
บทที่ 2 
สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

 

 
  
เคส & พาวเวอรซัพพลาย  (CASE & POWER SUPPLY) 

เปนกลองสี่เหลี่ยมใชสําหรบับรรจุเมนบอรด ซีพียู แรมฮารดดิสก และสิ่งอ่ืน ๆ อยูรวมกัน
ภายในเคส  เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานได  เม่ือมองจากรูปรางแลว เคสจะมีอยู 2 แบบคือ แบบ
เดสกท็อป  เรียกไดอีกอยางหนึ่งก็คือ  แบบตั้งโตะ  เปนแบบทีว่างราบกับพื้นตามแนวนอน  สวนแบบที ่
2 คือ แบบทาวเวอร  ซึ่งสามารถแบงยอยได 3 ชนิด ตามความสูงของตัวเคส คือ มินิทาวเวอร, มีเดีย
ทาวเวอร และ ทาวเวอร 

เคส (Case) คือ โครงหรือกลองสําหรับประกอบอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอรไวภายใน การ
เรียกชื่อและขนาดของเคสจะตางกันออกไปคือ เคสแบบวางนอนเรียกวา แบบ Desktop แบบวางตั้งโตะ
ขนาดเล็กเรียกวาแบบ Mini Tower แบบวางตั้งขนาดกลางเรียกวาแบบ Medium Tower แบบวางตั้ง
ขนาดใหญเรยีกวา  Full Tower นอกจากนี้ยังแบงออกเปนเคสในแบบ AT และ  ATX  ตามชนิดของ
เมนบอรดที่จะนํามาประกอบดวย 



 
                       เคสแบบนอน (Desktop)                      เคสแบบตั้ง (Tower) 

 
 พาวเวอรซัพพลาย (Power Supply) โดยปกติเคสที่จําหนายกันในทองตลาดจะมีพาวเวอรซพั
พลายติดมาดวยพาวเวอรซพัพลายแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบ AT และแบบ ATX  จะสังเกตจากสาย
ที่จายไฟใหกับเมนบอรด กลาวคือ สายของพาวเวอรซัพพลายแบบ AT จะแยกออกเปน 2 ชดุๆ ละ  6 
เสน การตอใชงานใหสีดําชนกันอยูตรงกลางสวน พาวเวอรซัพพลายแบบ ATX จะมีสายไฟเปนชุด
เดียวกันจํานวน 20 เสนแบงออกเปน 2 แถว ๆ ละ  10 เสน สวนสายไฟที่พาวเวอรซัพพลายจายใหกับ
อุปกรณอ่ืนทั้งแบบ AT และ ATX จะเหมือนกันคือเปนสายไฟ 4 เสนตอกับจุดตอ สายไฟสีเหลอืงจะเปน
ไฟ +12  v. สายไฟสีแดงจะเปนไฟ  +5 v. และสายไฟสีดํา 2 เสนตรงกลางจะเปนสายดิน สวน
ความสามารถในการจายไผของพาวเวอรซัพพลายแตละตัวนั้นจะขึ้นอยูกับผูผลิตวาจะใสพาวเวอรซัพ
พลายขนาดใดติดมากับเคส การเลอืกซ้ือเคสควรเลือกที่มีพาวเวอรซัพพลายที่มีความสามารถในการ
จายไฟใหเพียงพอหรือสูงกวาความตองการของอุปกรณที่นํามาประกอบ ในทองตลาดจะมีพาวเวอรซัพ
พลายขนาด 150-300 WATTS 

 
Power Supply 

 



ฟล็อปปดิสกไดรฟ (FLOPPY DISK DRIVE) 
 ฟล็อปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive) หรือเรียกส้ัน ๆ วา ดิสกไดรฟ เปนอุปกรณสําหรับอาน
ขอมูลจากแผนดิสเกตต และเขยีนขอมูลลงบนแผนดิสเกตต โดยเร่ิมผลิตจากขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 
360 KB แลวเพ่ิมความจุขึน้เปน 1.2 MB และขนาด 3.5นิ้ว ความจุ 720 KB  แลวเพ่ิมความจุเปน 1.44 
และ 2.88 MB ตามลําดับ ดิสกไดรฟทั้งสองขนาดจะสามารถอานและเขยีนแผนดิสเกตตที่มี ความจุต่ํา
กวาได แตในปจจุบันจะใชเพียงดิสกไดรฟขนาด 2.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB เทาน้ัน 
  
  

 
  
