
บทที่ 3  
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการประกอบเครื่องดวยตนเอง 

กอนเร่ิมทําการประกอบเครือ่งคอมพิวเตอรดวยตนเอง เราควรทําความรูจักกับสวนประกอบ
ตางๆ ของคอมพิวเตอรกันกอน เพ่ือใหเขาใจถึงหนาทีก่ารทํางานของอุปกรณแตละสวน ซึ่งจะทําใหการ
ประกอบเครื่องเปนไปอยางถูกตอง หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดจากความไมรูไดอยางมาก ซีพียู 
(CPU – Central Processing Unit)ซีพียูเปนอุปกรณที่มีหนาที่ในการประมวลผลคําส่ังตางๆ ไมวาจะ
เปนการคิดคํานวณการตัดสินใจ ทุกอยางจะถูกนํามาประมวลผลที่อุปกรณตัวนี  ทั้งหมด โดยจะมีการรับ
คําสั่งเขามาจากอุปกรณ Input เชน เมาส คียบอรด หรือไมโครโฟน และนําไปแสดงผลออกทางอุปกรณ 
Output เชน จอภาพ เครื  องพิมพ อุปกรณสํารองขอมูลเปนตน 

 
Athlon 64 ซีพียูจากคายเอเอ็มดี 

 
Pentium 4 ซีพียูจากคายอินเทล 

  
ลักษณะของซีพียูในปจจุบันสวนใหญจะเปนรูปแบบ Socket ที่มีลกัษณะเปนสี่เหลี่ยมแบนๆ มี

จํานวนขาเล็กๆ ที่เปนโลหะไวสําหรับเชือ่มตอกับสัญญาณภายในตวัซีพียูกับอุปกรณภายนอกซึ่งจํานวน
ขาจะแตกตางกันตามยี่หอและรุนของซี พียู โดยซี พียูที่นิยมใชในตอนนี้มีเพียง 2 ยี่หอเทาน้ัน คืออินเทล
และเอเอ็มดีโดยแต ละคายก็จะมีซีพียูหลากหลายรุนใหเลือกใช เชนทาง ฝงคายอินเทลคือ Pentium 4 
และ Celeronใชอินเทอรเฟซแบบ Socket 478 และ 775 สวนเอเอ็มดีนั้นเปน Athlon XP, Athlon 64 Bit 
ใชอินเทอรเฟซแบบ Socket A ,754 และ 939 โดยแตละคายก็มีจุดดีจุดดอยแตกตางกันไปซีพียูของอิน



เทลนั้นมีจุดเดนในดานการทํางานที่มีเสถยีรภาพ มีความทนทานสูงและไมรอนงาย แตมีขอเสยีคือราคา
แพงและทํางานชากวาซีพียขูองเอเอ็มดีในระดับความเร็วเดียวกัน สาํหรับเอเอ็มดีนั้น จุดเดนคือ ซีพียูมี
ราคาถูกกวาอินเทลในทุกรุนและมีความเร็วสูงทั้งงานดานกราฟกและงานทั่วไป สวนขอเสียของเอเอ็มดี 
คือมีความรอนสูง หากไมมีระบบระบายความรอนที่ดีจะทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และเกิดความ
เสียหายตอตวัซีพียูไดงาย 
 
เมนบอรด (Mainboard) 

เมนบอรดเปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนแผนวงจรหลักสําหรับติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ 
เกือบทั้งหมด โดยจะมีหนาที่ในการประสานงานและตดิตอรับสงขอมูลโดยผานระบบบัส บนเมนบอรดก็
จะมีอุปกรณที่สําคัญๆ รวมอยูดวย เชน สลอต, ซ็อกเก็ตสําหรับเชือ่มตอกับอุปกรณตางๆ ชิพเซ็ตทีท่ํา
หนาที่เหมือนแมบาน คอยจัดการและประสานงานใหกับอุปกรณที่นํามาติดตั้งบนเมนบอรด นอกจากน้ีก็
ยังรวมเอาแผงวงจรและชิพควบคุมอุปกรณตางๆ เชน ตัวควบคมุฮารดดิสก (Harddisk Controller) 
พอรตเชื่อมตออุปกรณภายนอก เชน พอรตขนาน (Parallel Port)พอรตอนุกรม (Serial Port) และพอรต
ยูเอสบี (USB Port) เปนตน 

 
เมนบอรด (Mainboard) 

 
แรม (RAM – Random Access Memory) 

