http://www.dansdata.com/i845s.htm, 2559 

 4.7.4 สล็อตเอเอ็มอาร (AMR) ยอมาจาก Audio Modem Riser เปนสล็อตเล็ก ๆ ที่

ออกแบบมาใชงานกับโมเด็ม ในปจจุบันจะมีสล็อตแบบเอเอ็มอารนี ้มาให ตองพิจารณาเปนพิเศษ

เพราะการดโมเด็มแบบภายใน (Internal Modem) สวนใหญมักเปนสล็อตแบบพีซีไอ 

 
 

ภาพท่ี 4.17 สล็อตเอเอ็มอาร (AMR) 

ท่ีมา : http://www.dansdata.com/homepc.htm, 2559 

 4.7.5 สล็อตซีเอ็นอาร (CNR) ยอมาจาก Communication and Networking Riser 

ในเมนบอรดบางรุน บางยี่หอจะติดตั้งสล็อตซีเอ็นอารมาใหดวย ซึ่งสล็อตชนิดนี้ ใชสําหรับใสการด

เครือขาย และการดโมเด็ม ทีเ่ปนแบบรวมความสามารถทั้งสองอยางเขาดวยกัน เปนการพัฒนาตอ

จากสล็อตเอเอ็มอารเพ่ือรองรับมาตรฐาน V.90 และ Ethernet 10/100 
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ภาพท่ี 4.18 สล็อตซีเอ็นอาร (CNR) 

ท่ีมา : https://preat55charasrawee.wordpress.com/2013/01/15/expansion-slot/, 2559 

 4.7.6 สล็อตพีซีไอเอ็กซเพรส (PCI Express Slot) PCI Express นัน้เปนบัสที่ทํางาน

แบบอนุกรม (Serial) และสามารถเลือกใชความเร็วมากนอยตามตองการได โดยแบงออกเปน

ชองสัญญาณ (Channel) หรือ เลน (Lane) ของพีซีไอ ซึง่จะมีความเร็วในการรับสงขอมูลแตละ

ทิศทาง 250 MB/sec และรวมสองทาง (Full-Duplex) สูงถึง 500 MB/sec ซึง่ขัน้ต่าํสุดเรียกวา PCI 

Express x1 ถูกออกแบบใหมาแทนที่ PCI Bus แบบเดิม ประกอบดวย 1 lane สล็อตก็จะสัน้หนอย 

สวนข้ันถัดไปจะมีความเร็วเพ่ิมข้ึนเปน 2, 4, 8 และ 16 เทาตามลําดับ ก็จะประกอบดวย 2, 4, 8 และ 

16 lane ทีร่ับสงขอมูลพรอมกัน สล็อตก็จะยาวขึน้ (มีขัว้ตอมากขึน้) เรียกวาเปน PCI Express x2, 

x4, x8 และสูงสุดคือ PCI Express x16 ทีเ่ร็วถึง 8 GB/sec ซึง่จะมาแทนที่สล็อตแบบ AGP 8x ท่ีใช

กันอยูในปจจุบัน นอกจากนีด้วยขอจํากัดทีมี่มานาน เมนบอรดสวนใหญจะสามารถมีสล็อต AGP ได

เพียงสล็อตเดียวเทานัน้ แตสําหรับมาตรฐานใหมอยาง PCI Express x16 ที่จะมาแทนทีส่ล็อต AGP 

แบบเดิมนั้นจะสามารถมีไดมากกวา 1 ชองบนเมนบอรดเดียวกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19 สล็อตพีซีไอเอ็กซเพรส (PCI Express Slot) 

ท่ีมา : https://www.bit-tech.net/reviews/tech/pci-express-3-0-explained/1/, 2559 

 

PCI –Express X 1 

PCI –Express X 4 

PCI –Express X 16 
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4.8 ข้ัวตออุปกรณแบบไอดอี ี(IDE Controller Port) 

 IDE ยอมาจาก Integrated Drive Electronics  หมายถึงประเภทของฮารดไดรฟที่รวม

วงจรควบคุมไวบนตัวของไดรฟ โดยหมายถึงฮารดดิสกและออปติคอลไดรฟ ท่ีเราใชอยู ซ่ึงชื่อเรียกท่ี

