ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์

CASE
เคสหรือตัวถัง
หลายคนจะเรียกว่ าซีพยี เู นื่องจากเข้ าใจผิด สาหรับเคส
นั้นเป็ นเพียงวัสดุทที่ าเพือ่ ให้ เราสามารถติดตั้ง อุปกรณ์
ต่ างๆ ประกอบกันได้ เป็ นระเบียบ แล้วก็ช่วยป้ องกัน
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึน้ กับชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์ ด้วย
ภายในเคสก็จะมีพนื้ ที่สาหรับติดตั้งเมนบอร์ ด ติดตั้ง
ฮาร์ ดดิสก์ ติดตั้งซีดรี อม มีพดั ลมระบายความร้ อน และ
ทีข่ าดไม่ ได้ กค็ อื Power Supply ซึ่งจะมีตดิ อยู่ในเคส
เรียบร้ อย

Power Supply
พาวเวอร์ ซัพพลาย
ทาหน้ าที่ในการจ่ ายกระแสไฟฟ้า ให้ กบั
ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้ หากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มอี ปุ กรณ์ ต่อพ่ วงเยอะ เช่ น
ฮาร์ ดดิสก์ ซีดรี อมไดรฟ์ ดีวดี ไี ดรฟ์ ก็ควร
เลือกพาวเวอร์ ซัพพลายทีม่ จี านวนวัตต์ สูง
เช่ น 450 วัตต์ เพือ่ ให้ สามารถ จ่ ายกระแส
ไฟได้ เพียงพอ

หน่ วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit ; CPU)

หน่ วยประมวลผลกลาง
เปรียบได้ กบั สมองของคอมพิวเตอร์ เป็ น
ส่ วนทีส่ าคัญทีส่ ุ ด ทาหน้ าทีเ่ ป็ น
ศูนย์ กลางการประมวลผลและควบคุม
ระบบต่ างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ ทุก
หน่ วยทางานสอดคล้ องสั มพันธ์ กนั

Heatsink + FAN
ชุดพัดลมและฮีตซิงก์
ใช้ ตดิ ตั้งบนตัวซีพยี ู เพือ่ ช่ วยระบาย
ความร้ อนออกจากซีพยี ู โดยพัดลม
กับฮีตซิงค์ น้ันจะมีขายให้ พร้ อมกับซีพยี ู
หรือจะซื้อแยกต่ างหากก็ได้ พัดลมจะมี
ความเร็วในการหมุน หากมีความเร็วรอบ
สู งๆ จะช่ วยให้ การระบายความร้ อนทาได้
ดี แต่ กท็ าให้ เกิดเสี ยงดังรบกวน

Mainboard
เมนบอร์ ด

หรือแผงวงจรหลักที่ใช้ ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การจะให้ อุปกรณ์ ต่างๆ ทางานได้
นั้น ต้ องติดตั้งหรือเชื่อมต่ อ สายเข้ ากับ
เมนบอร์ ด แม้ แต่ ซีพยี ูกต็ ้ องติดตั้งเข้ ากับ
เมนบอร์ ด เมนบอร์ ดถูกผลิตออกมาเพือ่ ใช้ กบั
ซีพยี ตู ่ างรุ่ นต่ างแบบ และยัง มีผ้ ผู ลิตหลายราย
ด้ วยกัน เช่ น ASUS, ECS, GIGABYTE,
CHAINTECH, MSI, ABIT, INTEL เป็ นต้ น

CMOS Batteries
แบตเตอรี่เบอร์ CR2032
เป็ นแบตเตอรี่ทจี่ ่ ายกระแสไฟให้ กบั CMOS
เพือ่ เก็บข้ อมูลในไบออส เช่ น ฮาร์ ดดิสก์
ซีดรี อม วันเวลา ถ้ าหากแบตเตอรี่หมดอายุ
จะทาให้ ข้อมูลในไบออสหายไป ทาให้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถ ตรวจสอบ ได้ ว่ามี
ฮาร์ ดดิสก์ มีซีดรี อมต่ อพ่ วงอยู่หรือเปล่ า ทา
ให้ คอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถทางานได้
แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้ งานประมาณสอง
หรือสามปี หากต้ องการเปลีย่ นก็หาซื้อได้ ตาม
ร้ านนาฬิ กาหรือร้ านถ่ ายรู ป