  
จอมอนิเตอร (MONITOR) 
 เปนสวนทีใ่ชในการแสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร  จอภาพท่ีดีควรแสดงผลไดละเอียดที่  
800 x 600 จุดขึ้นไป  และมีอัตรรีเฟรซ เรท สูงพอที่ไมทําใหภาพเกิดการกระพริบ  เพราะจะทําใหเกิด
อาการปวดตา ในระหวางการทํางาน จอภาพทั่วไปมี 2 แบบ คือ CRT เปนจอภาพที่ใชกันสวนใหญ 
ภาพเกิดจากการยิงของลําแสงอิเลคตรอนไปกระทบกบัสารเรืองแสงบนหนาจอ จอชนิดน้ีจะมีขนานใหญ
และหนาสวน จอภาพอีกชนิดหน่ึงคือ  LCD  เปนจอลักษณะ บางแบน มีน้ําหนักเบา  สวนใหญใชกับ
เคร่ืองโนตบุก  

มอนิเตอร  (Monitor)  หรือจอภาพ เปนอุปกรณที่จําเปนมากอีกอยางหนึ่ง เปนอุปกรณที่แสดง
ใหเห็นการทํางานของเครื่องและ โปรแกรมตาง ๆ การจัดรูปแบบของขอความ และขอมูล   
  
  

 



 
ซีพีย ู(CPU) 
 มีหนาที่ประมวลผลคําส่ังตาง ๆ ที่รับมาจากอุปกรณเชน เมาสและคยีบอรด เม่ือประมวลผลแลว 
จะสงผลไปใหกับอุปกรณ Output เชนจอภาพ  ผานทางการดแสดงผล  เสียงผานการดเสียงพิมพงาน
ดวยเครื่องพิมพ ผานพอรต  Parallal ซีพียูที่นิยมใชกันในปจจุบันเปนของ  2  คูแขงแหงคาย  Intel คือ  
Celeron, Pentium III  และ Pentium 4  สวนคาย AMD มีซีพียูที่มาแรงคือ  Duron และ Thunderbird 
  

  
  

ซีพียู CPU คือ  อุปกรณตัวหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนในการทํางานของคอมพิวเตอรซึ่ง
อาจจะเรียกวาเปนหัวใจของคอมพิวเตอรเลยก็ไดซีพียูเปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ไม
วาจะเปนอุปกรณที่อยูใจคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ตอรวมกับคอมพิวเตอรโดยจะเปนตัวกําหนด
ความสําคัญของอุปกรณวาตัวใดมีความสําคัญมากกวาซ่ึงหากติดตัง้อุปกรณ 2 ตัวที่อินเทอรัพ, การแจง
กับซีพียูวาจะขอเฉพาะอุปกรณที่มีความสําคัญมากกวาเทาน้ัน สวนตัวที่สําคัญนอยกวาจะไมสามารถใช
งานได เชน ถาเราตอการดจอภาพกับการดเสียงที่อินเทอรัพเดียวกนั ซีพียูจะเลอืกใหใชไดเฉพาะการด
จอภาพเทาน้ัน 
  
ตระกูลของซพีียู 
 ซีพียูที่มีจําหนายในทองตลาดอยางแพรหลายมีอยู 3 ตระกูล คือ  

1. Intel 
2. AMD 
3. Cyrix 

   
 
 
 
 
 



องคประกอบของซีพีย ู
ลักษณะของตวัซีพียู จะหมายถึง รูปรางหรือแบบของซีพียูที่ถูกผลติออกมา ซึ่งจะมีอยูดวยกัน 2 

แบบ คือ 
 1.  แบบการดหรือตลับ 
 มีลักษณะเปนแผงหรือตลับส่ีเหลี่ยมผืนผา ดานลางมีหนาสัมผัสสําหรับเสียบลงบนชองตอบน
เมนบอรด ซึ่งเรียกวา สล็อต (Slot) 
  

 
  
  
 2.  แบบชิป PGA 
 มีลักษณะเปนแผนชิปบาง ๆ มักเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดานหลังจะมีขาเสียบ โดยรอบสําหรับเสียบ
ลงชองตอบนเมนบอรด ซึ่งเรียกวา ซ็อกเก็ต (Socket)  

 
   
ลักษณะการเชื่อมตอของซีพียูกับเมนบอรด 
 ลักษณะของซีพียูนี้จะมีผลโดยตรงกับการเลือกเมนบอรด   โดยทั้งซีพียูและเมนบอรดจะตองมี
ลักษณะการตอเชื่อม ที่เหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู 2 ลักษณะดังกลาวมาแลว คือ 
 1.  แบบสล็อต  (Slot) 
 สําหรับเสียบซีพียูแบบการดหรือตลับ ซึ่งปจจุบันจะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ Slot 1 ที่ใชกับซีพียู
ของคายอินเทล และ Slot A ที่ใชกับซีพียขูองคายเอเอ็มดี 
  



  

 
  

ใชกับ Pentium II, III, และ Celeron ของอินเทล 
  
  

 
  