ถูกตองของจุดเชื่อมตอระหวางฮารดดิสกกับเมนบอรดซึ่งเปนขอกําหนดมาตรฐานนี้วาเอทีเอ (ATA 

ยอมาจาก Attachment/IDE) คิดคนขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม ในสมัยที่สรางเครือ่งคอมพิวเตอร รุน 

PC/AT ในยุคตน ๆ (ค.ศ. 1984) ซึง่ประกอบดวยจุดตอทีมี่ขา 40 ขาพรอมกับสายแพ (Cable) ท่ีมี

ความยาวไมเกิน 18 นิ้ว และฮารดดิสกที่จะนํามาใชดวยกันจะตองมีวงจรควบคุมการอานเขียนของ

แผนจานขอมูลมาดวย โดยในวงจรควบคุมอาจจะมีหนวยความจําสวนหนึ่ง เพื่อไวสําหรับพักขอมูล 

(Buffer) ระหวางฮารดดิสกและซีพียูดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 ข้ัวตออุปกรณแบบไอดีอี (IDE Controller Port) 

ท่ีมา : https://www.overclockzone.com/Adel/11-05/pc_chips_m871g/, 2559 

 นอกเหนือจาก IDE/ATA จะใชกับฮารดดิสกแลว ยังมีการนําเอาหลักการนี้ไปประยุกตใช

กับออปตคิอลไดรฟ ฟล็อปปไดรฟ เทปแบ็คอัพไดรฟ และอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบอ่ืน ๆ อีก 

 

4.9 ข้ัวตออุปกรณซาตา (SATA) 

 SATA ยอมาจาก Serial Advanced Technology Attachment คือระบบการรับสง

ขอมูลแบบอนุกรม โดยจะสงขอมูลทีละบิตเรียงกัน ทําใหซาตาสามารถรับสงขอมูลไดเร็วกวา และมี

ประสิทธิภาพมากกวาเทคโนโลยีแบบขนาน (IDE) ความเร็วทีเ่พิม่ขึน้ของซาตานีย้ังชวยใหการเรียกใช

โปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย โดยตามทองตลาดมีฮารดดิสกอยูสองรูปแบบ 

คือ รุนใหมเรียกวา Serial ATA หรือ SATA และอีกแบบคือ แบบไอดีอี (IDE) ซึง่ทัง้สองแบบใช

สายสัญญาณและสายไฟในการเชื่อมตอที่แตกตางกัน การเลือกใชงานตองตรวจสอบวา เมนบอรด

รองรับการทํางานกับฮารดดิสกแบบใดดวย 
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ภาพท่ี 4.21 ข้ัวตออุปกรณซาตา (SATA) 

ท่ีมา : https://www.tippscout.de/sata-anschluesse-farbe-mainboard.html, 2559 

 

4.10 พอรตสําหรับควบคุมฟล็อปปไดรฟ (Floppy Drive Controller Port) 

 เปนพอรตมาตรฐานที่มีมาใหบนเมนบอรด ใชสําหรับตอเขากับเครือ่งอาน-เขียน ฟล็อปป

ดิสก ซ่ึงตําแหนงมักจะอยูใกล ๆ กับพอรตที่เชือ่มตอกับฮารดดิสกแบบไอดีอี (IDE) เสมอ โดยพอรต

สําหรับตอกับ ฟล็อปปไดรฟนี้จะมีขนาดเล็กกวาพอรตแบบไอดีอี เพราะวามีจํานวนขาหรือเข็มในชอง

เพียง 34 ขาเทานัน้ ในขณะทีพ่อรตไอดีอีท่ีมีไวตอกับฮารดดิสกหรือซีดีรอมมี 40 ขา ดังนั้นสายแพที่

จะนํามาตอจึงมีขนาดเล็กตามลงไปดวย โดยท่ีปลายสายแพท่ีตอไปยังตัวไดรฟ จะมีการพลิกสายเอาไว

