
 

1. ซีพียู (CPU) 
 

     ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) 
นับเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลจากข้อมูลท่ี
ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลตามชุดค าสัง่หรือโปรแกรมท่ีผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วย
ประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 

     1) หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) หน่วยค านวณ

ตรรกะ ท าหน้าท่ีเหมือนกับเครื่องค านวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท างานเก่ียวกับการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร อีกท้ังยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งท่ีเครื่องค านวณ
ธรรมดาไม่มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบตาม
เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ค าตอบออกมาว่าเงื่อนไข นั้นเป็น จริง หรือ เท็จ ได้  

     2) หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยควบคุม ท าหน้าท่ีควบคุมล าดับขั้นตอนการ

ประมวลผล รวมไปถึงการประสานงานกับอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และ
หน่วยความจ าส ารองด้วย ซีพียูท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ Pentium III , Pentium 4 , Pentium M 
(Centrino) , Celeron , Dulon , Athlon  

 

CPU 



2. เมนบอร์ด (Main board) 

   แผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ท่ีรวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญๆมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนท่ี
ควบคุม การท างานของ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพีชีท้ังหมด มีลักษณะเป็นแผ่น รูปร่างสี่เหลี่ยมแผ่นท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในพีชี ท่ีจะรวบรวมเอาชิปและไอชี (IC = Integrated Circuit) รวมท้ัง การ์ดต่อพ่วงอื่นๆ 
เอาไว้ด้วยกันบนบอร์ดเพียงอันเดียวเครื่องพีชีทุกเครื่องไม่สามารถท างาน ได้ถ้าขาดเมนบอร์ด 

 

Mainboard 
 

 

 

3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 
 

     เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยฮาร์ดดิสค์จะมี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเปลือกนอก เป็นโลหะแข็ง และมีแผงวงจรส าหรับการควบคุมการ
ท างานประกบอยู่ท่ีด้านล่าง พร้อมกับช่องเสียบสายสัญญาณและสายไฟเล้ียง ส่วนประกอบภายใน
จะถูกปิดผนึกไว้อย่างมิดชิด โดยฮาร์ดดิสค์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็ก(platters) 
สองแผ่นหรือมากกว่ามาจัด เรียงอยู่บนแกนเดียวกันเรียก Spindle ท าให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อม 
ๆ กัน จากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ แต่ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่านเขียนประจ าเฉพาะ โดย
หัวอ่านเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ายหวี สามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่างแทร็กต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งอินเตอร์เฟสของฮาร์ดดิสก์ท่ีใช้ในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน  

     - IDE (Integrated Drive Electronics)  



  เป็นระบบของ ฮาร์ดดิสก์อินเตอร์เฟสท่ีใช้กันมากในปัจจุบันนี้ การต่อไดร์ฟฮาร์ดดิสก์แบบ IDE 
จะต่อผ่านสายแพรและคอนเน็คเตอร์จ านวน 40 ขาท่ีมีอยู่บนเมนบอร์ด ส่วนใหญ่แล้วใน 1 คอนเน็ค
เตอร์ จะสามารถต่อฮาร์ดดิสก์ได้ 2 ตัวและบนเมนบอร์ด 

Harddisk แบบ IDE                                                                                                      IDE Cable 

 

 
     - SCSI (Small Computer System Interface) 

เป็นอินเตอร์เฟสที่แตกต่างจากอินเตอร์เฟสแบบอื่น ๆ มาก โดยจะอาศัย Controller Card ท่ีมี 
Processor อยู่ในตัวเองท าให้เป็นส่วนเพิ่มขยายกับแผงวงจรใหม่โดยจะสนับสนุนการต่ออุปกรณ์ได้
ถึง 8 ตัว แต่การ์ดบางรุ่นอาจจะได้ถึง 14 ตัวทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานในรูปแบบ Server 

เพราะมีราคาแพงแต่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง 



Harddisk แบบ SCSI                                                                                                      SCSI controller 

 

 

 

 

 

     - Serial ATA (Advanced Technology Attachment) 
เป็นอินเตอร์เฟสแบบใหม่ เปิดตัวครั้งแรกในวันท่ี 26 มิถุนายน 2545 งาน PC Expo ใน New York มี
ความเร็วในเข้าถึงข้อมูลถึง 150 Mbytes ต่อ วินาที และให้ผลตอบสนองในการท างานได้เร็วมากใน
ส่วนของ extreme application เช่น Game Home Video และ Home Network Hub โดยเป็น
อินเตอร์เฟสที่จะมาแทนท่ีของ IDE ในปัจจุบัน 