แรมคือหนวยความจําที่ทําหนาที่อานและเขียนขอมูลรวมกับซีพียูอยูตลอดเวลา ขอมูลจาก
ฮารดดิสกสวนใหญจะตองมาพักที่แรมเสมอกอนจะถูกสงไปยังซีพียู ดังนั้นยิ่งแรมมีขนาดมากข้ึนเทาไหร
ก็สามารถพักขอมูลไวกับแรมไดมากขึ้น ทําใหซีพียูไมตองเรียกขอมูลจากฮารดดิสกบอยๆ ซึง่ฮารดดิสก
มีความเร็วในการอานและเขียนขอมูลนอยกวาแรม สงผลใหระบบของเราทํางานไดเร็วขึ้นในปจจุบันแรม
มีหลายชนิดดวยกัน คือ SDRAM, DDR SDRAM และ RAMBUS SDRAM จะมีลักษณะเปนแผงยาวมี



ขาสัญญาณขนาด 168 pin 64 bit สําหรับติดตั้งกบัซ็อกเก็ตแรมแบบ DIMM สวนใหญแรมที่ขายกัน
เด๋ียวนี้จะเปนแบบ PC–100 และ PC–133 ในปจจุบัน SDRAM ไดรับความนิยมนอยมาก ที่มีใชงานอยู
สวนใหญจะเปนเครื่องรุนเกาเสียมากกวา เน่ืองจากการเขามาแทนที่ของ DDR SDRAM ที่มีคุณภาพ
ดีกวาในราคาที่ใกลเคียงกันนั่นเอง 

 

 
SD RAM 

 
DDR SDRAM มีลักษณะคลายกับ SDRAM แต จะมีขนาด 184 pin และเนื่องจากทํางานทั้ง

ขอบขาขึ้นและขาลงของสญัญาณนาฬิกาทําใหมีความเร็วเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาถาเทียบกับ SDRAM โดย 
DDR SDRAM จะมีบัสใหเลือกใชงานอยูหลายขนาด เชน 266, 333 และ 400 เปนตน ปจจุบนั DDR 
SDRAM เขามาเปนหนวยความจํามาตรฐานใหมที่มาแทนที่ SDRAM ไปเรียบรอยแลว และในอนาคตมี
ไมนานหนวยความจําแบบ DDR 2 ก็กําลังเขามาเปนทีน่ิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

 
DDR RAM 

RAMBUS เปนแรมชนิดใหมที่อินเทลเคยพยายามผลักดันใหเปนมาตรฐานใหมของ
หนวยความจําในอนาคต แตในปจจุบันดูแลวสถาการณของRAMBUS นั้นก็ไมมีอะไรที่หวือหวามากนัก 
RAMBUS มีลักษณะที่แตกตางจากSDRAM และ DDR SDRAM อยางเห็นไดชัด โดยใชอินเทอรเฟช
แบบ RIMM ขนาด299 pin นอกจากนี้ยังมีความเร็วบัสที่สูงถึง 400 MHz และสามารถสงถายขอมูลไดถึง 
800 MB ตอวินาทีซึ่งมากกวา SDRAM ถึง 8 เทาเลยทีเดียว แตกลบัมีขอเสียคือมีคาความหนวง 
(Latency) ใกลเคียงกับ SDRAM ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานไมไดแตกตางไปจาก DDR SDRAM 



หรือ SDRAM มากนักและยังมีราคาแพงกวากันคอนขางมาก นอกจากนี้หากใส RAMBUS ไมครบแถว
(RIMM) ตองมีการใสแถวหลอก(RIMM PCB – Printed Circuit Board) ไวใหเต็มเพ่ือใหครบวงจรจึงจะ
สามารถใชงานได 

 
RAM BUS 

 
ฮารดดิสก (Harddisk) 

ฮารดดิสก เปนอุปกรณ ที่มีหนาทีส่ําหรับเก็บขอมูลที่มีขนาดใหญโดยเฉพาะการเก็บขอมูล
สําหรับติดตั้งระบบปฏิบตัิ การหรือโปรแกรมตางๆ ซึ่งไม สามารถเก็บไวในแผนฟล็อบป ดิสก ที่มีความจุ
นอยได ภายในฮารดดิสกจะประกอบไปดวยแผนจานโลหะแข็ง (Platter) วางซอนกันแตจะไมติดกัน โดย
จะมีแขนที่เปนตัวเคลื่อนหัวอานเขาไปอานและเขียนขอมูลตามตําแหนงที่ตองการ และจะไมมีการสัมผัส
กับแผนโดยตรงแตจะมีชองวางหางกันประมาณ 10 ไมครอน ทําใหการอานขอมูลจากแผน Platter มี
ความเร็วสูงเนื่องจากไมมีการเสียดสีที่เกิดจากการสัมผัส โดยจะมีความเร็วรอบอยู 2 แบบคือ 5400/นาที
และ 7200/นาที 