เพื่อใหปลายสายทีจ่ะนําไปตอกับไดรฟเปนไดรฟ A สวนตรงกลางนั้นก็จะเปนของไดรฟ B ไป ซ่ึง

สามารถสลับอักษรของตัวไดรฟ ในการใชงานได โดยผานการปรับแตงผานโปรแกรมไบออสเซตอัพ

ยูทิลิตี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22 พอรตสําหรับควบคุมฟล็อปปไดรฟ (Floppy Drive Controller Port) 

ท่ีมา : http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2091&page=4, 2559 

 สําหรับตัวที่ควบคุมการอาน-เขียนของฟล็อปปไดรฟ จะอยูในชิปเซ็ตของเมนบอรด ซ่ึง

ยังคงใชฟงกชันการทํางานเดิมของตัวคอนโทรลเลอรไดรฟในสมัยกอนที่เรียกวา NEC-PD765 โดย

สามารถควบคุมฟล็อปปไดรฟไดท้ังแบบ 5.25 หรือ 3.5 นิ้ว ซึง่ตัวคอนโทรลเลอรนี้สามารถตรวจสอบ

ไดเองตั้งแตตอนเริ่มเปดเครื่องวาเปน ฟล็อปปไดรฟแบบใด และจะเก็บคาที่ตรวจพบไวในสวนของ

หนวยความจําแบบซีมอส (CMOS) ในเมนบอรด 
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 ในการสงขอมูลที่อานไดจากแผนดิสก ไปยังหนวยความจําหลักบนเมนบอรดนั ้น ตัว

คอนโทรลเลอรจะอานขอมูลจากแผนดิสกในแบบอนุกรม (Serial ซึง่เปนการอานขอมูลครัง้ละ 1 บิต 

แบบเดียวกับการอานขอมูลจากฮารดดิสก) แตจะสงขอมูลไปยังหนวยความจําหลักของเครื่องในแบบ

ขนาน (Parallel ซ่ึงสงขอมูลครั้งละ 16 บิต) โดยในการสงขอมูลนี้จะผานตรงไปยังหนวยความจําหลัก 

โดยไมจําเปนตองรบกวนเวลาของซีพียู ซึง่วิธีการนี้เราเรียกวา “DMA (Direct Memory Access)” 

ซ่ึงสวนใหญจะนํามาใชกับอุปกรณหลักสําคัญ เชนพวกฮารดดิสก ซีดีรอม และฟล็อปปไดรฟ 

 

4.11 พอรตเช่ือมตออุปกรณตอพวง 

 พอรตเชื่อมตออุปกรณตอพวง (Peripheral Ports) เปนสวนทีใ่ชเชื่อมตอกับอุปกรณ

ภายนอก เพ่ือนําขอมูลหรือสงขอมูลออกจากเครื่อง ซ่ึงพอรตตาง ๆ ท่ีควรรูจักมีดังนี้ 

  - พอรตพีเอส/ทู (PS/2 Port) เปนชองทีใ่ชตอกับคียบอรดและเมาส พอรต 

PS/2 เปนพอรตสําหรับตอเมาสบนเมนบอรดแบบ ATX, AT มีขาจํานวน 6 ขา 

  - พอรตยูเอสบี (USB Port) เปนชองทีใ่ชตออุปกรณทีส่นับสนุนการเชือ่มโยง

แบบ USB เชน กลองดิจิตอล กลองถายวิดีโอระบบดิจิตอล เครื่องสแกนเนอร เปนตน 

  - พอรตอารเจ-45 (RJ-45 LAN Port) ชองนีพ้บไดบนเมนบอรดที่สนับสนุน

การเชื่อมตอเครือขาย ซ่ึงเมนบอรดท่ีมีชองตอนี้ก็ไมจําเปนตองซ้ือการดแลนมาติดตั้งเพ่ิม 

  - พอรตขนาน (Parallel Port) หรือพอรตแอลพีที (LPT Port) ในอดีตเปน

ชองตอมาตรฐานเขากับเครื่องพิมพ (Printer) จนถูกเรียกวาพอรตปริน้เตอร แตปจจุบันเริ่มมีการใช