Harddisk แบบ Serial ATA                                                                                   Serial ATA Cable 
 

 

 

 

 



4. แรม (RAM) 
 

     RAM ย่อมาจากค าว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจ าหลักแต่ไม่ถาวร ซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อ
เลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการท างาน โดยถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ าจะ
หายไปทันที  

                                                                                 SDRAM 

                                                                                                                               

  DDR-RAM                                       

 

                                                                                                            RDRAM 

 

 

     โดยหลักการท างานคร่าวๆ ของแรมนั้นเริ่มต้นท่ีรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ Input จากนั้นก็จะ
ส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้ว แรมจะรับข้อมูลท่ีได้รับ
การประมวลผลแล้ว ออกไปยังอุปกรณ์ Output ต่อไป โดยหน่วยความจ าแรมท่ีใช้ในปัจจุบันมีหลาย
ชนิด เช่น SDRAM, DDR-RAM, RDRAM 



 
 

 

 

5. เคส (Case) 
 

     เคส คือ โครงหรือกล่องส าหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน การ
เรียกชื่อ และขนาด ของเคสจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันมีหลายแบบท่ีนิยมกัน แล้วแต่ผู้ซื้อ
จะเลือกซื้อตามความเหมาะสม ของงาน และสถานท่ีนั้น 
 

 

 

เคส (case) 
 

6. พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 

     เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการจ่ายกระแสไฟฟา้ให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้า
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือกพาวเวอร์
ซัพพลายท่ีมีจ านวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอ 



 

Power Supply  
 

 

 

7. การ์ดแสดงผล (Display Card) 
 

     การ์ดแสดงผลใช้ส าหรับเก็บข้อมูลท่ีได้รับมาจากซีพียู โดยท่ีการ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผล
ได้ในตัวการ์ด ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ซีพียู จึงท าให้การท างานของคอมพิวเตอร์
นั้นเร็วขึ้นด้วย ซึ่งตัวการ์ดแสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจ าในตัวของมันเอง ถ้าตัวการ์ดมี
หน่วยความจ ามาก ก็จะรับข้อมูลจากซีพียูได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การแสดงผลบนจอภาพมี
ความเร็วสูงขึ้นด้วย  

 

Display Card  

 

     หลักกันท างานพื้นฐานของการ์ดแสดงผลจะเร่ิมต้นขึ้น เมื่อโปรแกรมต่างๆ ส่งข้อมูลมา



ประมวลผลท่ี ซีพียูเมื่อซีพียูประมวลผล เสร็จแล้ว ก็จะส่งข้อมูลท่ีจะน ามาแสดงผลบนจอภาพมาที่
การ์ดแสดงผล จากนั้น การ์ดแสดงผล ก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพ ตามข้อมูลท่ีได้รับมา การ์ด
แสดงผลรุ่นใหม่ๆ ท่ีออกมาส่วนใหญ่ ก็จะมีวงจร ในการเร่งความเร็วการแสดงผลภาพสามมิติ และ
มีหน่วยความจ ามาให้มากพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.Sound Card (การ์ดเสียง)                                                                                                                                     

 เสียงเป็นส่วนส าคัญของระบบมัลติมีเดียไม่น้อยกว่าภาพ ดังนั้นการ์ดเสียงจึงเป็นอุปกรณ์ จ าเป็นท่ี
ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย  

 

การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพี้ยน
น้อยท่ีสุด ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปัจจุบัน ความชัดเจนของเสียง จะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และความแม่นย า ของตัวอย่างท่ีได้ ซึ่ง
ความแม่นย าของตัวอย่างนั้นถูกก าหนด โดยความสามารถของ A/D Converter ว่ามีความละเอียด
มากน้อยเพียงใด ท าอย่างไรจึงจะประมาณ ค่าสัญญาณดิจิตอลได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงมากท่ีสุด 
ความละเอียดของ A/D Converter นั้นถูก ก าหนด โดยจ านวนบิตของสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุต เช่น  
        - A/D Converter 8 bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 256 ระดับ 
        - A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 65,536 ระดับ 



หากจ านวนระดับมากขึ้นจะท าให้ความละเอียดย่ิงสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงย่ิง
น้อยลง นั่นคือประสิทธิภาพท่ีของเสียง ท่ีได้รับดีขึ้นนั่นเอง แต่จ านวนบิตต่อหนึ่งตัวอย่างจะมากขึ้น
ด้วย  

9. จอภาพ (Monitor)  

 