 
ฮารดดิสก (Harddisk) 

 
นอกจากนี้ฮารดดิสกยังมีแผนวงจรที่อยูดานลางเปนตวัควบคุมการหมุนของมอนิเตอร แขนที่

เปนตวัเคลื่อนหัวอาน และยังทําหนาที่ติดตอส่ือสารโดยสงผานขอมูลไปยังเมนบอรดอีกดวย ซึ่ง
แผนวงจรดานลางน้ีควรระวังอยาไปวางไวกับแผนโลหะหรืออุปกรณ นําไฟฟาทุ กชนิด เพราะจะทําให



เกิดการลัดวงจรกอให เกิดความเสียหายกับตวัฮารดดิสกได โดยเฉพาะการวางฮารดดิสกไวบนเคสแลว
เปดการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งหากเกิดปญหาไฟรั่วขึ้นมาจะทําใหมีไฟฟาเขามาสูตัวเคสและ
ผานไปยังฮารดดิสก ทําใหแผนวงจรของฮารดดิสกอาจเสียหายไดเน่ืองจากขอจํากัดในการพัฒนา
มาตรฐานการเชื่อมตอแบบเดิม ซึ่งเปนแบบ IDE/E-IDE แทบไมมีการพัฒนาความเร็วในการโอนถาย
ขอมูลไปไดอีก โดยหยุดไวที่ความเร็วสูงสุดเพียง 133 MB/s จึงทําใหบรรดาผูผลติฮารดดิสกไดทําการ
พัฒนามาตรฐานของฮารดดิสกใหมขึ้นมา ซึ่งเรียกวาเปนฮารดดิสกแบบ Serial ATA โดยมีความเร็วใน
การโอนถายขอมูลถึง 150 MB/s และมีหนวยความจําแคชถึง 8 MB ซึ่งจะสามารถพัฒนาความเร็วไดถึง 
300 MB/s และ 600 MB/s ในเวอรชั่นตอๆ ไป นอกจากน้ีฮารดดิสกแบบ Serial ยังมีขอดีอีกหลายๆ 
ดาน เชน ใชสายเคเบิ้ลทีใ่ชในการเชื่อมตอแบบใหมที่มีขนาดเล็กและบางกวาเดิม ทําใหการไหลเวียน
ของอากาศภายในเคสดีขึ้นดูเปนระเบียบมากขึ้น และตวัของฮารดดิสกมีความแข็งแรงมากขึ้นไมบอบ
บางหรือเสียหายงายเหมือนฮารดดิสกแบบ IDE 

 

 
 

ฮารดดิสกแบบ Serial ATA (SATA) 
 
จอภาพ (Monitor) 

จอภาพหรือจอมอนิเตอรเปนอุปกรณที่ใชในการแสดงผลจากการทํางานของคอมพิวเตอร ซึ่ง
ภายในมีวงจรและระบบการทํางานคลายกับเคร่ืองรับโทรทัศนเกือบทุกอยาง แตจะมีแผงวงจรที่ซับซอน
นอยกวามาก โดยจะแตกตางกันตรงที่โทรทัศนมีภาครับสัญญาณทีวี แตจอมอนิเตอรมีเพียงภาครับ
สัญญาณดิจิตอลจากการดแสดงผลเทาน้ัน ปจจุบันแนวโนมจอมอนิเตอรกําลังถกูจอ LCD เขามาเปน
มาตรฐานใหมแทนดวยขอดีหลายๆ อยาง เชน มีขนาดบางไมกินเนื้อที  ในการจัดวางมากนัก ไมมีรังสี
สะทอนรบกวนสายตา และประหยัดไฟมากกวา เปนตน 



 
จอภาพแบบ LCD 

การดแสดงผล (Display Card) 
การดแสดงผล หรือการด VGA เปนอุปกรณที่มีหนาที่ในการนําขอมูลแบบดิจิตอลมาเปลี่ยนเปน

สัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรแลวนําไปแสดงผลออกทางจอภาพ โดยใชอินเทอรเฟชแบบสลอ็ต AGP 
หรือ PCI Express ทําใหสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็วและการดแสดงผลในปจจุบันมีการพัฒนาชิพ
สรางกราฟก 3 มิติไปอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถแสดงผลภาพกราฟก 3 มิติไดอยางสมจริงและสวยงาม
มากขึ้นกวาในอดีต 

 
การดแสดงผล 

การดเสียง (Sound Card) 
การดเสียงหรือซาวดการดที่ หนาที่ในการให กําเนิดเสียงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยตอง

ทํางานควบคูไปกับลําโพงดวย ในปจจุบันมักจะมีการนําคอมพิวเตอร มาใช งานประเภทมัลติมีเดียทีใ่ห 
ความบันเทิงตาง ๆ เชนใชดูหนังฟงเพลง รองคาราโอเกะ เลนเกม งานเหลาน้ีตางก็ตองพึ่งพาระบบเสียง 
ที่ ชวยเพ่ิมอรรถรสในการทํางานเหลาน้ีทั้งสิ้ น ดังนั้นคอมพิวเตอรในปจจุบันจึงมีการติดตั้งระบบ เสียง
ใหกับคอมพิวเตอรแทบทุกเคร่ือง มีทั้งแบบ Sound OnBoard หรือแบบที่เปนการดโดยจะตองนํามา
ติดตั้งลงบนสล็อตในเมนบอรดปญหาของการดเสียง บางคร้ังจะสงผลกระทบกับเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาง



คาดไมถึง และสวนใหญจะเกิดจากตัวไดรเวอรของการดเอง จนบางครั้งทําใหวินโดวสไมสามารถบูต
เคร่ืองหรือชัตดาวนได วิธีแกปญหาคือตองไปดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชั่นใหมมาติดตั้ง 

 
การดเสียง (Sound Card) 

 
ฟล็อบปไดรฟ (Floppy Drive) 

ฟล็อบปไดรฟเปนอุปกรณที่มีหนาที่ในการอานและบันทึกขอมูลจากแผนฟล็อบปดิสกที่มีขนาด 
3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB โดยจะมีหัวอานคอยเลือ่นเขาไปอานขอมูลจากแผนที่เคลือบสารแมเหล็ก
ของฟล็อบปดิสก ทั้งสองดานซ่ึงหัวอานนี้จะมีการสัมผัสกับแผนแมเหล็กโดยตรง จึงทําใหการอานขอมูล
ไมสามารถอานไดรวดเร็วเหมือนฮารดดิสกโดยมีความเร็วประมาณ 300 รอบตอนาทีเทาน้ันฟล็อบป
ไดรฟ 

 
ฟลอบปไดรฟ (Floppy Drive) 

 
ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) 

ซีดีรอมไดรฟ เปนอุปกรณ ที่มีหนาที่ ในการอานขอมูลจากแผนซีดีเพียงอยางเดียว สวนใหญจะ
ใชงานในดานการติดตั้งระบบปฏิบตัิการหรือโปรแกรมตางๆ รวมไปถงึงานที่เก่ียวกบัความบันเทงิ เชนดู
หนัง ฟงเพลง และงานดานมัลติมีเดียดวยโดยมีหนวยความเร็วในการอานขอมูลเปน X เชน 48X หรือ 
50X เปนตน ในปจจุบันแทบจะเรียกไดวาคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองจะตองมีไดรฟซีดีรอมอยางนอย หนึ่ง
ไดรฟเสมอ ซึ่งไดกลายเปนมาตรฐานสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรในตอนนี้แลวซีดีรอมไดรฟจะการอาน



ขอมูลดวยความเร็วในการหมุนแผนที่ไมคงที่ โดยที่จะอานขอมูลที่อยูวงนอกของแผนซีดีดวยความเร็ว
สูงสุด และจะคอยๆลดความเร็วลงมาเม่ือมาอานขอมูลที่อยูวงในสดุ สวนใหญซดีีรอมไดรฟจะอานขอมูล
ที่อยูตรงกลางแผนซะสวนมาก ทําใหใชความเรว็เพียงแคไมเกินคร่ึงหนึ่งของความเร็วสูงสุดทีมี่เทาน้ัน 
ดังนั้นซีดีรอมไดรฟสวนใหญจึงไมคอยทํางานที่ความเร็วสูงสุดของไดรฟเทาไหรนัก อยางเชนซีดีรอม
ไดรฟความเรว็ 50X จึงไมใชความเรว็ในการอานขอมูลอยางตอเน่ือง แตจะเปนความเรว็ในการอาน
ขอมูลจากแผนซีดีที่อยูวงนอกสุด หลังจากน้ันจะคอยลดความเรว็ลงมาเม่ือมาอานขอมูลที่อยูวงในดวย
ความเร็ว ที่ไมเกินคร่ึงหนึ่งของไดรฟก็จะประมาณ 20-25X เทาน้ัน 
 