งานนอยลง เนื่องจากเครื่องพิมพสวนใหญจะหันมาใชพอรตยูเอสบี (USB Port) ซ่ึงมีความเร็วสูงกวา 

  - พอรตอนุกรม (Serial Port) เปนชองตอทีใ่ชสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณทีมี่

การรับสงขอมูลแบบอนุกรม เชน โมเด็ม หรือใชสื่อสารระหวางเครือ่งคอมพิวเตอร ในอดีตเคยใชเปน

ชองเชื่อมตอเมาสแบบอนุกรม (Serial) 

  - การดเสียงออนบอรด (MIDI/Game Port Onboard) เปนชองที่จะพบได

เฉพาะเมนบอรดที่มีการดเสียงออนบอรด (Sound on Board) ซึ่งเมนบอรดที่มีชองตอนี้ก็ไม

จําเปนตองซ้ือการดเสียงมาติดตั้งเพ่ิม ยกเวนตองการระบบเสียงท่ีมีความสามารถสูงข้ึน 

  - การดจอออนบอรด (Display Card on Board) มีอยูในเมนบอรดบางรุน 

โดยการดจอที่ถูกติดตั ้งมาบนเมนบอรด ซึ ่งการดจอออนบอรดจะไมมีหนวยความจําที่ใชในการ

แสดงผลขอมูล จึงจําเปนตองไปแบงหนวยความจําหลัก (RAM) หรือเรียกกันวาการแชรแรม  
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                                      Parallel Port                                   RJ-45 LAN Port 

 
 

     PS/2 Port      Serial Port         การดจอออนบอรด          USB Port   การดเสียงออนบอรด 
 

ภาพท่ี 4.23 พอรตเชื่อมตออุปกรณตอพวงของเมนบอรด 

ท่ีมา : https://www.freepik.com/free-photos-vectors/motherboard, 2559 

 

4.12 จุดตอแหลงจายไฟ (Power Supply Connector)  

 แหลงจายไฟของคอมพิวเตอรในปจจุบันจะเปนแบบเอทีเอ็กซ (ATX) ซ่ึงจุดตอ

แหลงจายไฟในปจจุบันจะมีรูปแบบแหลงจายไฟอยูท้ังหมด 2 แบบ คือ 

 1. จุดตอแบบเอทีเอ็กซ (ATX) เปนจุดตอหลักที่เมนบอรดทุกรุนนัน้ตองมี ในอดีตจุดตอ 

เอทีเอ็กซ  จะเปนแบบ 20 ชอง (เวอรชั ่น 1.0) ปจจุบันจะเปน 24 ชอง (เวอรชั ่น 2.0) โดยเพิ่ม

ตําแหนงของการจายไฟใหมากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ตําแหนงขาตาง ๆ ของจุดตอแหลงจายไฟแบบเอทีเอ็กซ (ATX) 

ท่ีมา : http://thetada.com/pc-power-supply-color-code, 2559 
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ภาพท่ี 4.25 หัวตอแหลงจายไฟแบบเอทีเอ็กซ (ATX) และจุดตอบนเมนบอรด 

ท่ีมา : https://www.techchore.com/parts-motherboard-functions/, 2559 

 2. หัวตอแบบเอทีเอ็กซ 12 โวลต (ATX 12V) หัวตอชนิดนีจ้ะเพิม่การจายแรงดันไฟฟา 

12 โวลตขึ้นมาซึ่งเมนบอรดทุกรุนในปจจุบันจําเปนตองใชหัวตอชนิดนีเ้พิม่ขึน้มาจากหัวตอเดิม และ 

แหลงจายไฟในปจจุบันก็ทําหัวตอชนิดนี้ไวใหอยูแลว 

                  
 

ภาพท่ี 4.26 หัวตอแหลงจายไฟแบบเอทีเอ็กซ 12 โวลต (ATX 12 V) และจุดตอบนเมนบอรด 

   ท่ีมา : http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html, 2559 

 ท่ีมา : https://www.overclockzone.com/Adel/11-05/gigabyte_gak8n_pro_sli/, 2559 

 