หน่ วยความจาสาหรับเก็บข้ อมูลและคาสั่ ง
(Data & Programming Memory)
แรม (RAM; Random Access Memory)
เป็ นหน่ วยความ จาทีส่ ามารถเก็บข้ อมูล และ
คาสั่ งจากหน่ วยรับข้ อมูล แต่ ข้อมูลและคาสั่ ง
เหล่ านั้นสามารถหายไปได้ เมือ่ มีการรับข้ อมูล
หรือคาสั่ งใหม่ หรือปิ ดเครื่อง หรือกระแสไฟฟ้า
ขัดข้ อง หน่ วยความจาแรม เป็ นหน่ วย ความจา
ทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของคอมพิวเตอร์ จาเป็ นจะต้ อง
เลือกซื้อให้ มีขนาดใหญ่ พอสมควร มิฉะนั้นจะ
ทางานไม่ สะดวก

Hard Disk
ฮาร์ ดดิสก์ Hard Disk
เป็ นทีส่ าหรับเก็บข้ อมูลขนาดใหญ่ มีความจุสูงถึง
หน่ วย เมกะไบต์ จนถึง กิกะไบต์ และมีความเร็วสู ง
ในการทางาน จะประกอบไปด้ วยจาน Disk หรือที่
เรียกว่ า Platters หลายๆ แผ่นมารวมกัน ซึ่งแต่ ละ
ด้ านของ Platter จะถูกปกคลุมไปด้ วยสารประกอบ
Oxide เพือ่ ให้ สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ฮาร์ ดดิสก์
(Hard Disk)) ส่ วนมากจะอยู่ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ สะดวกในการเคลือ่ นย้าย บางที
ถูกเรียกว่ า Fixed Disk

Sound Card
การ์ ดเสี ยง
ช่ วยให้ ฟังเพลง ดูหนัง เล่ นเกม บันทึกเสี ยงเข้ า
ไปในคอมพิวเตอร์ ได้ แม้ เมนบอร์ ดส่ วนใหญ่
จะรวมเอาการ์ ดเสี ยงเป็ นชุ ดเดียวกับเมนบอร์ ด
(Sound on Board) แต่ ถ้าหากต้ องการคุณภาพ
เสี ยงทีด่ กี ว่ า หรือต้ องการใช้ งานด้ านตนตรี ตัด
ต่ อวิดโี อ ฟังเพลง ดูหนัง ทีไ่ ด้ อารมณ์ สุดๆ ก็
ควรเลือกการ์ ดเสี ยงที่ทาเป็ นการ์ ด แยกต่ างหาก
ตัวอย่างการ์ ดทีไ่ ด้ รับความนิยมก็เช่ น Creative
SoundBlaster Live, Audigy

Display Card
การ์ ดแสดงผลหรือการ์ ดจอ
หรือเรียกอีกอย่างก็คอื VGA Card (Video
Graphic Array) ถ้ าเป็ นการ์ ดรุ่ นใหม่ ๆ ทีใ่ ช้ สาหรับ
เล่นเกมก็จะเรียกว่ า 3D Card ซึ่งเป็ นการ์ ดทีช่ ่ วยให้
การแสดงรู ปภาพทีเ่ ป็ นภาพสามมิติทาได้ เร็วขึน้
การ์ ดแสดงผลจะส่ งสั ญญาณภาพไปแสดงที่
จอคอมพิวเตอร์ การ์ ดบางรุ่ นจะแสดงผลได้ สองจอ
พร้ อมกัน เรียกว่ า Dual Head เนื่องจากมีพอร์ ต
สาหรับต่ อสายจากจอมอนิเตอร์ ได้ สองจอ และการ์ ด
บางรุ่ นจะมีช่องส่ งสั ญญาณภาพ ออกไปทีโ่ ทรทัศน์
ได้ ด้วย เรียกว่ า TV-Out

DISK Drive
ไดรฟ์ สาหรับอ่ านและบันทึกข้ อมูล
ไดรฟ์ ทีเ่ ห็นในรู ปเป็ นไดรฟ์ ขนาด 3.5 นิว้ ใช้
อ่ านข้ อมูลจากแผ่ นดิสก์ ขนาด 3.5 นิว้ ด้ าน
ท้ ายของไดรฟ์ จะมีคอนเน็คเตอร์ สาหรับต่ อ
สายไฟจากพาวเวอร์ ซัพพลายเข้ าที่ตัวไดรฟ์
และคอนเน็คเตอร์ สาหรับต่ อสายแพ (สาย
รับส่ งข้ อมูล) เข้ ากับคอนเน็คเตอร์ FDD
Connector บนเมนบอร์ ด