เมาสและคียบอรด 

เมาสและคียบอรด เปนอุปกรณสําหรับทําหนาทีใ่นการปอนขอมูลจากผูใชเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอร ซึ่งสวนใหญหากเมาสและคียบอรดเสียจะไมนิยมซอมเพราะเด๋ียวนี้เมาสและคียบอรดมี
ราคาไมแพง ถามัวแตมานัง่ซอมจะไมคุมกับเวลาที่เสยีไป 

 
เคสและเพาเวอร ซัพพลาย 

เคสที่ขายในบานเรามักมีเพาเวอรซัพพลายติดมาดวยเสมอจนเปนของคูกัน โดยเคสจะมี
ลักษณะเปนกลองเหล็กส่ีเหลี่ยมผืนฟาใชสําหรับเปนที่เก็บอุปกรณคอมพิวเตอรเกือบทั้งหมดไมวาจะเปน
เมนบอรด ซีพียู แรม ฮารดดิสกการดแสดงผล การดเสียง รวมถึงสายแพเชื่อมตอตางๆ สวนเพาเวอรซัพ
พลายนั้นจะมีหนาที่ในการแปลงไฟและจายกระแสไฟใหกับอุปกรณที่อยูในเคสผูใชหลายคนสวนใหญมัก
ไมคอยใหความสําคัญกับเพาเวอรซัพพลายเทาไหร แตหารูไมวาปญหาท่ีเกิดกับฮารดดิสก และอุปกรณ
ตางๆ บางคร้ังมักมีสาเหตุมาจากเพาเวอรซัพพลาย หากเพาเวอรซัพพลายเสียสวนใหญจะสามารถซอม
ไดโดยการเปลี่ยนฟวส หมอแปลง หรือเปลี่ยนอะไหลเคสและเพาเวอรซัพพลาย 

 
เคสและเพาเวอร ซัพพลาย 



ข้ันตอนการประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร ดวยตนเอง 
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยตนเอง ปจจุบันไมใชเร่ืองยากอีกตอไป ซึ่งเราสามารถหัด

ประกอบดวยตนเองได โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นแรกใหเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเชน ไขควงสี่แฉก กลอง
สําหรับใสน็อต คูมือเมนบอรด คีมปากจ้ิงจก 
 

 
 

 
2. เริ่มจากการติดตั้งซีพียกูอน โดยงางขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนําซีพียูมาใสลงไปใน  

ซ็อกเก็ตโดยใหวางตําแหนงขาที่ 1 ของซีพียูและซ็อกเก็ตใหตรงกัน โดยสังเกตวาที่ขาที่ 1 ของซีพียูจะ
ทําเครื่องหมายเปนจุดเล็กไวที่มุมดานบนของซีพียู 

 

 
 



3. เม่ือวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแลว จากน้ันใหกดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แลวนําซิลิโคนมาทาตรง
บริเวณคอร (แกน) ของซีพียู และไมควรทาซิลิโคนใหหนา หากเห็นวาหนาเกินไปใหใชกระดาษหรือแผน
พลาสติกมาปาดออกเสียบาง 
 

 
 

4. ติดตั้งฮีทซิงคและพัดลมลงไปบนคอรของซีพียู ตดิล็อกใหเรียบรอยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตองระวังอยู 2 
จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงคของพัดลมจะตองแนบสนิทกับคอรของซีพียู อยาพยายามกดแรงไป บางทีคอร
ของซีพียูอาจบิ่นได สวนขาสปริงที่ยึดพัดลมบางที มันแข็งเกินไป บางคนใชไขควงพยามยามกดขาสปริง 
ใหเขาล็อก ซึง่อาจทําใหพลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอรดขาดทําใหเมนบอรดอาจเสียหายได 

 
 
 



