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              ในการประกอบคอมพิวเตอร จําเปนตองมีความรูความเขาใจในชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ 

ของคอมพิวเตอร เครือ่งมือ รวมถึงข้ันตอนและรายละเอียดวิธีการประกอบชิน้สวนตาง ๆ อยางดี 

อยางไรก็ตามในปจจุบันความรูเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอรนั้นมีแพรหลายสามารถหาความรู

เพ่ิมเติมไดจากสื่อตาง ๆ เพียงแตผูทีจ่ะประกอบคอมพิวเตอรตองใหความใสใจ และฝกปฏิบัติอยูเปน

ประจําจนเกิดความชํานาญ สําหรับผูเริม่ศึกษาการประกอบคอมพิวเตอร ตองศึกษารายละเอียดของ

อุปกรณแตละชิ้นถึงวิธีการติดตั้ง เนื่องจากอุปกรณบางตัวมีความบอบบางและมีราคาคอนขางสูง หาก

เกิดขอผิดพลาดอาจทําใหเกิดความเสียหาย และเสียงบประมาณในการจัดซ้ือมาทดแทน  

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับหลักและวิธีการประกอบคอมพิวเตอร 

              2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกวิธีการเตรียมความพรอมกอนประกอบคอมพิวเตอรได 

              2. บอกวิธีการเตรียมเคสได 

              3. บอกวิธีการติดตั้งซีพียูได 

              4. บอกวิธีการติดตั้งชุดระบายความรอนได 

              5. บอกวิธีการติดตั้งแรมได 

              6. บอกวิธีการติดตั้งเมนบอรดได 

              7. บอกวิธีการติดตั้งฮารดดิสกได 

              8. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณอานเขียนสื่อบันทึกขอมูลภายนอกได 

              9. บอกวิธีการติดตั้งการดตาง ๆ เพ่ิมเติมได 

             10. บอกวิธีการติดตั้งสายสวิตช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะได 

 

 

หน่วยท่ี 5 
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สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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5.1 การเตรียมความพรอมกอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

              5.1.1 การเตรียมเครื่องมือตาง ๆ  

              5.1.2 เตรียมชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

              5.1.3 วิธีการสลายไฟฟาสถิต 

5.2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

              1) เตรียมเคส 

              2) ติดตั้งแผนเพลทสําหรับชองเชื่อมตอพอรตตาง ๆ ของเมนบอรด 

              3) ติดตั้งเสารองเมนบอรด 

              4) ติดตั้งซีพียูลงบนเมนบอรด  

              5) ติดตั้งชุดระบายความรอนลงบนตัวซีพียู  

              6) ติดตั้งแรมลงบนเมนบอรด  

              7) ติดตั้งเมนบอรดเขากับตัวเครื่อง  

              8) ติดตั้งฮารดดิสก   

              9) ติดตั้งอุปกรณออปติคอลไดรฟ  

              10) ติดตั้งอุปกรณอานเขียนสื่อบันทึกขอมูลภายนอก 

              11) ติดตั้งการดแสดงผล 

              12) ติดตั้งการดเสียง 

              13) ติดตั้งแหลงจายไฟลงในตัวเคส 

              14) เสียบสายสวติช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะ 

              15) เชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับเครื่องคอมพิวเตอร 

              16) ตรวจสอบ และทดสอบการทํางานของเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคํา ตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดคือสาเหตุท่ีตองสลายไฟฟาสถิตกอนประกอบคอมพิวเตอร 

ก. เพ่ือปองกันไฟฟากระชาก 

ข. เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร 

ค. เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตผูประกอบคอมพิวเตอร 

ง. เพ่ือปองกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกิดการเสียหาย 

2. ขอใดคือสิ่งท่ีไมไดใหมาพรอมเคสคอมพิวเตอร 

ก. สกรู     

ข. เสารองเมนบอรด 

ค. พัดลมซีพียู    

ง. แหลงจายไฟ 

3. ขอใดไมใชการติดตั้งซีพียูท่ีถูกตอง 

ก. หันตัวซีพียูใหจุดสังเกต เชน รอยบาก ลกูศรสีทอง สอดคลองกับซ็อกเก็ตหรือสล็อตบนเมนบอรด 

ข. ระวังไมใหมือสัมผัสกับขา หรือหนาสัมผัสของซีพียู 

ค. ใชผาสะอาดเช็ดทําความสะอาดซ็อกเก็บติดตั้งซีพียู  

ง. ระวังไมใหสิ่งสกปรกหลนลงซ็อกเก็ต หรือสล็อตติดตั้งซีพียู 

4. สาเหตุท่ีตองทาซิลิโคนระหวางตัวซีพียูกับฮีตซิงคคือขอใด 

ก. เพ่ือทําใหฮีตซิงคยึดติดกับซีพียูแนนข้ึน  

ข. เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งฮีตซิงค 

ค. เพ่ือชวยระบายความรอนไดดีข้ึน  

ง. เพ่ือปองกันสนิมท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางซีพียูกับฮีตซิงค 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 5   
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127 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