ใชกับ Athlon ของเอเอ็มดี 
  

2.  แบบซ็อกเก็ต (Socket) 
 สําหรับเสียบซีพียูแบบชิป PGA ซึ่งปจจุบันจะมีอยูดวยกันหลายแบบ เชน Socket 7, Socket 
370 สําหรับซพีียูของคายอินเทลและ Socket A สําหรับซีพียูของคาย AMD 
  

 
  
 
 
 
 
 



ฮารดดิสก (HARDDISK DRIVE) 
  เปนอุปกรณหลักสําหรับเก็บขอมูลโปรแกรมระบบปฏบิัติการและโปรแกรมใชงานตางๆ 
ความเร็วของฮารดดิสก  มีผลตอความเร็วรวมของเครื่องเชนกันซึ่งความเร็วในการอานเขียนขอมูลจาก
ฮารดดิสกมาจากสวนประกอบ 2 สวนคอื 

1. ความเร็วรอบมีหนวยเปน rpm โดยในปจจุบันนีฮ้ารดดิสกสวนใหญจะมีความเร็วรอบตั้งแต 
5,400 รอบตอนาที  ถึง 15,000 รอบตอนาที ถาความเร็วรอบสูงขึน้ ขอมูลจะผานหัวอานเขียนไดเร็วขึ้น
ความเร็วโดยรวมจะดีขึ้น  แตจะมีราคาสูงดวยเชนกัน 

2. อัตราการสงผานขอมูล หมายถึงปริมาณขอมูล  ทีถู่กสงผานภายในเวลา  1  วินาที  ซึ่งบง
บอกไดดวยมาตรฐาน  เชน ATA-33, ATA-66 และ ATA-100 

ฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drive) หรือชุดจานแมเหล็กชนิดแข็ง เปนอุปกรณที่มีความสําคญั
และจําเปนอีกอยางหนึ่งที่ตองมีใจเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานในปจจุบัน เน่ืองจากโปรแกรมสวนใหญจะ
มีความจุมาก และความเร็วในการอาน และเขียนขอมูลบนฮารดดิสก จะสูงกวาการอานและเขียนบน
แผนดิสกมาก 

 
  

ฮารดดิสกที่ใชกันในปจจุบนัแบงออกเปน 2 แบบคือ แบบไอดีอี (IDE) และแบบ สกัสซี่ (SCSI) 
IDE เปนฮารดดิสกที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทั่วไป เคร่ืองคอมพิวเตอรรุนแรก ๆ จะใชฮารดดิสกที่มี
ความจุสูงสุดเพียง 528 MB และตอฮารดดิสกก็ไดเพียง 2 ตัวเทาน้ัน ตอมามีการพัฒนาใหใชได สูงกวา
นั้น เรียกวา เอนฮานซไอดีอี สามารถตอฮารดดิสกได 4 ตัว ในเครื่องเดียว มีความเร็วในการคนหา และ
อานขอมูลเพิ่มขึ้น ในปจจุบันในการใชฮารดดิสกใหมีความเร็วไดเต็มที่นั้นเมนบอรดจะตองรับการทํางาน
ของฮารดดิสกนั้นดวย 
 สกัสซี่ เปนฮารดดิสกที่มีความเร็วสูง ทนทาน และราคาแพงเหมาะสําหรับใชกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่ใชงานหนัก เชน FileServer ที่เปดใชงานตลอดเวลา สามารถเช่ือมตอกันไดถึง 7 ตัวใน
เคร่ืองเดียวกนั โดยปกติเมนบอรดจะไมมี I/O ที่สามารถตอกับฮารดดิสกแบบ SCSI ไดโดยตรง ตองใช 
Interface Card หรือ SCSI Controller Card ตอเชื่อมระหวางเมนบอรดกับฮารดดิสกแบบ SCSI 
  



 
  
รายละเอียดบนตัวฮารดดิสก 

1. รุนของฮารดดิสก จํานวน CYLINDER, HEAD และ SECTOR SIZE ของฮารดดิสก 
2. จัมเปอร สําหรับตั้งคาการใชงาน 

  
แรม (RAM) 
 ยอมาจาก Ramdom Access Memory เปนหนวยความจําหลกัของเคร่ืองมีความเร็วในการ
ทํางานสูงแตมีขอเสียคือ  สามารถเก็บขอมูลไวไดขณะที่เปดเคร่ืองอยูเทาน้ัน  ถาปดเคร่ืองขอมูลก็จะ
หายไป แรมแบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ 

1. SRAM  ทําจากทรานซิสเตอร  กินไฟมากมีความเร็วสูง  แตเน่ืองจากมีราคาแพงมาก  
จึงมักใชทําเปนหนวยความจําแคชสําหรับเมนบอรด  และซีพีย ู