    เป็นอุปกรณ์แสดงผลท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะจะติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ชนิดของจอภาพท่ี
ใช้ในเครื่องพีซีโดยท่ัวไปจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด  
    - จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube)  โดยมากจะพบในคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ   ซึ่งลักษณะ 
จอภาพชนิดนี้จะคล้ายโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้หลอดสุญญากาศ  

 

จอแบบ CRT 

 

    การท างานของจอประเภทนี้จะท างานโดย อาศัยหลอดภาพ ท่ีสร้างภาพโดยการยิงล าแสง
อิเล็กตรอนไปยังท่ีผิวหน้าจอ ท่ีมีสารพวกสารประกอบของฟอสฟอรัส ฉาบอยู่ท่ีผิว ซึ่งจะเกิดภาพ
ขึ้นมาเมื่อสารเหล่านี้เกิดการเรืองแสงขึ้นมา เมื่อมีอิเล็กตรอนมากระทบ ซึ่งในส่วยของจอแบบ 
Shadow Mask นั้น จะมีการน าโลหะท่ีมีรูเล็กๆ มาใช้ในการก าหนดให้แสงอิเล็กตรอนนั้นยิงมาได้
ถูกต้อง และแม่นย า ซึ่งระยะห่างระหว่างรูนี้เราเรียกกันว่า Dot Pitch ซึ่งในรูนี้จะมีสารประกอบของ
ฟอสฟอรัสวางเรียงกันอยู่เป็น 3 จุด 3 มุม โดยแต่ละจุดจะเป็นสีของแม่สีนั้นก็คือ สีแดง สีเขียว และ
สีน้ าเงิน ซึ่งแต่ละจุดนี้เราเรียกว่า Triad ในส่วนของจอแบบ Trinitron นั้นจะมีการท างานที่
เหมือนกันแต่ต่างกันท่ี ไม่ได้ใช้โลหะเป็นรูแต่จะใช้ โลหะที่เป็นเส้นเล็กๆ ขึงพาดไปตาม แนวตั้ง 
เพื่อที่จะให้อิเล็คตรอนนั้นตกกระทบกับผิวจอท่ีมีสารประกอบของฟอสฟอรัสได้มากขึ้น ส าหรับจอ 
Trinitron 
 
    ในปัจจุบันนี่ได้มีการพัฒนาให้มีความแบนราบมากขึ้นซึ่งจอแบบนี้จะเรียกกันว่า FD Trinitron 



(Flat Display Trinitron) ซึ่งมีมากมายในปัจจุบันและจะเข้ามาแทนท่ีจะแบบเดิมๆ อีกท้ังราคายังถูก
ลงเป็นอย่างมากด้วย 
 

    - จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display) ซึ่งมี ลักษณะแบนราบ  จะมี ขนาดเล็กและบาง 
เมื่อเปรียบเทียบกับจอภาพแบบซีแอลที   
 

 

จอแบบ LCD 

 

    การท างานนั้นจะไม่เหมือนกับจอแบบ CRT แม้สักนิดเดียว ซึ่งการแสดงภาพนั้นจะซับซ้อนกว่ามาก การ
ท างานนั้นอาศัยหลักของการใช้ความร้อนที่ได้จากขดลวด มาท าการเปลี่ยนและ บังคับให้ผลึกเหลวแสดงสีต่างๆ 
ออกมาตามที่ต้องการซึ่งการแสดงสีนั้นจะเป็นไปตามที่ก าหนด ไว้ตามมาตรฐานของแต่ละ บริษัท จึงท าให้จอ
แบบ LCD มีขนาดที่บางกว่าจอ CRT อยู่มาก อีกทั้งยังกินไฟน้อยกว่า จึงท าให้ผู้ผลิตน าไปใช้งานกับ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่โน้ตบุ๊ค และเดสโน้ต ซึ่งท าให้เคร่ืองมีขนาดที่บางและเล็กสามารถพกพาไปได้
สะดวก ในส่วนของการใช้งานกับเคร่ืองเดสก์ท็อปทั่วไป ก็มีซึ่งจอแบบ LCD นี้จะมีราคาที่แพงกว่าจอทั่วไปอยู่
ประมาณ 2 เท่าของ ราคาในปัจจุบัน 
10. คีย์บอร์ด (Keyboard) 

     เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลท่ีส าคัญท่ีสุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ดีด มีจ านวน
แป้น 84 - 105 แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นท่ีเป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function 
keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้นตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้น
ควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่งการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการท างานหลายๆ อย่างจ าเป็นต้องใช้



แป้นพิมพ์เป็นหลัก 
 

Keyboard 
 

11. เมาส์ (Mouse)  
 