5. ขอใดคือการติดตั้งแรมท่ีไมถูกตอง 

ก. หันดานใดก็ได ขอเพียงใหตรงกับสล็อต 

ข. หันใหรองบากของแรมตรงกับสล็อตของแรม 

ค. ออกแรงกดแรมจนสลกัลอ็กลอ็กแรมใหอยูกับท่ี 

ง. งางสลกัลอ็กแรมออกกอนจะใสแรม 

6. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในการติดตั้งเมนบอรด 

ก. ระวงัไมใหไขควงขูดเมนบอรด 

ข. วางเมนบอรดใหพอดีกับแผนเพลท 

ค. ใชสกรูใหตรงขนาดกับรู 

ง. เลือกขันสกรูเฉพาะจุดใหแนน 

7. ฮารดดิสกแบบใดท่ีตองมีการกําหนดใหเปนตัวหลัก (Master) และตวัรอง (Slave) 

ก. IDE    ข. SCSI 

ค. SATA    ง. SSD 

8. การติดตั้งอุปกรณใดท่ีไมตองตอไฟใหกับอุปกรณ 

ก. ฟล็อปปดิสกไดรฟ   ข. ฮารดดิสก 

ค. เครื่องอานการดหนวยความจํา  ง. ออปตคิอลไดรฟ 

9. ขอใดไมใชลักษณะของการดแสดงผลแบบออนบอรด (Onboard) 

ก. ไมตองกําหนดคา สามารถใชงานไดทันที 

ข. จะแบงหนวยความจาํแรมมาใชในการแสดงผล 

ค. การแสดงผลมีคุณภาพสูง 

ง. ประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือ 

10.หัวตอท่ีมีขอความใดใชเชื่อมตอเพ่ือแสดงสถานะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. HDD LED 

ข. POWER LED 

ค. POWER SW 

ง. SPEAKER 
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 ปจจุบันการประกอบคอมพิวเตอรนั ้นไมใชเรื ่องยากอีกตอไป เราสามารถประกอบ

คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง เพียงแตตองใหความสนใจและหาความรูเกีย่วกับชิ ้นสวนตาง ๆ ของ

คอมพิวเตอร และวิธีการประกอบคอมพิวเตอร  

 

5.1 การเตรยีมความพรอมกอนประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร 

 5.1.1 การเตรียมเครื่องมือตาง ๆ  

 ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรจําเปนตองมีเครื่องมือทีจ่ําเปนสําหรับการประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนดังตอไปนี้ 

  1) ไขควงแฉกและไขควงแบน สําหรับขันสกรู  

  2) ไฟฉายสําหรับสองในตัวเครือ่งบริเวณทีเ่ปนซอกแคบ และมืด เพื่ออาน

ตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีกํากับไวในสวนตาง ๆ  

  3) คีมปากจิ้งจก เพ่ือคีบอุปกรณหรือชิ้นสวนตาง ๆ เชน สกรูตัวเล็ก ๆ 

  4) สายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต เนื ่องจากอุปกรณคอมพิวเตอรนั ้นมี

ความออนไหวตอไฟฟาสถิต ซ่ึงไฟฟาสถิตที ่สะสมอยู ในตัวมนุษยเรา อาจมีผลทําใหอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรเกิดการเสียหายได ดังนัน้เพื ่อปองกันการเสียหายของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตองทําการสลายไฟฟาสถิตท่ีอาจอยูในรางกายทุกครั้งกอนจับอุปกรณคอมพิวเตอร 

  5) สายรัดพลาสติก (Cable Ties) ใชสําหรับรัด หรือเก็บสายไฟ สายสัญญาณ

ตาง ๆ ใหมีความเรียบรอย 

 
 

ภาพท่ี 5.1 เครื่องมือท่ีใชในการประกอบคอมพิวเตอร 

หน่วยท่ี 5 
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 5.1.2 เตรียมช้ินสวนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

 ในการเตรียมชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ทําเพือ่ตรวจสภาพของอุปกรณตาง ๆ วามีสภาพดีไม

แตกหัก พรอมท้ังจัดเตรียมไวใหเปนระเบียบไมปะปนกันพรอมใชงานดังนี้ 

  1) ซีพียู ใหตรวจดูสภาพขามีการหักหรืองอหรือไม หากเปนหนาสัมผัสให

ตรวจดูความสะอาดไมมีสิ่งสกปรกติดอยู และควรตรวจสอบการรับประกันดวยวาถูกตองหรือไม 

  2) แรม ใหตรวจสภาพวามีรองรอยชํารุดหรือไม  พรอมทั ้งตรวจสอบ

ระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันบนสติ๊กเกอรวาถูกตองหรือไม 

  3) เมนบอรด ใหตรวจดูสภาพวามีรองรอยชํารุดหรือไม พรอมท้ังตรวจดูระยะ 

เวลาสิ้นสุดการรับประกัน พรอมทัง้ตรวจสอบอุปกรณทีใ่หมาพรอมกับเมนบอรด เชน สายสัญญาณ 

แผนเพลทสําหรับติดตั้งดานทายเครื่อง และแผนซีดีสําหรับติดตั้งไดรฟเวอร เปนตน 

  4) ฮารดดิสก ใหตรวจสอบสภาพวามีรองรอยชํารุดหรือไมพรอมท้ังตรวจสอบ 

ระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกัน 

  5) ชิ้นสวนอุปกรณอื่น ๆ เชน เคส การดแสดงผล การดเสียง ใหทําการตรวจ 

สอบในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณอืน่ ๆ ที่ผานมา คือสภาพความสมบูรณ ระยะเวลาการรับประกัน 