2. DRAM  เปนหนวยความจําที่สรางขึ้นโดยใชสถานะ  “มีประจุ” และ“ไมมีประจุ” เปนหลัก
ในการเก็บขอมูลซ่ึงกินไปนอยและราคาถกูกวา SRAM จึงนิยมนํามาใชทําเปน
หนวยความจํา หลักในเครือ่งคอมพิวเตอร การทํางานของDRAM  จะตองทาการเติม
ประจุตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือไมใหขอมูลสูญหายไปเรียกวาการ “Refresh”  

แรมที่ใชเปนหนวยความจําหลักในคอมพิวเตอรคือ DRAM ซึ่งมีหลายแบบ  แตทีน่ิยมใชกันมี  2  
แบบคือ  EDO DRAM และ SDRAM  

1. EDO DRAM เปน DRAM ที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเร็วสูงขึ้นนิยมใชในเคร่ืองรุน 
486, Pentium 

2. SDRAM เน่ืองจากEDO RAM ไมสามารถทํางานไดทีค่วามถี่เกินกวา 66 MHz  ดังนั้น
ในเครื่องที่ใชซีพียูรุนใหมที่ใชความถี่บัสเปน 100 – 133  MHz จึงหันมาใช  SDRAM 
แทน เพราะสามารถทํางานรวมกับซีพียไูดเร็วกวาทําใหซีพียูไมตองรอคอยการทํางาน
ของแรมอีกตอไปเรียกวาภาวะ  “Wait State” 

ในปจจุบันแทนที่จะบอกความเร็วของ SDRAM  หรือที่เรียกกันวา access time วาเปนก่ี ns  

1 

2 



( 1 ns = 1 / 1,000 วินาที )  กลับแสดงออกมาเปนความเร็วของระบบบสัแทนเชน  PC – 66, PC – 
100, PC – 133 หมายถึงมีความเร็วเทากับระบบบัส  66 , 100 และ 133 MHz ตามลําดับ 

เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปนหนวยความจําชั่วคราว โดยจะเปนทีพั่กขอมูลในการทํางานแตละ
ขั้นตอน เชน การอานขอมูลจากฮารดดิสกไปพักไวที่แรมกอนที่จะแสดงผลออกทางจอภาพ หรือพัก
ขอมูลไวในการสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพ หรืออาจจะใชงานหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน 
  
ชนิดของแรม 
 แรมมีความจุเปนไบท และมีหลายประเภทมีการพัฒนาทั้งทางดานความเร็วหลายประเภทมีการ
พัฒนาทั้งทางดานความเร็ว และความจุดังนี้ 

1. DRAM เปนแรมที่มีความเรว็ และความจุนอยที่สุด 
2. EDO RAM พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการแสดงผลทางดานกราฟ

ฟค  และถูกออกแบบมาเพ่ือใชงานกับเคร่ืองระดับ Penrium ใชกับเมนบอรดซ็อกเก็ต 7 
โดยใชกับชองเสียบในแบบ SIMM  ที่มีหนาที่สัมผัสดานเดียว จึงตองใสเปนคู 

3. SDRAM เปนหนวยความจําที่ทํางานเร็วกวาและมีชองสัญญาณ มากกวา DRAM และ EDO 
RAM ออกแบบมาใหใชกับเมนบอรดที่เปนสล็อต 1 และซ็อกเก็ต 7 บางรุนโดยใชกับชอง
เสียบในแบบ DIMM ที่มีหนาสัมผัส 2 หนา จึงใสที่ละแผงได 

4. DDR SDRAM เปนแรมที่พัฒนามาจาก SDRAM เพ่ือใหมีความเรว็เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา 
5. RDRAM เปนแรมแบบใหมที่มีความเรว็สงู ที่คาดวาจะเขามาแทนที่ SDRAM  แตจะตองใช

กับชองเสียบในแบบ RIMM ดวย 

 
  

จํานวนจุดตอของแรม ซึ่งในการผลิตคร้ังแรก ๆ จะมีลักษณะเปนขาเสียบ ตอมาไดยกเลิก 
แลวใชเปนแบบหนาสัมผัส แตก็ยังเรียกเหมือนกัน 
 SIMM RAM        จะมีจุดตอ 30 และ 72 PIN 
 EDO RAM                   จะมีจุดตอ 72 PIN  
 SDRAM   จะมีจุดตอ 168 PIN  



  
ในปจจุบันเมนบอรดจะถูกออกแบบมาใหใชกับ SDRAM เพียงอยางเดียว แต SDRAM แตละรุน

จะมีความสามารถในการทาํงานไมเทากัน คือ 
PC66 คือ SDRAM ที่สามารถทํางานไดถึงความเร็วสูงสุด 66 MHz. 
PC100 คือ SDRAM ที่สามารถทํางานไดถึงความเร็วสูงสุด 100 MHz. 
PC133 คือ SDRAM ที่สามารถทํางานไดถึงความเร็วสูงสุด 133 MHz. 