5. เสียบสายไฟของพัดลมเขากับขัว้ CPU FAN โดยดูจากคูมือเมนบอรด 
 

 
 

6. นําแรมมาเสียบเขากับซอ็กเก็ตแรมโดยใหตรงกับรองของซ็อกเก็ต จากน้ันจึงกดลงไปจนดานล็อกทั้ง 
2 ดานดีดขึ้นมา(บางเมนบอรดตัวล็อกทัง้สองดานอาจไมจําเปนตองดีดขึ้นมาก็ไดใหดูวาเขาล็อกกันก็พอ) 
 

 
 

7. ขันแทนรองน็อตเขากับเคส 
 

 
 



8. นําเมนบอรดที่ไดติดตัง้ซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากน้ันขันน็อตยึดเมนบอรดเขากับตวัเคสให
ครบทุกตัว 
 

 
 

9. เสียบการดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแลวขนัน็อตยึดติดกับเคส 
 

 
 
 
 
 
 
 



10. เสียบการดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลวขันนอ็ตยึดติดกับเคส 
 
 

 
 

 
11. เสียบสายเพาเวอรซพัพลายเขากับขั้วตอบนเมนบอรด โดยควรเสยีบใหปลั๊กของสายเพาเวอรซัพ
พลายตรงล็อกกับขัว้ตอบนเมนบอรด 
 
 

 
 
 
 
 

 



12. สอดไดรฟซีดีรอมเขากับชองวางหนาเคส แลวขนัน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน 
 

 
 
13. เสียบสาย IDE เขากับไดรฟซีดีรอมโดยใหแถบสีแดงตรงกบัขาที่ 1 หรือดานที่ติดกับขั้วสายไฟ 
จากน้ันจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเขาไปดวย 
 

 
 
14. เสียบสาย IDE อีกดานเขากับขัว้ตอ Secondary IDE บนเมนบอรดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของ
ขั้วตอดวย 

 



15. สอดฮารดดิสกเขากับชองติดตั้ง แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน 
 
 

 
 

 
16. เสียบสาย IDE เขากับฮารดดิสกโดยใหแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือดานที่ติดกับขั  วสายไฟ จากน้ัน
จึงเสียบสายไฟเขาไปดวย 
 
 

 
 
 

 



17. เสียบสาย IDE อีกดานเขากับขัว้ตอ Primary IDE บนเมนบอรด โดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของ
ขั้วตอดวย 
 

 
 

 
18. สอดไดรฟฟล็อบปดิสกเขาไปในชองติดตั้ง แลวขนัน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน 
 
 

 
 
 
 

 



19. เสียบสายไฟเขากับขั้วตอสายไฟของฟล็อบปดิสก ใหสังเกตสายไฟของฟลอ็บปดิสกจะมีหัวขนาด
เล็กกวาสายไฟของซีดีรอมและฮารดดิสก) 
 
 

 
 

 
20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน (เสนเล็กกวาสายแพของฮารดดิสกและซีดีรอม) ใหดานที่มีการไขวสาย
เขากับขัว้ตอไดรฟฟล็อบปดิสก โดยแถบสีแดงของสายแพต องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วตอดวย หากใสผิด
ดานไฟของไดรฟฟล็อบปดิสกจะติดตลอด วิธีแกไขคือใหหันสายแพกลับดานเพราะไดรฟฟล็อบปดิสก
บางยี่หออาจตองใสสลบัดานกัน 
 
 

 



21. เสียบสายแพอีกดานเขากับขัว้ตอฟล็อบปดิสกบนเมนบอรด โดยใหสายสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือ 
pin1 ของขั้วตอดวย 
 
 

 
 
 
22. เสียบสายสัญญาณตางๆ จากเคส เชน สวิตชเปดปดเคร่ือง ไฟบอกสถานะเปดเคร่ือง ไฟบอกสถานะ
ฮารดดิสก ปุม Reset ลําโพง ลงบนเมนบอรดควรดูคูมือเมนบอรดประกอบดวย โดยตองเสียบขัว้ใหถูก
หากผิดขั้ว คอมพิวเตอรจะไมติดหรือมีไฟคางตลอดเวลา วิธีแกไขคือใหเราลองสลับขัว้และเปดเครื่อง
ขึ้นมาใหม 
 

 
 
 

 