ชิ้นสวน และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใหมาพรอมกัน   

 5.1.3 วิธีการสลายไฟฟาสถิต 

  1) ใชสายรัดขอมือสําหรับสลายไฟฟาสถิตโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเปนแถบ

คาดขอมือ จะมีสวนทีเ่ปนโลหะติดอยูกับผิวของผูใช สวนปลายอีกดานหนึ่งจะเปนคีมหนีบไปทีโ่ลหะ 

เพ่ือสลายไฟฟาสถิต 

                  
ภาพท่ี 5.2 สายรัดขอมือสลายไฟฟาสถิต 

ท่ีมา : https://www.dhgate.com/product/new-high-quality-wrist-strap-anti-static/ 

             400879482.html, 2559 
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  2) หากไมมีสายรัดสลายไฟฟาสถิต มีอีกวิธีก็คือ กอนทีจ่ะสัมผัสอุปกรณ

คอมพิวเตอรทุกครัง้ ใหเอื้อมมือไปสัมผัสโลหะขนาดใหญกอนเพือ่สลายไฟฟาสถิต เชน สัมผัสกลอง

โลหะท่ีหุมแหลงจายไฟหรือตัวเคส   

 

5.2 การประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร 

 1) เตรียมเคส 

 ในการเตรียมเคสใหพรอมติดตัง้อุปกรณตาง ๆ เริ่มจากถอดฝาเคสออกทั้ง 2 ดาน เพื่อ

ความสะดวกในการประกอบ ซ่ึงเคสท่ีซ้ือมาโดยสวนใหญจะมีสกรูขนาดตาง ๆ เสารองเมนบอรด และ

แหลงจายไฟ (Power Supply) ใหมากับเคสดวย สําหรับเคสในปจจุบัน สวนใหญมักจะไมสามารถ

ถอดแทนรองเมนบอรดออกมาได ดังนั้นการติดตั้งเมนบอรดเขากับตัวเคสจะมีความยุงยากเล็กนอย 

สําหรับตัวเคสจะมีใหเลือกใชอยูหลายแบบขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต ซึ่งแตและแบบอาจจะใชตัวรอง

เมนบอรด หรือเสารองเมนบอรด (Standoff) ใหติดกับแทนรองเมนบอรดตางกันออกไป เชน เสา

พลาสติก เสาทองเหลือง เปนตน  
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 เสารองเมนบอรด (Standoff) แบบตาง ๆ  

ท่ีมา : http://theolarch.tripod.com/motherboard.htm, 2559 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ชุดสกรู แหวนรอง และเสาทองเหลืองสําหรับยึดเมนบอรดท่ีใหมาพรอมเคส 

ท่ีมา : http://www.bj2home.com/product/1286/ชุดน็อตล็อกเมนบอรด, 2559 
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ภาพท่ี 5.5 ภาพเคสท่ีถูกถอดฝาออกท้ัง 2 ขาง 

 2) ติดตั้งแผนเพลทสําหรับชองเช่ือมตอพอรตตาง ๆ ของเมนบอรด 

 ทําการแกะแผนเพลทสําหรับชองเชื่อมตอพอรตตาง ๆ ของเมนบอรด ที่มาพรอมกับเคส

จากนั้นนําแผนเพลทที่ใหมาพรอมกับเมนบอรดติดตัง้แทน เนือ่งจากเมนบอรดแตละรุน แตละยีห่อ มี

การวางตําแหนงพอรตการเชื่อมตอแตกตางกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 การติดตั้งแผนเพลทท่ีใหมาพรอมกับเมนบอรด 

 3) ติดตั้งเสารองเมนบอรด 

 นําเมนบอรดมาทาบบนแผนรองรับเมนบอรด และแผนเพลท โดยหันพอรตตาง ๆ ออก

ดานหลังเคส ทําเครือ่งหมายหรือจดจําตําแหนงรูขันสกรูบนแทนรองรับเมนบอรด จากนัน้นําเสารอง

เมนบอรด ขันยึดกับแทนรองเมนบอรดใหแนนตามตําแหนงขันสกรูของเมนบอรดจนครบทุกรู  
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ภาพท่ี 5.7 การติดตั้งเสารองเมนบอรดบนแทนรองเมนบอรด 

 4) ติดตั้งซีพียูลงบนเมนบอรด  

 เมนบอรดแตละยีห่อ แตละรุนจะมีซ็อกเกต หรือสล็อตทีอ่อกแบบมาใชเฉพาะกับซีพียูแต

ละรุน โดยการใสซีพียูท่ีมีลักษณะเปนซ็อกเกตทําไดโดยงางกานล็อก ซีพียูข้ึน ใสซีพียูลงไป โดยใหดาน 

ลูกศรสีทอง ตรงกับสัญลักษณลูกศร หรืออาจจะสังเกตจากมุมแตละมุมของซีพียู ซ่ึงจะมีความ

แตกตางกัน ใหสอดคลองกับซ็อกเกตบนเมนบอรด สําหรับซีพียูท่ีเปนแบบ พีจีเอ (PGA) ตองใหขา