  
สวนประกอบบนตวัแรม 
  

 

1 
2 

3 
  
  
รูปรายละเอียดบนแรม 

1. SD32 MB.      = SDRAM ความจุ 32 MB. 
2.   PC100      = BUS ของ RAM 
3.  –7, -10       = ความเรว็ของ RAM หนวยเปน nsec 

  
  
คียบอรด (KEYBOARD) 

คียบอรด (Keyboard) หรือ แปนพิมพ เปนอุปกรณที่จําเปนมากในการพิมพคําส่ังตาง ๆ เพ่ือส่ัง
ใหคอมพิวเตอรทํางาน  และยังเปนอุปกรณที่ใชสําหรับปอนขอมูลในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ รวมทั้ง
มีการพัฒนาใหมีการเปดปดเคร่ืองผานทางแปนพิมพ  และนําอุปกรณอ่ืน ๆ มาติดตั้งเพ่ิมขึ้น เชน เมาส 
(Mouse) ชนิดที่เรียกวา Trackball ไวบนแปนพิมพดวย 

 
 
  



 
 

 

Serial Keyboard PS/2 Keyboard 

  
แปนพิมพ จะแบงออกเปน 2 แบบ ตามประเภทของหัวเสียบ ไดแก Serial Keyboard เปน

แปนพิมพที่มีหัวเสียบขนาดใหญ ใชมาตั้งแตสมัยเริ่มแรกถึงปจจุบัน และแบบ PS/2 Keyvoard เปน
แปนพิมพที่มีหัวเสียบขนาดเล็ก สวนใหญจะใชกับเมนบอรดแบบ ATX เพื่อประหยัดพ้ืนที่ในการใชงาน 
แตการทํางานของแปนพิมพทั้ง 2 แบบจะเหมือนกันทุกอยาง 
  
การดแสดงผล (DISPLAY CARD) 
 เปนอุปกรณที่ใช สําหรับแปลงสัญญาณภาพแบบดิจิตอล  ไปเปนสัญญาณแบบอะนาล็อค  เพ่ือ
แสดงผลบนหนาจอมอนิเตอร  การดแสดงผลที่ดี  จะชวยใหเคร่ืองสามารถแสดงผลภาพเคลื่อนไหว  
และภาพ  3  มิติ  เชน เกม ตาง ๆ  ไดราบร่ืนไมเกิดการกระตุกของภาพ  และแสดงผลราคาถูก 
ในปจจุบันนิยมใชการดแสดงผลแบบ AGP ซึ่งเสียบกับสล็อตแบบ AGP บนเมนบอรดเน่ืองจากบัสแบบ 
AGP  มีความเร็วในการสงผานขอมูลสูงกวาบัสแบบ PCI ประกอบกับมีหนวยความจําจํานวนมากอยูบน
ตัวการด  และทํางานโดยประสานกับซีพียู   โดยตรงจึงทําใหสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 
  

 
  
ดิสเพลยการด (Display Card)  หรือ วีจีเอการด (VGA Card) เปนการดที่มีไวสําหรับตอเขากับ

จอภาพ ที่ทําหนาที่เปนตัวสงสัญญาณใหไปปรากฎที่จอภาพเพ่ือใหผูใชงานทราบถึงการทํางานของ



เคร่ือง ดิสเพลยการดรุนแรกนั้นเรียกวา โมโนโครมการด จะแสดงผลไดเพียงสีเดียว มีบัสเปนแบบ XT 
ตอมาเพ่ิมการแสดงผลใหเปนสีขึ้นมา แตจํานวนและความละเอียดของสีจะไมมากนักเรียกการดนี้วา  ซีจี
เอการด (CGA Card) แสดงผลที่มีจํานวนและความละเอียดของสมีากขึ้น เรียกวา วีจีเอการด (VGA 
Card) การแสดงผลของวีจีเอการดน้ีจะขึ้นอยูกับวีดีโอแรม และไดรเวอร ของการดน้ันดวย ปจจุบันมีการ
แสดงผลแบบ 3 มิติ และตอสัญญาณไปเขากับโทรศพัทดวย จึงมีการสรางบัสทีส่ามารถแสดงผลไดเร็ว
และคมชัดเรียกวา เอจีพีบัส (AGP Bus) สวนวีจีเอการดที่ติดตั้งมาบนเมนบอรดน้ันจะเปนบัสแบบใด
ขึ้นอยูกับบรษิทัผูผลติ  และในเมนบอรดบางรุนจะใชแรมของระบบไปใชเปนวีดีโอแรมดวยหากใช
เมนบอรดแบบน้ีควรเพ่ิมแรมสําหรับใชเปนวีดีโอแรมดวย 
  