4.13 จุดตอสวิตชและไฟแสดงผล (Front Panel Connector) 

 จุดตอสวิตชและไฟแสดงผลจะอยูบนเมนบอรด ซ่ึงจะมีลักษณะเปนแทงยาว ๆ ข้ึนมาจาก

เมนบอรด เปนจุดตอท่ีใชเชื่อมตอเขากับสายไฟตาง ๆ ท่ีถูกโยงมาจากปุมสวิตซและไฟแสดงสถานะท่ี

อยูบริเวณหนาเครื่องของตัวเครื่อง รวมท้ังลําโพงขนาดเล็กท่ีถูกติดตั้งไวอยูภายในตัวเครื่องอีกดวย จุด

ตอเหลานี้สามารถแยกแยะไดโดยจากการท่ีดูสีท่ีแตกตางกัน พรอมกับสัญลักษณข้ัวบวก/ลบ หรืออาน

ยอจากตัวอักษรท่ีพิมพไวขาง ๆ ก็ได แตก็ควรเปดดูรายละเอียดจากคูมือเมนบอรดท่ีใหมาดวยเพ่ือ

ปองกันความผิดพลาด เพราะเมนบอรดแตละยี่หอกําหนดไวไมเหมือนกัน 
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   ภาพท่ี 4.27 จุดตอสวิตชและไฟแสดงผลบนเมนบอรดและหัวตอปุมสวิตชและไฟแสดงผล       

 ท่ีมา : https://techreport.com/blog/12098/front-panel-connectors, 2559 

 ท่ีมา : https://4archive.org/board/g/2248, 2559 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 11 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหดัทุกขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

               ใชเวลา 20 นาที 

 

1. เมนบอรดคืออะไร (1 คะแนน) 

2. จงบอกความสําคัญของเมนบอรด (2 คะแนน) 

3. จงบอกหนาท่ีของชิปเซ็ตดังตอไปนี้ (3 คะแนน) 

- นอรทบริดจ (North Bridge) (1 คะแนน) 

- เซาทบริดจ (South Bridge) (1 คะแนน) 

- แอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerated Hub) (1 คะแนน) 

4. จงบอกหนาท่ีของวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (1 คะแนน) 

5. จงบอกหนาท่ีของรอมไบออส (ROM BIOS) (1 คะแนน) 

6. จงบอกขอแตกตางระหวางสล็อตกับซ็อกเก็ตซีพียู (1 คะแนน) 

7. จงบอกสล็อตติดตั้งแรมแบบตาง ๆ (1 คะแนน) 

8. จงบอกหนาท่ีของแบตเตอรี่ซีมอส (1 คะแนน) 

9. จงบอกคุณสมบัติของสล็อตมาตรฐานตาง ๆ บนเมนบอรด (2 คะแนน) 

10. จงอธิบายลักษณะการใชงานพอรตสําหรับควบคุมฟล็อปปไดรฟ (1 คะแนน) 

11. จงบอกอุปกรณท่ีใชเชื่อมตอกับพอรตดังตอไปนี้ (6 คะแนน) 

- พอรตพีเอส/ทู (PS/2 Port)  (1 คะแนน) 

- พอรตยูเอสบี (USB Port)  (1 คะแนน) 

- พอรตอารเจ-45 (RJ-45 LAN Port) (1 คะแนน) 

- พอรตขนาน (Parallel Port)  (1 คะแนน) 

- พอรตอนุกรม (Serial Port) (1 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 

เมนบอรด์ 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ 

  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

  ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดไมใชหนาท่ีของเมนบอรด 

ก. ควบคุมอุปกรณท่ีอยูบนเมนบอรด 

ข. เปนท่ีติดตั้งของอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

ค. เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร 

ง. คิดคํานวณ ประมวลผลตามชุดคําสั่งตาง ๆ 

2. ขอใดไมใชหนาท่ีของชิปเซ็ต 

ก. ควบคุมการทํางานของซีพียู 

ข. กําหนดความถ่ีใหกับระบบบัส 

ค. ควบคุมการทํางานและการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณท่ีซีพียูไมไดทํา 