ซีพียูเสียบลงในตําแหนงขาใหถูกตอง สวนซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA) ตองใหรองดานขางของซีพียู ตรง

กับรองบนซ็อกเกต จากนั้นพับกานล็อกลงตําแหนงเดิมเพ่ือล็อกตัวซีพียู 
 

 
 

ภาพท่ี 5.8 การติดตั้งซีพียูเปนแบบพีจีเอ (PGA) 
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ภาพท่ี 5.9 การติดตั้งซีพียูเปนแบบแอลจีเอ (LGA) 

 สําหรับซีพียู ที่มีลักษณะเปนคารทริดจ (Cartridge) ตองเสียบเขากับเมนบอรดทีมี่ชอง

เสียบซีพียูแบบสล็อตซึ่งจุดล็อกซีพียูจะมีอยู 2 แบบ คือ แบบท่ีสามารถถอดออกมาไดหรือ อีกแบบ 

คือ สามารถพับขาได กอนใสซีพียูจะตองตั้งตัวล็อกซีพียูข้ึนและปลดล็อกขากอน จากนั้นนําเอาซีพียู

มาเทียบกับสล็อตสังเกตรองของซีพียูใหสอดคลองกันสล็อตแลวจงึกดลงใหแนน 
 

 
 

 

ภาพท่ี 5.10 การติดตั้งซีพียูเปนแบบคารทริดจ (Cartridge) 

 5) ติดตั้งชุดระบายความรอนลงบนตัวซีพียู  

 กอนจะติดตัง้ชุดระบายความรอนใหหงายฮีตซิงค (Heat Sink) ขึ้นมาดูวามีแผนระบาย

ความรอน (Thermal Pad) ติดตัง้มาใหหรือไม หากมีสามารถติดตั้งฮีตซิงคลงบนตัวซีพียูไดเลย หาก

ไมมีแผนระบายความรอนใหทาซิลิโคนระบายความรอนลงบนตัวซีพียู โดยใหบีบซิลิโคนใหทัว่ตัวซีพียู 

จากนั้นจึงคอยติดตั้งชุดระบายความรอนลงบนตัวซีพียู ทําการล็อกชุดระบายความรอน ซ่ึงวิธีการล็อก

นัน้ขึ้นอยูกับรูปแบบ และรุนของซีพียูทีมี่การออกแบบไว เชนเปนหมุดล็อก ใชสกรูขัน หรือขาเกี่ยว

ล็อก เปนตน จากนั้นเสียบข้ัวตอไฟเลี้ยงพัดลมชุดระบายความรอนใหซีพียู 
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ภาพท่ี 5.11 การติดตั้งชุดระบายความรอนลงบนตัวซีพียู 
 

 
 

ภาพท่ี 5.12 การเสียบข้ัวตอไฟเลี้ยงพัดลมชุดระบายความรอนใหซีพียู 

 6) ติดตั้งแรมลงบนเมนบอรด  

 ในการติดตั้งแรมนั้น ใหปลดสลักล็อกแรมทั้ง 2 ขางออกกอน จากนัน้นําแรมสวมเขากับ

สล็อตโดยใหสังเกตรอยบากของแรม ใหตรงกับของสล็อตจากนั้นเสียบแรมเขาไปในชอง แลวกดเขาไป

จนสลัก 2 ขางล็อคแรมอยูกับท่ี ซ่ึงอาจจะตองออกแรงกดบาง  
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 การติดตั้งแรม 
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 7) ติดตั้งเมนบอรดเขากับตัวเครื่อง  

 การติดตั้งเมนบอรดทําโดยจัดวางเมนบอรดลงบนแทนรอง โดยหันดานทีเ่ปนพอรตตาง ๆ 

ของเมนบอรดใหสวมเขาพอดีกับแผนเพลททีต่ิดตั ้งไวกอนแลว ขันสกรูยึดเมนบอรดกับเสารอง

เมนบอรดใหครบทุกจุด ควรระวังไมใหไขควงไปขูดเมนบอรด เพราะอาจจะเกิดความเสียหายได 
 

 
 

ภาพท่ี 5.14 การวางเมนบอรดใหพอดีกับแผนเพลท 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 ขันสกรูยึดเมนบอรด 

 สําหรับสกรูท่ีใชในคอมพิวเตอรโดยสวนใหญจะมี 2 ขนาด คือ 

 - สกรขูนาด 6 มิลลิเมตร (M6 : Screw 6.0 mm) เปนสกรูทีใ่ชในเครือ่งคอมพิวเตอรมาก

ท่ีสุด ใชในการยึดสวนประกอบสวนใหญของคอมพิวเตอร เชน ฮารดดิสก ฝาครอบเคส เปนตน 
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 - สกรูขนาด 3 มิลลิเมตร (M3 : Screw 3.0 mm) เกลียวจะมีความละเอียดกวาขนาด 

M6 สวนใหญจะใชขันยึดเครื่องอานแผน ซีดีรอม (CDROM Drive) หรือ เครื่องอานแผนดิสก 

(Floppy Disk Drive) แตบางเมนบอรดก็ใชสําหรับยึดเมนบอรดกับแผนรองเมนบอรด 
 

             สกรขูนาด 6 มิลลิเมตร                   สกรขูนาด 3 มิลลิเมตร 

 
 