การดเสียง (SOUND CARD) 
 เน่ืองจากคอมพิวเตอรในปจจุบันสามารถแสดงผลไดทั้งภาพและเสียงเรียกวา  มีมัลติมีเดีย  
ดังนั้นการดเสียงจึงเปนสิ่งจําเปนเชนกัน   การดเสียงมีหนาที่แปลงสัญญาณดิจิตอล  ทีประมวลผลจาก
ซีพียู  ใหเปนสัญญาณเสียง  และสามารุรับฟงไดผานทางลําโพง 
 การดเสียงที่ดี  จะมีการสรางเสียงสังเคราะห  เลียนเสียงธรรมชาติ  หรือเสียงเครื่องดนตรีตาง ๆ 
ทําใหสามารถเลนเพลงใหเสยีงสมจริง และควรสนบัสนนุชองเสียงหลายชอง  ซึ่งในปจจุบันมักมีถึง  4  
แซนแนล 
  

 
  

ซาวนการด (Sound card) หรือการดเสียง เปนการดที่สรางขึ้นมาโดยนําอุปกรณทางดาน
อิเล็คทรอนิคสมาประกอบเพื่อสรางเสียงตาง ๆ ขึ้นมาใหเหมาะสมรวมกับการแสดงผลโดยซาวนการดรุน
แรก ๆ จะเปนแบบ FM คอื สามารถใชงานกับเสียงประเภท  .WAV,  .VOC ไดดี  และตอมาไดมีการ
พัฒนาใหใชกับไฟล แบบมีดีกับเครือ่งคอมพิวเตอรไดโดยการสรางเวฟเทเบิล้มาติดตั้งเพ่ิมบนซาวน
การดเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรได  และในซาวนการดบางรุนจะเพ่ิมระบบ 3 มิติ เขาไปดวย โดยทั่งไป
ซาวนการดจะมีชองสําหรับเสียบอุปกรณตาง ๆ คือ Line Out  เปนจุดที่ใชสําหรือตอสัญญาณไปเขา
เคร่ืองขยายเสียง  Speaker Out  เปนชองสําหรับตอเสียงไปเขาลําโพง  MIC In  เปนชองสําหรือตอ
ไมโครโฟน Line In  เปนชองสําหรับตอสัญญาณเสียงจากภายนอกเพื่อใหซาวนการดเปนตัวขยายเสียง 
และ Game Port  สําหรับตอจอยสติกสําหรับเลนเกมส ซาวนการดโดยทั่วไปจะมีบัสเปนแบบ ISA Bus 
และ PCI Bus เทาน้ันในเมนบอรดบางรุนจะนําซาวนการดนี้ไปตดิตั้งไวบนเมนบอรด  และจะเปนซาวน



การดแบบไมมีเวฟ-เทเบิ้ล และขอเสียของซาวนการดแบบออนบอรดก็คือ  สัญญาณเสียงจะเบาไม
สามารถตอเขากับลําโพงที่ไมมีการขยายเสียงได 
  
พรินเตอร (PRINTER ) 

พรินเตอร (Printer) หรือ เคร่ืองพิมพ เปนอุปกรณที่ใชสาํหรับแสดงผลออกมาทางหนากระดาษ  

 
  
ชนิดของเครือ่งพิมพ  
เคร่ืองพิมพแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1. เครื่องพิมพแบบเข็มกระแทกผาหมึก 
มีหลักการทํางานคลายกับเคร่ืองพิมพดีด แตจะไมพิมพทีละตัว แตจะพิมพเปนจุดมา  

ประกอบเปนตัวอักษรเคร่ืองพิมพชนิดน้ีมีเสียงดัง  ราคาคอนขางแพง แตราคาผาหมึกจะถูก มีขอดีคือ
สามารถพิมพกระดาษที่มีสาํเนาหลาย ๆ ชั้นได สวนมากจะพิมพไดแตสีดําอยางเดียว และบางรุน
สามารถพิมพกระดาษที่มีสาํเนาหลาย ๆ ชั้นได สวนมากจะพิมพไดแตสีดําอยางเดียว  และบางรุน
สามารถพิมพกระดาษที่มีความกวางได  

 



2. เครื่องพิมพแบบ INK JET  
อาจมีชื่อเรียกหลายอยางแลวแตผูผลิต จะตั้งขึ้นมาเชน DESK JET , BUBBLE JET เปน

เคร่ืองพิมพแบบพนหมึก โดยจะพนเปนจุดเล็ก ๆ ประกอบเปนตัวอักษร พิมพไดทั้งสีและดํา เสียง
คอนขางเบา ราคาคอนขางถูก แตหมึกคอนขางแพง สวนมากจะพิมพไดเฉพาะกระดาษขนาด A4 
เทาน้ัน 

 
3. เครื่องพิมพแบบ LASER 
มีหลักการทํางานเหมือนกับเคร่ืองถายเอกสาร โดยใชแสงเลเซอรยิงไปที่กระดาษใหเกิดความ