Floppy Disk
Floppy Disk
ทาหน้ าทีเ่ ก็บข้ อมูล เช่ นเดียวกับ Hard Disk
แต่ มคี วามจุน้อยกว่ าตัว Disk ถูกทาจาก
Mylar และฉาบ ด้ วยสารแม่ เหล็ก เมือ่ Disk
ถูกใส่ ใน Drive Unit ใน Spindle Clamps ที่
อยู่ส่วนกลางของช่ องว่ างจะถูกหมุน ด้ วย
ความเร็วคงที่ อาจจะ 300 หรือ 360 รอบต่ อ
นาที ข้ อมูลจะถูกเก็บบน Disk ใน Circular
Tracks

CD-ROM
(Compact Discs Read Only Memory)
CD-ROM (Compact Discs Read Only Memory)
เป็ นอุปกรณ์ บันทึกข้ อมูลรู ปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ
ข้ อมูลทางด้ าน Multimedia เนื่องจาก Multimedia
ต้ องใช้ สื่อเป็ นจานวนมาก เช่ น ภาพ และ เสี ยง สิ่ ง
เหล่ านีเ้ ป็ น ข้ อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่ ถ้ ามีการเก็บ
รู ปภาพเป็ นจานวนมาก และเสี ยงทีม่ คี วามยาว
นานๆ เช่ น Music Video ทีม่ ีความยาวประมาณ 3-4
นาที จะต้ องใช้ เนือ้ ที่ในการเก็บถึง 50 MB หรือ บาง
ไฟล์อาจจะเล็ก/ใหญ่ กว่ าได้ ดังนั้นข้ อมูลเหล่ านี้
โดยมาก จึงถูกเก็บไว้ ใน CD-ROM ซึ่งมีความ
สามารถในการบันทึกข้ อมูลได้ มาก

CD-RW (CD-Rewritable)
เครื่องบันทึก CD
สามารถอ่ านและเขียนข้ อมูลลงบน CD ได้
(แผ่น CD ทีใ่ ช้ สามารถใช้ ได้ ท้งั CD-R และ
CD-RW) ส่ วน ซอร์ ฟแวร์ ทใี่ ช้ ในการบันทึก
โดยปกติ ถ้ าเราซื้อ recordable CD drive มา
จะมีโปรแกรมแถมมาให้ ด้วย เช่ น Easy CD
Creator, Nero Burning ROM เป็ นต้ น

DVD-ROM (Read Only Memory)

DVD-ROM (Read Only Memory)
อ่านรวมๆว่ า ดีวดี รี อม เป็ นเครื่องทีใ่ ช้ อ่านแผ่น
DVD ได้ อย่ างเดียวไม่ สามารถใช้ การเขียนข้ อมูล
ลงบนแผ่น DVD-R , DVD+R:(DVD
Recordable) ได้

Combo Drive

Combo Drive
หรือไดรฟ์ ทีร่ วมความสามารถของดีวดี ี และซีดี
อาร์ ดบั บลิวเข้ าด้ วยกัน เรียกว่ าจะเขียนแผ่นซีดี
อาร์ หรือจะดูหนังฟังเพลงผ่ านทางดีวดี กี ย็ ่ อมได้
ข้ อดีของมันก็คอื ราคาจะถูกกว่ าการซื้อไดรฟ์
แยกตัวใดตัวหนึ่ง แถมยังประหยัดพืน้ ที่ในการ
ติดตั้งไดรฟ์ ไปได้ หนึ่งช่ อง

CD-RW (Rewriteable CD)
แผ่น CD ทีส่ ามารถบันทึกซ้าได้ คล้ายกับ Hard
Disk หรือแผ่นดิสก์ทวั่ ๆ ไป ราคาจะแพงกว่ า
แผ่น CD-R ข้ อสั งเกตว่ าแผ่นไหนเป็ น CD-RW
ให้ ดูคาว่ า CD-RW บนแผ่น CD สาหรับการ
บันทึกของแผ่น CD-RW จะเป็ นไปในลักษณะที่
เรียกว่ า multi-sessions เทคโนโลยีของ CD-RW
นั้นจะแตกต่ างจาก CD-R เนื่องจากต้ องมีการ
บันทึกซ้า โดยสารเคมีทเี่ คลือบบนแผ่น CD-RW
นั้นจะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ เมือ่ ได้ รับความ
ร้ อนถึงจุด ๆ หนึ่ง

DVD-RW
แผ่ นดีวดี ี
ไม่ ต่างไปจากแผ่ นซีดเี พียงแต่ ว่ามันมีความจุ
ทีม่ ากกว่ ามากๆ โดยมาตรฐานของแผ่นดีวดี ี
แล้ ว มันจะมีความจุมากกว่ าแผ่ นซีดถี ึงเจ็ด
เท่ าทีเดียว ซึ่งด้ วยขนาดความจุทมี่ ากมาย
ขนาดนีน้ ี่เอง ทีท่ าให้ แผ่นดีวดี สี ามารถทีจ่ ะ
บันทึกข้ อมูลภาพยนตร์ ทเี่ ข้ ารหัสแบบ
MPEG-2 ได้ เต็มๆ