ภาพท่ี 5.16 สกรขูนาด 6 มิลลิเมตร และสกรขูนาด 3 มิลลเิมตร 

ท่ีมา : https://www.startech.com/Computer-Parts/System-Build/Fasteners/Screws-6-32-

x-14-long-Pkg-of-50~SCREW6_32, 2559 

 8) ติดตั้งฮารดดิสก   

 ฮารดดิสกที ่นิยมใชในเครื ่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครื ่องพีซีในปจจุบันคือ

อินเทอรเฟสแบบไอดีอี (IDE) และซาตา (SATA) แตอินเทอรเฟสแบบไอดีอี ในเครื่องคอมพิวเตอรรุน

ใหม ๆ ไดถูกยกเลิกการใชงานแลว และถูกทดแทนดวยอินเทอรเฟสแบบซาตา แตหากมีโอกาสไดถอด

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรรุนเกา ก็จําเปนตองมีความรูความเขาใจในการติดตัง้ฮารดดิสกแบบไอดีอี

เชนกัน สําหรับการติดตั้งฮารดดิสกทําโดยนําฮารดดิสกใสในพืน้ทีต่ิดตัง้ฮารดดิสก และขันสกรูใหแนน 

จากนั้นเสียบสายสัญญาณจากเมนบอรด เขากับฮารดดิสก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.17 การติดตั้งฮารดดิสกลงในเคส 
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  - การติดตั้งฮารดดิสกแบบไอดอี ี(IDE) 

  เมนบอรดที่มีอินเทอรเฟสแบบไอดีอี 1 พอรตจะสามารถตออุปกรณที่มี

อินเทอรเฟสแบบไอดีอีได 2 อุปกรณ โดยใชสายแพ 1 เสน ซึง่ตองมีการกําหนดคาใหกับอุปกรณให 

เปนอุปกรณหลัก (Master) และอุปกรณรอง (Slave) โดยวิธีการกําหนดคาสามารถดูไดจากฉลากบน

อุปกรณ หากมีอุปกรณไอดีอีเพียงตัวเดียวใหกําหนดเปน Single หรือ Master  จากนัน้เชือ่มตอสาย

ไอดีอีจากเมนบอรด เขากับฮารดดิสก โดยขา 1 ของสายแพซึ่งมีลักษณะเปนแถบสีแดง เสียบเขากับ

จุดตอเมนบอรด และฮารดดิสก จุดสังเกตอีกตําแหนงคือท่ีจุดตอจะมีรองบากเพ่ือปองกันการติดตั้งผิด

ตําแหนง 
 

  
 

ภาพท่ี 5.18 การกําหนดคาใหอุปกรณไอดีอี ใหเปนอุปกรณหลัก (Master) และอุปกรณรอง (Slave) 

ท่ีมา : https://www.zive.cz/poradna/vadny-hdd/sc-20-cq-396993/default.aspx? 

consultanswers=1, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 5.19 การติดตั้งสายแพบนเมนบอรด และฮารดดิสก 

  - การติดตั้งฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) 

  สําหรับเมนบอรดรุนใหม ที่มีใชในปจจุบันจะมีพอรตซาตาอยางนอย 4 พอรต 

นั่นหมายความวาจะสามารถตออุปกรณท่ีใชพอรตซาตาได 4 อุปกรณเชนกัน ซ่ึงการติดตั้ง ฮารดดิสก

ชนิดนีจ้ะสะดวกกวาฮารดดิสกแบบไอดีอี เนื่องจากไมตองมีการกําหนดคาอุปกรณ เปนตัวหลัก หรือ
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ตัวรอง อุปกรณจะทํางานตามลําดับของพอรตซาตา ตามลําดับคือ SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 

ตามลําดับ ดังนัน้หากตองการใหฮารดดิสกตัวใดทํางานเปนลําดับแรกใหเสียบสายสัญญาณทีช่อง 

SATA1 
  

  
 

ภาพท่ี 5.20 การติดตั้งสายสัญญาณซาตาเขากับเมนบอรดและฮารดดิสก 

 9) ติดตั้งอุปกรณออปติคอลไดรฟ  

 ทําการติดตั้งอุปกรณออปติคอลไดรฟในตําแหนงของอุปกรณออปติคอลไดรฟ ขันสกรูให

แนน สําหรับการติดตั ้งสายสัญญาณจะมีลักษณะการติดตั ้งลักษณะเชนเดียวกันกับฮารดดิสก 

เนื่องจากมีอินเทอรเฟสแบบเดียวกัน เพียงแตควรกําหนดใหอุปกรณออปติคอลไดรฟเปนอุปกรณรอง 

(Slave) ในกรณีมีอินเทอรเฟสเปนแบบไอดอีี ซ่ึงโดยปกติจะถูกตั้งคามาจากโรงงานเปนอุปกรณรองอยู

แลว สวนอุปกรณออปติคอลไดรฟทีมี่อินเทอรเฟสเปนแบบซาตา ใหเชื่อมตอพอรตซาตาในลําดับถัด

จากฮารดดิสก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.21 การกําหนดใหอุปกรณออปติคอลไดรฟแบบไอดอีีเปนอุปกรณรอง (Slave) 
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 10) ติดตั้งอุปกรณอานเขียนส่ือบันทึกขอมูลภายนอก 