23. เม่ือเสร็จเรียบรอยแลวใหเราลองสํารวจดูวามีนอ็ตหรืออุปกรณอ่ืนๆตกคางอยูบนเมนบอรดหรือไม 
เพราะอาจทําใหเกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสียหายตอเมนบอรดและอุปกรณตางๆ บนเมนบอรด
ได นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทัง้หมดวาเรียบรอยดีแลว เชน การดตางๆ หรือสายสัญญาณ
เสียบแนนหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงคและพัดลมตองแนบสนิทกับซีพียู พรอมทั้งล็อกติดกันอยาง
แนนหนา 
 

 
 
 

24. เม่ือเรียบรอยดีแลวปดฝาเคสและขันน็อตใหเรียบรอย ก็เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการประกอบเครื  อง
อยางถูกตองและสมบูรณแบบแลว 
 
 

 
 



ประกอบเครื่องเสร็จแลว แตกลบัไมสามารถบูตเคร่ืองขึ้นมาไดเพราะมองเห็นฮารดดิสก จะแกไข
อยางไรหลังจากที่ประกอบเครื่องเสร็จแลว ตองมีการกําหนดคาไบออสใหรูจักกับฮารดดิสกที่ติดตั้งใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร แตในปจจุบันเมนบอรดรุนใหมไมจําเปนตองเขาไปกําหนดคาในไบออสแลว เพราะ
ไบออสจะรูจักฮารดดิสกเองโดยอัตโนมัติแตหากเปนเมนบอรดรุนเกาใหเขาไปกําหนดคาไบออสที่หัวขอ 
IDE HDD Auto Detection เพ่ือใหไบออสตรวจสอบคาที  เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ แตหากตองการ
กําหนดเองก็สามารถเขาไปกําหนดคาไดที่หัวขอ Standard CMOS Setup โดยใหเราใสคา Head, 
Cylinder, Sector ของฮารดดิสกนั้นลงไปใหถกูตองอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคอมพิวเตอรมองไมเห็น
ฮารดดิสกเนื่องจากการเซ็ตจัมเปอรไมถูกตอง ซึ่งเราสามารถดูการเซ็ตจัมเปอรที่ถูกตองไดบนตัว
ฮารดดิสก ที่สวนใหญทางผูผลิตฮารดดิสกจะติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงการเซ็ตจัมเปอรที่ถูกตองมาให 
ดวย นอกจากน้ีใหตรวจสอบการเชื่อมตอของสายสัญญาณตางๆ เชน สาย IDE และสายไฟวามีการหลุด
หลวมหรือไม หากพบวามีก็ใหทําการเชื่อมตอใหแนน และควรตรวจสอบดวยวาเสียบสายสัญญาณ
ถูกตองตรงขัว้หรือไมดวย 
 
ขาล็อกของฮีตซิงคแข็งมาก ไมสามารถล็อกเขากับ 

ซ็อกเก็ตของซีพียู ได จะแก ปญหาอยางไรขาล็อกของฮีตซิงคที่มีขนาดใหญสวนมากจะมีความ
แข็งแรงมาก ทําใหมือใหมที่เพ่ิงหัดประกอบเคร่ืองอาจไมสามารถติดตั้งได วิธีการแกปญหานี้ก็คือการ 
ใชดามพลาสติกที่มีความแข็งแรงหรือปลายไขควงขนาดเล็ก งั ดเกี  ยวขาล็อกฮีตซิงคใหเขากับซ็อกเก็ต
ของซีพียู 
 

อยางไรก็ตามการใชไขควรงัดเก่ียวขาล็อกของฮีตซิงคจําเปนตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะ
หากพลาดพลั้งอาจทําใหปลายของไขควรไปขูดเขากับลายปรินซบนเมนบอรดฉีกขาด ทําใหเกิดความ
เสียหายตอตวัเมนบอรดได ทางที่ดีแนะนําใหใชดามพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากๆ หนอยจะดีกวาการ
ใชไขควงครบัเพราะหากไมชํานาญสวนใหญหลายคนจะพลาดในสวนนี้แทบทั้งสิ้นครับหากเมนบอรดเกิด
ความเสียหายจากการที่ถูกไขควรขูดเอาลายปริ๊นซฉีกขาด เราสามารถนําเมนบอรดไปเชื่อมตอ
ลายปริ๊นซใหมได ซึ่งอาจตองเสียคาใชจายบาง แตเม่ือเทียบกับเมนบอรดราคาแพงแลวเชื่อวายังคุมคา
อยูครับ 