Monitor
จอภาพ
หรือจะเรียกทับศัพท์ ว่ามอนิเตอร์ ทีด่ ้ านหลังของ
จอจะมีสายเอาไว้ ต่อเข้ ากับ การ์ ดจอ จอภาพก็มี
ขนาดให้ เลือกใช้ งานเช่ นเดียวกับจอทีวี เริ่มตั้งแต่
เล็กๆ 15 นิว้ 17, 19, 20, 21, 24 มีท้งั แบบจอแบบ
CRT หรือจะเล่นจอแอลซีดี LCD ทีม่ ดี ไี ซน์ หรู
บางเฉียบ ขนาด 17 นิว้ ทีส่ าคัญก็คอื ช่ วยให้ คุณ
ทางานได้ สะดวกขึน้ เพราะโปรแกรมเกม ส่ วน
ใหญ่ มีเครื่องมือเยอะ ทาให้ การแสดงผลบนจอ 15
นิว้ เกะกะจนแทบไม่ เหลือหน้ าจอสาหรับทางาน

Keyboard
แป้ นพิมพ์
การพิมพ์ข้อความ การสั่ งงาน
คอมพิวเตอร์ และการทางานหลายๆ
อย่างต้ องใช้ แป้ นพิมพ์เป็ นหลัก
แป้ นพิมพ์หรือคีย์บอร์ ดจะต่ อสายเข้ ากับ
พอร์ ต PS/2 ของเมนบอร์ ด นอกจากนีย้ งั
มีคีย์บอร์ ดทีเ่ ป็ นแบบ USB คือต้ องต่ อเข้ า
ทีพ่ อร์ ต USB ของเมนบอร์ ด และยังมี
คีย์บอร์ ดไร้ สายอีกด้ วย

Mouse
อุปกรณ์ ประเภท Pointing Device
ทาให้ คุณสั่ งงานคอมพิวเตอร์ ด้ วยการชี้
และกดเลือกคาสั่ งที่ต้องการได้ ง่ายกว่ า
การใช้ แป้ นพิมพ์ และเม้ าส์ ยงั ใช้ กบั การ
วาดภาพ เล่นเกม ได้ อกี ด้ วย เม้ าส์ จะมีให้
เลือกใช้ งานหลายแบบหลายราคา หลาย
ยีห่ ้ อ ตั้งแต่ ราคาไม่ กรี่ ้ อยจนถึงหลักพัน
โดยเม้ าส์ จะมีแบบที่เชื่อมต่ อแบบ PS/2
(ปลายสายจะมีข้ัวต่ อแบบกลมเล็ก มีเข็ม
หกอัน ข้ างใน) หรือจะเป็ นเม้ าส์ แบบ
USB ทีม่ ีข้วั ต่ อเป็ นทรงสี่ เหลีย่ มแบนๆ

SCANNER
สแกนเนอร์
เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้ าทีอ่ ่ านข้ อมูลทีอ่ ยู่ในรู ปของ
รหัสแท่ ง (Bar Code) แล้ ว แปลงเป็ นข้ อมูล ที่
อยู่ในรู ปทีค่ อมพิวเตอร์ สามารถรับรู้ และนาไป
ประมวลผลได้ สแกนเนอร์ แบ่ งได้ เป็ น 3
ประเภทคือ
1.แบบแท่ นนอน (flatbed scanner)
2.แบบเลือ่ นกระดาษ (Sheet-fed scanner)
3.แบบมือถือ

CPU Socket
ใช้ สาหรับติดตั้งซีพยี ูเข้ ากับเมนบอร์ ด เมนบอร์ ดที่
ใช้ กบั ซีพยี ขู องอินเทลคือ Pentium 4 และ Celeron
จะเรียกซ็อคเก็ตว่ า SOCKET 478 ส่ วนเมนบอร์ ด
สาหรับซีพยี ู AMD นั้นจะมีซ็อคเก็ตแบบ
SOCKET 462 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ า SOCKET A
จุดสั งเกตว่ าเมนบอร์ ดเป็ นซ็อคเก็ตแบบใดนั้นก็ดู
จากชื่อที่พมิ พ์ไว้ บนซ็อคเก็ต ส่ วนความแตกต่ างอีก
อย่ างหนึ่งก็คอื รอยมาร์ ค ทีม่ ุมของซ็อคเก็ต ถ้ าเป็ น
ซ็อคเก็น 478 จะมีรอยมาร์ คอยู่ทมี่ ุมหนึ่งด้ าน ส่ วน
ซ็อคเก็ต 462 จะมีรอยมาร์ คทีม่ ุมสองด้ าน โดยรอย
มาร์ คจะตรงกับตาแหน่ งของซีพยี ู เพือ่ ให้ ตดิ ตั้ง
ซีพยี เู ข้ ากับซ็อคเก็ตได้ อย่ างถูกต้ อง