 สําหรับอุปกรณอาน-เขียนสื่อบันทึกขอมูลที่ไดรับความนิยม คือฟล็อปปดิสกไดรฟ และ

เครื่องอานการดหนวยความจํา (Card Reader) โดยตําแหนงการติดตั้งจะอยูในตําแหนงเดียวกัน หาก

เปนเคสรุ นเกาจะมีการเผื อ่ชองสําหรับติดตั ้งไว  2 ชอง แตปจจุบันจะมีไว เ พียงชองเดียว

เนื่องจากฟล็อปปดิสก มีการใชงานลดลง การบันทึกขอมูลสวนใหญจะเก็บไวในแฟรชไดรฟ หรือ

หนวยความจํา เครือ่งอานการดหนวยความจําจึงถูกนํามาทดแทนฟล็อปปดิสกไดรฟ อยางไรก็หากมี

โอกาสไดถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอรรุนเกาทีมี่การติดตั้งฟล็อปปดิสกไดรฟอยูก็ควรจะมีความรู

ในการติดตั้งฟล็อปปดิสกไดรฟดวย 

  -  การติดตั้งฟล็อปปดิสกไดรฟ  

  สําหรับสายสัญญาณของฟล็อปปดิสกไดรฟ มีลักษณะเปนสายแพจํานวน 34 

เสน แถบทีมี่สีแดงจะเปนขา 1 โดยพอรตเชื่อมตอฟล็อปปดิสกไดรฟจะสามารถตอฟล็อปปดิสกไดรฟ

ได 2 ตัว ท่ีหัวตอดานฟล็อปปดิสกไดรฟของสายแพจะมีการบิดสาย 1 หัว ไมบิดสาย 1 หัว หัวทีมี่การ

บิดสายจะเปนไดรฟ A และหัวท่ีไมบิดสายจะเปนไดรฟ B  

 
 

ภาพท่ี 5.22 สายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอฟล็อปปดิสกไดรฟ 

  ในการติดตั้งฟล็อปปดิสกไดรฟทําไดโดย ติดตั้งตัวฟล็อปปดิสกไดรฟเขาที่

ชองฟล็อปปดิสกไดรฟ ขันสกรูใหแนน จากนั้นเชื่อมตอสายแพเขากับเมนบอรด และฟล็อปปดิสก

ไดรฟ สังเกตตําแหนงขาบนเมนบอรด และตัวฟล็อปปดิสกไดรฟใหถูกตอง 

  
 

ภาพท่ี 5.23 การติดตั้งฟล็อปปดิสกไดรฟ 

หัวตอไดรฟ A หัวตอไดรฟ B หัวตอท่ีเมนบอรด 

หัวตอไดรฟ A จะมีการบิดสาย 
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  -  การติดตั้งเครื่องอานการดหนวยความจํา (Card Reader) 

  สําหรับตําแหนงติดตั้งเครื่องอานการดหนวยความจํา จะเปนตําแหนงเดียวกัน

กับตําแหนงติดตั ้งการติดตั ้งฟล็อปป ดิสกไดรฟ สายสัญญาณของเครื ่องอานการดหนวยความจํา

สามารถเชื่อมตอที่จุดเชื่อมตอสัญญาณยูเอสบี (USB) บนเมนบอรดไดทันที โดยไมตองตอไฟเลี้ยง

เพ่ิมเติม 
 

   
 

ภาพท่ี 5.24 การติดตั้งเครื่องอานการดหนวยความจํา 

 11) ติดตั้งการดแสดงผล 

 เมนบอรดทีมี่ลักษณะเปนออลอินวัน (All In One) คือมีการดแสดงผล ติดตั้งมาใหบน

เมนบอรดแลว ก็สามารถติดตั้งการดแสดงผลเพื่อการแสดงผลกราฟกที่มีคุณภาพดีขึ้นไดโดยไมตอง

กําหนดคาใด ๆ เลยเพราะการดแสดงผลที่ติดตัง้เพิม่เขาไปจะถูกกําหนดใหทํางานเปนการดแสดงผล

หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการติดตัง้ทําไดโดยถอดแผนเหล็กดานหลังเครื่องทีต่รงกับชองติดตัง้การด

แสดงผลออกกอน จากนัน้เสียบการดแสดงผลลงในสล็อตโดยหันพอรตเชื่อมตอจอไปดานหลังเครือ่ง 

ซึง่ปจจุบันสล็อตทีใ่ชติดตั้งการดแสดงผลจะเปนสล็อตแบบพีซีไอ เอ็กซเพรส X16 (PCI-Express 

X16) 
 

   
 

ภาพท่ี 5.25 การติดตั้งการดแสดงผล 
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 12) ติดตั้งการดเสียง 

 สําหรับการติดตั้งการดเสียง ทําไดเชนเดียวกับการติดตัง้การดแสดงผล หากแตเมนบอรด

ที่มีการดเสียงติดตั้งมาพรอมกับเมนบอรดแลว (On Board) เมื่อติดตั้งการดเสียงตัวใหมเขาไปแลว 

ตองไปปดการทํางานของการดเสียงออนบอรดในไบออสกอน การดท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมจึงจะทํางานได 

 
 