รอนแลวปลอยผงหมึกไปตดิกับกระดาษที่ยังรอน ทําใหหมึกติดกระดาษ เคร่ืองพิมพชนิดน้ีจะมีเสียงเบา
มาก ความคมชัดสูง ความเร็วคอนขางสูง ตัวเครื่องและหมึกมีราคาแพงสวนมากจะพิมพไดเฉพาะ
กระดาษ A4 และพิมพสีดําสวนเครื่องทีพิ่มพเปนสีไดจะมีราคาแพงมาก 
  

 



 สแกนเนอร (SCANNER) 
สแกนเนอร (Scanner) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ถายทอดภาพจากแผนกระดาษ หรือวัสดุอ่ืน

นํามาจัดเก็บเปนแฟมขอมูล เพ่ือที่การพิมพออกทางหนากระดาษ หรือเก็บไวเพ่ือประโยชนอ่ืน โดยจะ
ถายทอดออกมาไดทั้งภาพและขอความ 

  

 
  
ชนิดของสแกนเนอร 
 สแกนเนอรจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. สแกนเนอรมือถือ 
เปนสแกนเนอรขนาดเล็กใหรายละเอียดในการถายทอดภาพไดไมดีนักเนื่องจากตองใชมือเลื่อน

ขณะทําการสแกน 
2. สแกนเนอรแบบตัง้โตะ 

 สามารถถายทอดภาพใหออกมามีรายละเอียดสูง  และไดขนาดใหญกวาแบบมือถอื 
  
เมนบอรด (MAINBOARD) 
 เมนบอรดเปนแผนวงจร PCB มีอุปกรณอิเลคโทรนิคสตาง ๆ ทํางานอยูรวมกัน  รวมทั้งมี 
สล็อดและซ็อคเก็ตสําหรับเสียบใสอุปกรณไดแก  ซีพียู  ฮารดดิก  แรม  และการดเสียบเพิ่มอยูดวยกัน
เพ่ือประสานการทํางานระหวางกัน  โดยมีบัส  ซึ่งเปนเสมือนถนนทางดวนขอมูลเปนตัวเชื่อมตอ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



เมนบอรด (Mainboard) หรือมาเธอรบอรด (MotherBoard) เปนแผงวงจรหลักที่มีอุปกรณตาง ๆ 
ติดตั้งอยู เชน ชองสําหรับเสียบแผงวงจรตอออกภายนอก สําหรับควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 
, สล็อต หรือ ซ็อกเก็ต สําหรับติดตั้งหนวยความจํา , ซ็อกเก็ต หรอื สล็อต สําหรับตติตั้งซีพียูโดยจะมี
ซีพียูที่นํามาตดิตั้งเปนตวัควบคุมการทาํงานของอุปกรณแตละชนิด แมนบอรดรุนแรก ๆ จะมีเพียงซีพียู 
, แรม , ชองตอขยาย , จุดตอ สําหรับตอแปนพิมพเทาน้ัน ตอมามีกาพัฒนานําอุปกรณตาง ๆ มาติดตั้ง
เพ่ิมไวบนเมนบอรด เรียกวา อุปกรณแบบออนบอรด โดยเร่ิมจาก I/O (Input/Output) ซึ่งไดแกอุปกรณ
ที่ทําการติดตอกับดิสกไดรฟ, ฮารดดิสก, พอรตสื่อสาร แลวเพ่ิมการดแสดงผลทางจอภาพ โดยจะมีทั้งที่
ติดตั้งหนวยความจําที่ใชเปน Video RAM ไวบนเมนบอรด และใชหนวยความจําหลักไปเปน Video 
RAM การใชงานทางดานเสียง การรับสงขอมูลทางอนาลอก เชน FAX/MODEM รวมไปถึงการตอระบบ
เครือขาย  
  
ชนิดของเมนบอรด 
 เมนบอรดที่มีจําหนายในทองตลาดในปจจบันมีมากมายหลายรุนหลายยี่หอ ในการแยกประเภท
หรือชนิดของเมนบอรดน้ันคงตองใชตองใชหลักการเชื่อมตอของซีพียูเขากับเมนบอรดเปนตัวกําหนด ซึ่ง
จะแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือแบบสล็อตกับแบบซ็อกเก็ต 
 เมนบอรดที่ใชการเชื่อตอแบบสล็อตในปจจุบันหาซื้อไดยากแลว เนื่องจากซีพียูแบบตลับที่ใช
เสียบกับสล็อตเลิกผลิตแลว  คงมีเพียงที่ผลิตออกมารองรับซีพียูเดิม เมนบอรดที่ใชการตอเชื่อมแบบซ็
อกเก็ตในปจจุบันมีออกมาแขงขันกันจํานวนมากมีตั้งแตซ็อกเก็ต 7 ที่ใชกับซีพียูเอเอ็มดี K6-2 และK6-3 
ซ็อกเก็ต 370  ที่ใชกับอินเทล Celeron และ Pentium III และซ็อกเก็ต A สําหรับซีพียู Duron และ 
Thunderbird 
 