ง. เปนทางผานของขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ  

3. ชิปเซ็ตใดท่ีทําหนาท่ีควบคุมแรม และสล็อตติดตั้งการดแสดงผล 

ก. ชิปเซ็ตออลอินวัน (All in One) 

ข. ชิปเซ็ตแอคเซอรรีเรท ฮับ (Accelerate Hub) 

ค. ชิปเซ็ตนอรทบริดจ (North Bridge)  

ง. ชิปเซ็ตเซาทบริดจ (South Bridge) 

4. ขอใดคือหนาท่ีของวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 

ก. กําหนดชวงเวลาในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ข. สรางความถ่ีเพ่ือใหจังหวะในการทํางานของซีพียู 

ค. จับเวลาในการทํางานของคอมพิวเตอร 

ง. ตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร 

5. ขอใดไมใชหนาท่ีของไบออส 

ก. ตรวจสอบอุปกรณบนเครื่องคอมพิวเตอร  

ข. ควบคุมการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร 

ค. ควบคุมการรบัสงขอมูลของอุปกรณ 

ง. จัดเก็บระบบปฏิบัติการ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 4 

เมนบอรด์ 
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6. ขอใดเปนสาเหตุท่ีทําใหผูผลิตซีพียูผลิตซีพียูแบบตลับ (Cartridge) 

ก. การระบายความรอนดีกวาซีพียูแบบซ็อกเก็ต  

ข. ตนทุนการผลิตซีพียูแบบซ็อกเก็ตสูง  

ค. อายุการใชงานของซีพียูแบบตลับสูงกวาแบบซ็อกเก็ต 

ง. ซีพียูแบบซ็อกเก็ตทํางานชากวาซีพียูแบบตลับ 

7. ชองเสียบแรมแบบใดท่ีใชกับอารดีแรม (RDRAM) 

ก. สล็อตแบบ TIMM    ข. สล็อตแบบ SIMM  

ค. สล็อตแบบ DIMM   ง. สล็อตแบบ RIMM 

8. สล็อตใดท่ีมีการสงขอมูลครั้งละ 16 บิต 

ก. PCI    ข. ISA  

ค. PCI-Express   ง. AGP  

9. สล็อตใดท่ีบัสทํางานแบบอนุกรม 

ก. PCI    ข. ISA  

ค. PCI-Express   ง. AGP  

10. สล็อต PCI-Express ใดท่ีออกแบบมาแทนสลอ็ตแบบ AGP 8X 

ก. PCI Express x 2   ข. PCI Express x 4 

ค. PCI Express x 8   ง. PCI Express x 16  

11. สายสัญญาณท่ีใชตออุปกรณไอดีอีมีความยาวไมเกินเทาใด 

ก. 12 นิ้ว    ข. 14 นิ้ว 

ค. 16 นิ้ว    ง. 18 นิ้ว  

12. ปลายสายสัญญาณฟล็อปปไดรฟท่ีไมมีการบิดสายเม่ือตอกับอุปกรณจะเปนไดรฟใด 

ก. A     ข. B 

ค. C    ง. D 

13. พอรตขนาน (Parallel Port) ถูกออกมาใชเชื่อมตออุปกรณใด 

ก. เครื่องพิมพ   ข. กลองวิดีโอ 

ค. เมาส    ง. โมเด็ม 

14. พอรตใดใชในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

ก. พอรตยูเอสบี (USB Port)  ข. พอรตอารเจ-45 (RJ-45) 

ค. พอรตขนาน (Parallel Port)  ง. พอรตอนุกรม (Serial Port) 

15. ขอใดมีสวนชวยในการตอสวิตชและไฟแสดงผลนอยท่ีสุด 

ก. สีของจุดตอ    ข. ตัวอักษรท่ีพิมพไวขาง ๆ จุดตอบนเมนบอรด 

ค. ตัวอักษรท่ีพิมพไวบนหัวตอ  ง. คูมือเมนบอรด 