ภาพท่ี 5.26 การติดตั้งการดเสียง 

 13) ติดตั้งแหลงจายไฟลงในตัวเคส 

 เคสทีมี่จําหนายทัว่ไปบางเคสจะมีแหลงจายไฟติดตั ้งมาใหดวย บางเคสจะตองซื ้อ

แหลงจายไฟมาติดตั้งเพิ่มเติม สําหรับการติดตั้งแหลงจายไฟคอนขางสะดวกเนื่องจากตําแหนงการ

ติดตั้งจะถูกกําหนดโดยรูขันสกรู หากวางตําแหนงไมถูกตองจะไมสามารถขันสกรูไดครบทุกตัว 
 

   
 

ภาพท่ี 5.27 การติดตั้งแหลงจายไฟ 

 หลังจากติดตัง้แหลงจายไฟเรียบรอยแลวทําการตอหัวตอตาง ๆ เพื ่อจายไฟใหกับ

เมนบอรด และอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอรดังนี้ 
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 - จุดจายไฟใหกับเมนบอรด 

 
 

ภาพท่ี 5.28 การติดตั้งจุดจายไฟหลักใหกับเมนบอรด 

 - จุดจายไฟสําหรับอุปกรณอ่ืน ๆ เชน ซีพียู การดแสดงผล 
 

 
 

ภาพท่ี 5.29 การติดตั้งจุดจายไฟสําหรับซีพียู 

 - ฮารดดิสก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.30 การติดตั้งจุดจายไฟใหกับฮารดดิสก 
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 - อุปกรณออปติคอลไดรฟ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.31 การติดตั้งจุดจายไฟใหกับอุปกรณออปติคอลไดรฟ 

 - ฟล็อปปดิสกไดรฟ 

 
 

ภาพท่ี 5.32 การติดตั้งจุดจายไฟใหกับฟล็อปปดิสกไดรฟ 

 14) เสียบสายสวิตช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะ 

 ทําการเสียบสายสวิตช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะ ตามตําแหนงบนเมนบอรด 

โดยท่ัวไปสายไฟสําหรับเชื่อมตอสวิตช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะ ทีมี่มาใหพรอมกับเคสจะมี

หัวตออยู 5 ตัว และมีตัวอักษรยอพิมพไวบนหัวตอดังนี้ 

 -  หัวตอสวิตชเปด-ปดเครื่อง  ตัวยอ POWER SW  

 -  หัวตอสวิตชรีเซ็ต    ตัวยอ RESET SW 

 -  หัวตอไฟแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง  ตัวยอ POWER LED, Green LED 

 -  หัวตอไฟแสดงสถานะการทํางานของฮารดดิสก  ตัวยอ HDD LED, IDE LED 

 - หัวตอลําโพงแจงสถานะ  ตอยอ SPEAKER 

 และที่ตําแหนงเชื่อมตอบนเมนบอรดจะมีการพิมพตัวอักษรทีส่ื่อถึงตําแหนงการเชื่อมตอ

ดังภาพท่ี 5.33 แตถาหากไมมีการพิมพไว สามารถตรวจสอบวิธีการเชื่อมตอไดจากคูมือเมนบอรด 
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   ภาพท่ี 5.33 จุดตอสวิตชและไฟแสดงผลบนเมนบอรดและหัวตอปุมสวิตชและไฟแสดงผล    

 
 

ภาพท่ี 5.34 ตําแหนงการเชื่อมตอสวิตชและไฟแสดงผลจากคูมือเมนบอรด 

ท่ีมา : https://www.asus.com/th/Motherboards/H81MD/HelpDesk_Manual/, 2559 

 สําหรับไฟแสดงสถานการณทํางานของเครื ่อง และไฟแสดงสถานการณทํางานของ

ฮารดดิสกนั้นใชหลอดแอลอีดี (LED) เปนตัวแสดงผล ซ่ึงการจะทําใหหลอด LED ไฟติดสวางไดตองตอ

ใหถูกขัว้ดวย โดยขั้วลบของหัวตอจะมีสีขาว สวนขัว้บวกจะเปนสีเขียว และสีแดง สําหรับสวิตชเปด

ปดเครื่อง และสวิตชรีเซ็ต ไมมีข้ัวสามารถตอดานใดก็ได 
 

 
 

ภาพท่ี 5.35 แสดงการเชื่อมตอสวิตช ไฟแสดงผล และลําโพงแจงสถานะ บนเมนบอรด 
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 15) เช่ือมตออุปกรณภายนอกเขากับเครื่องคอมพิวเตอร 

 หลังตรวจสอบดูจนแนใจวาอุปกรณตาง ๆ ไดติดตัง้ถูกตองเรียบรอยแลว ใหทําการจัด

สายไฟ และสายสัญญาณ โดยใชสายรัดพลาสติก (Cable Ties) รัดรวบสายใหเรียบรอย ทําการ

เชื่อมตออุปกรณภายนอกตาง ๆ เชน คียบอรด เมาส สายจอแสดงผล สายไฟเขาแหลงจายไฟ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.36 การเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับเครื่องคอมพิวเตอร 

 16) ตรวจสอบ และทดสอบการทํางานของเครื่อง 

 กอนทําการเปดเครื่องเพื่อทดสอบการทํางาน ควรตรวจดูความเรียบรอยดวยตาเปลาอีก

ครัง้ จากนัน้เสียบปลั๊กไฟ ทําการเปดสวิตชเปดเครือ่ง หากมีความผิดปกติใด ๆ จะมีการแจงเตือนใน