 เมาส (MOUSE) 

เมาส (Mouse) เปนอุปกรณสําหรับเลือกและปอนคําส่ัง ปกติจะมี 2 ปุม และ 3 ปุม แตสวนมาก
จะใชเพียง 2 ปุม ปุมขวาใชสําหรับเรียกคาํส่ังลัด หรือคําส่ังเก่ียวกับการทํางานตรงสวนนั้น ๆ ปุมซายใช
สําหรับเลือกและใชคําสั่งเมาสไดถูกพัฒนาใหมีตัวเลื่อนอยูตรงกลางระหวางปุมหรือดานขางของตัวเมาส
ใชสําหรับเลื่อนดูขอมูลบนหนาจอขึ้นลงเม่ืออยูในอินเตอรเน็ต ดานลางของเมาส จะมีลูกกลิ้งยางเปนตัว
บังคับอุปกรณภายในใหเคลือ่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลตําแหนงที่ชี้ เม่ือใชงานนาน ๆ อุปกรณที่สัมผัสกับ
ลูกกลิ้งยางจะสกปรกเนื่องจากมีฝุนเกาะ ทําใหเลื่อนไมสะดวก ตองทําความสะอาดดวย การเช็ดส่ิง
สกปรกออก 

  



 

PS/2 Mouse Serial Mouse 

 เมาสแบงออกเปนหลายแบบ Serial Mouse เปนเมาสที่ตอกับพอรต COM 1 หรือ COM 2 
PS/2 Mouse เปนเมาสทีท่าํงานเหมือนกับ Serial Mouse แตมีการเปลี่ยนหัวเสียบมาเปนแบบ PS/2 
Track ball  จะเหมือนกับเมาสทุกอยางแตจะหงายลูกกลิ้งยางขึ้นเพือ่ใหใชนิ้วหมุนลูกกลิ้งยาง  และมีปุม
สําหรับเลือกคาํส่ังอยูขาง ๆ Infrared Mouse เปนเมาสไรสายสงสัญญาณผานแสงอินฟาเรด สวนมากจะ
ใชกับการนําเสนอขอมูลการเรียนการสอนที่ผูใชเมาสไมจําเปนตองอยูหนาเครื่องตลอดเวลา 
  
ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM DRIVE) 

ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับอานขอมูลจากแผนซีดี มีความ
จําเปนตองใชมากสําหรับคอมพิวเตอรในปจจุบัน เน่ืองจากขอมูล หรือโปรแกรมสวนมากจะมีขนาดใหญ 
จะตองบันทึกไวในแผนซีดี ซึ่งสามารถเก็บขอมูลจะแตกตางกันออกไปตามความเร็วของซีดีรอมไดรฟแต
ละตวั ซดีีรอมไดรฟจะมีทั้งแบบติดตัง้ภายในที่ติดตั้งถาวรไวกับตัวเคร่ือง ไมเหมาะสําหรับการ
เคลื่อนยายบอย ๆ และแบบติดตั้งภายนอก จะตอกับตัวเคร่ืองโดยใชสายสัญญาณเปนตัวตอเชื่อมเหมาะ
สําหรับการเคลื่อนยายบอย ๆ ทั้งสองแบบยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ IDE และ SCSI สวนใหญ IDE 
จะใชสําหรับตดิตั้งภายนอก และมักจะเปนแบบอานและบันทึก 
  

 
 


	บทที่ 2
	ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
	เคส & พาวเวอร์ซัพพลาย  (CASE & POWER SUPPLY)
	ฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ (FLOPPY DISK DRIVE)
	ซีพียู (CPU)
	 
	ตระกูลของซีพียู
	องค์ประกอบของซีพียู
	ลักษณะการเชื่อมต่อของซีพียูกับเมนบอร์ด
	 
	ฮาร์ดดิสก์ (HARDDISK DRIVE)
	รายละเอียดบนตัวฮาร์ดดิสก์
	แรม (RAM)
	ชนิดของแรม
	ส่วนประกอบบนตัวแรม
	รูปรายละเอียดบนแรม
	คีย์บอร์ด (KEYBOARD)
	การ์ดแสดงผล (DISPLAY CARD)
	การ์ดเสียง (SOUND CARD)
	พรินเตอร์ (PRINTER )
	 
	ชนิดของเครื่องพิมพ์ 
	 สแกนเนอร์ (SCANNER)
	 
	ชนิดของสแกนเนอร์
	1. สแกนเนอร์มือถือ
	 
	เมนบอร์ด (MAINBOARD)
	ชนิดของเมนบอร์ด
	ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM DRIVE)