     อุปกรณ์รับข้อมูลท่ีนิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ต าแหน่งว่าขณะนี้ก าลังอยู่ ณ 
จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชี้ต าแหน่ง (Pointer)" ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่มบังคับ
ทิศทางบนคีย์บอร์ด 

 

Mouse 

12. CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW 

     เป็นไดรฟ์ส าหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรอม หรือดีวีดีรอม ซึ่งถ้าหากต้องการบันทึกข้อมูลลงบน
แผ่นจะต้องใช้ไดรฟ์ที่สามารถเขียนแผ่นได้คือ CD-RW หรือ DVD-RW โดยความเร็วของ ซีดีรอม
จะเรียกเป็น X เช่น 16X , 32X หรือ 52X โดยจะมี Interface เดียวกับ Harddisk 

 

CD-ROM 

 

 

     การท างานของ CD-ROM ภายในซีดีรอมจะแบ่งเป็นแทร็กและเซ็กเตอร์เหมือนกับแผ่นดิสก์ แต่
เซ็กเตอร์ในซีดีรอมจะมีขนาดเท่ากัน ทุกเซ็กเตอร์ ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น เมื่อไดรฟ์
ซีดีรอมเริ่มท างานมอเตอร์จะเริ่มหมุนด้วยความเร็ว หลายค่า ท้ังนี้เพื่อให้อัตราเร็วในการอ่านข้อมูล



จากซีดีรอมคงท่ีสม่ าเสมอทุกเซ็กเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเซ็กเตอร์ ท่ีอยู่รอบนอกกรือวงในก็ตาม จากนั้น
แสงเลเซอร์จะฉายลงซีดีรอม โดยล าแสงจะถูกโฟกัสด้วยเลนส์ท่ีเคลื่อนต าแหน่งได้ โดยการท างาน
ของขดลวด ล าแสงเลเซอร์จะทะลุผ่านไปท่ีซีดีรอมแล้วถูกสะท้อนกลับ ท่ีผิวหน้าของซีดีรอมจะเป็น 
หลุมเป็นบ่อ ส่วนท่ีเป็นหลุมลงไปเรียก "แลนด์" ส าหรับบริเวณท่ีไม่มีการเจาะลึกลงไปเรียก "พิต" 
ผิวสองรูปแบบนี้เราใช้แทนการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ 1 และ 0 แสงเมื่อถูกพิตจะกระจายไปไม่
สะท้อนกลับ แต่เมื่อแสงถูกเลนส์จะสะท้อนกลับผ่านแท่งปริซึม จากนั้นหักเหผ่านแท่งปริซึมไปยัง
ตัวตรวจจับแสงอีกที ทุกๆช่วงของล าแสงท่ีกระทบตัวตรวจจับแสงจะก าเนิดแรงดันไฟฟ้า หรือเกิด 
1 และ 0 ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ส่วนการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้แสง
เลเซอร์เช่นกัน โดยมีล าแสงเลเซอร์จากหัวบันทึกของเครื่อง บันทึกข้อมูลส่องไปกระทบพื้นผิวหน้า
ของแผ่น ถ้าส่องไปกระทบบริเวณใดจะท าให้บริเวณนั้นเป็นหลุมขนาดเล็ก บริเวณทีไม่ถูกบันทึก
จะมีลักษณะเป็นพื้นเรียบสลับกันไปเรื่อยๆตลอดท้ังแผ่น 
13. ฟล็อปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) 

     เป็นอุปกรณ์ท่ีก าเนิดมาก่อนยุคของพีซีเสียอีก โดยเร่ิมจากท่ีมีขนาด 8 นิ้ว กลายมาเป็น 5.25 นิ้ว 
จนมาถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ท่ี 3.5 นิ้ว ในส่วนของความจุเริ่มต้นตั้งแต่ไม่กี่ร้อยกิโลไบต์มาเป็น 1.44 เมกะ
ไบต์ และ 2.88 เมกะไบต์ ตามล าดับ  

 

Floppy Disk Drive 

 

 

     ในปัจจุบันการใช้งานฟล็อปป้ีดิสก์นั้นน้อยลงไปมากเพราะ เนื่องจากจุข้อมูลได้น้อยซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการ แต่ฟล็อปป้ีดิสก์ก็ยังคงเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ต้องม ีการพัฒนาฟล็อปป้ีดิสก์ก็ไม่ได้หยุดย้ังไปเสียทีเดียว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้ระบบ 
Optical ท าให้สามารถขยายความจุไปได้ถึง 120 เมกะไบต์ต่อแผ่น  
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