รูปแบบตาง ๆ เชนมีเสียงดังจากลําโพง ใหตรวจสอบแรม และการดแสดงผล อาจจะใสไมแนน แลว

ทดลองเปดเครื ่องอีกครั ้ง หากสามารถทํางานไดไมมีความผิดปกติใด ๆ ใหทําการจัดสายไฟ

สายสัญญาณ และรัดเก็บสายดวยสายรัดพลาสติก (Cable Ties) ปดฝาเครื่อง และขันสกรูใหแนน 

 
 

ภาพท่ี 5.37 การทดสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
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 หลังจากทําการประกอบและติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอรแลว เครื่อง

คอมพิวเตอรจะยังไมสามารถนําไปใชในการทํางานได ตองทําการติดตั้งซอฟตแวรตาง ๆ เพ่ือใชในการ

ทํางานเชน ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรดานการจัดการเอกสาร ซอฟตแวรดานกราฟก 

ซอฟตแวรดานมัลติมีเดีย เปนตน 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 4 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

               ใชเวลา 10 นาที 

 

1. จงบอกเครื่องมือที่ใชในการประกอบคอมพิวเตอร (1 คะแนน) 

2. จงบอกวิธีการสลายไฟฟาสถิต (1 คะแนน) 

3. จงบอกข้ันตอนการประกอบคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

4. จงอธิบายการวิธีการติดตั้งฮารดดิสกแบบ IDE และแบบ SATA (5 คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5   

การประกอบคอมพิวเตอร ์
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคํา ตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในการติดตั้งเมนบอรด 

ก. ใชสกรูใหตรงขนาดกับรู 

ข. เลือกขันสกรูเฉพาะจุดใหแนน 

ค. ระวงัไมใหไขควงขูดเมนบอรด 

ง. วางเมนบอรดใหพอดีกับแผนเพลท 

2. ฮารดดิสกแบบใดท่ีตองมีการกําหนดใหเปนตัวหลัก (Master) และตวัรอง (Slave) 

ก. SCSI    ข. SSD 

ค. IDE    ง. SATA  

3. ขอใดไมใชลกัษณะของการดแสดงผลแบบออนบอรด (Onboard) 

ก. ประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือ 

ข. การแสดงผลมีคุณภาพสูง 

ค. จะแบงหนวยความจาํแรมมาใชในการแสดงผล 

ง. ไมตองกําหนดคา สามารถใชงานไดทันที 

4. หัวตอท่ีมีขอความใดใชเชื่อมตอเพ่ือแสดงสถานะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. POWER SW 

ข. POWER LED 

ค. HDD LED  

 ง. SPEAKER 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 5   

การประกอบคอมพิวเตอร ์
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5. สาเหตุท่ีตองทาซิลิโคนระหวางตัวซีพียูกับฮีตซิงคคือขอใด 

ก. เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งฮีตซิงค 

ข. เพ่ือชวยระบายความรอนไดดีข้ึน  

ค. เพ่ือปองกันสนิมท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางซีพียูกับฮีตซิงค 

ง. เพ่ือทําใหฮีตซิงคยึดติดกับซีพียูแนนข้ึน 

6. ขอใดคือสาเหตุท่ีตองสลายไฟฟาสถิตกอนประกอบคอมพิวเตอร 

ก. เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร 

ข. เพ่ือปองกันไฟฟากระชาก 

ค. เพ่ือปองกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกิดการเสียหาย 

ง. เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตผูประกอบคอมพิวเตอร 

7. ขอใดไมใชการติดตั้งซีพียูท่ีถูกตอง 

ก. ใชผาสะอาดเช็ดทําความสะอาดซ็อกเก็บติดตั้งซีพียู 

ข. ระวังไมใหมือสัมผัสกับขา หรือหนาสัมผัสของซีพียู 

ค. ระวังไมใหสิ่งสกปรกหลนลงซ็อกเก็ต หรือสล็อตติดตั้งซีพียู 

ง. หันตัวซีพียูใหจุดสังเกต เชน รอยบาก ลูกศรสีทอง สอดคลองกับซ็อกเก็ตหรือสล็อตบนเมนบอรด 

8. ขอใดคือการติดตั้งแรมท่ีไมถูกตอง 

ก. ออกแรงกดแรมจนสลกัล็อกลอ็กแรมใหอยูกับท่ี 

ข. งางสลกัลอ็กแรมออกกอนจะใสแรม 

ค. หันดานใดก็ได ขอเพียงใหตรงกับสล็อต 

ง. หันใหรองบากของแรมตรงกับสล็อตของแรม 

9. การติดตั้งอุปกรณใดท่ีไมตองตอไฟใหกับอุปกรณเพ่ิม 

ก. เครื่องอานการดหนวยความจํา   ข. ออปติคอลไดรฟ 

ค. ฮารดดิสก    ง. ฟล็อปปดิสกไดรฟ  

10. ขอใดคือสิ่งท่ีไมไดใหมาพรอมเคสคอมพิวเตอร 

ก. พัดลมซีพียู    ข. แหลงจายไฟ 

ค. สกรู     ง. เสารองเมนบอรด 