FDD Connector
(Floppy Disk Connector)
คอนเน็คเตอร์ สาหรับต่ อสายแพเข้ ากับ Disk Drive
ซึ่งเมนบอร์ ดจะมีคอนเน็คเตอร์ ไว้ ให้ หนึ่งช่ อง ซึ่ง
ก็เพียงพอต่ อการ ใช้ งาน เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่ วนใหญ่ จะติดตั้งดิสก์ ไดรฟ์ เพียงแค่ หนึ่งไดรฟ์
เท่ านั้น จุดสั งเกตก็คอื จะมีข้อความว่ า FLOPPY
หรือเมนบอร์ ดบางรุ่ นจะเป็ นตัวย่ อว่ า FDD พิมพ์
กากับอยู่ ส่ วนทีส่ าคัญอย่ างหนึ่งก็คอื ทีช่ ่ องคอน
เน็คเตอร์ จะมี Pin หรือเข็มอยู่ 33 อัน โดยด้ านหนึ่ง
จะมีคาว่ า PIN 1 พิมพ์ กากับอยู่ด้วย เมือ่ ต้ องการ
ต่ อสายแพเข้ ากับคอนเน็คเตอร์ จะต้ องเอาด้ านที่มี
สี แดงหรือสี นา้ เงินมาไว้ ทตี่ าแหน่ ง PIN 1

IDE Connector

เป็ นคอนเน็คเตอร์ ทใี่ ช้ สาหรับเชื่อมต่ อสายแพกับฮาร์ ดดิสก์แบบ IDE รวมถึงอุปกรณ์
จาพวกไดรฟ์ อ่ านเขียนข้ อมูล เช่ น ซีดรี อม ดีวดี ี ซิฟไดรฟ์ โดยเมนบอร์ ดจะมีคอนเน็ค
เตอร์ IDE อยู่สองชุ ดด้ วยกัน เรียกว่ า IDE 1 กับ IDE 2 แต่ ละคอนเน็คเตอร์ จะรองรับ
อุปกรณ์ ได้ สองชิ้น ซึ่งหมายถึงว่ าคุณจะต่ อฮาร์ ดดิสก์ รวมทั้งซีดรี อมได้ สูงสุ ดแค่ สี่ชิ้น
ซึ่งอาจจะเป็ นฮาร์ ดสิ ก์ สองตัวกับไดรฟ์ CD-RW และไดรฟ์ DVD อีกอย่างละหนึ่ง
เช่ นเดียวกันกับ FDD Connector ก็คอื จะมีตัวอักษรพิมพ์กากับว่ าด้ านใดคือ PIN 1
เพือ่ ให้ ต่อสายแพเข้ าไปอย่ างถูกต้ อง แต่ IDE Connector จะมีจานวนพินมากกว่ าคือ
39 พิน (ในรู ปคือทีเ่ ห็นเป็ นสี แดงกับสี ขาว)

PCI Slot

PCI Slot
สล็อตพีซีไอ เป็ นช่ องทีเ่ อาไว้ สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ เพิม่ เติม เช่ น ติดตั้งการ์ ด SCSI
การ์ ดเสี ยง การ์ ดเน็ตเวิร์ค โมเด็มแบบ Internal เมนบอร์ ดโดยส่ วนใหญ่ จะมีสล็อต
พีซีไอเป็ นสี ขาวครีม แต่ กม็ เี มนบอร์ ดรุ่ นใหม่ บางรุ่ นทีเ่ พิม่ สล็อตพีซีไอ โดยใช้ สี
แตกต่ าง เช่ น สี นา้ เงิน เพือ่ ใช้ ติดตั้งการ์ ดทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะ สล็อตแบบพีซีไอ
นั้นถูกออกแบบมาแทนสล็อตแบบ VL ซึ่งทางานได้ ช้า การติดตั้งอุปกรณ์ ทาได้ ยาก
เนื่องจากต้ องเซ็ตจัมเปอร์ แต่ พซี ีไอนั้นจะเป็ นระบบ Plug and Play ทีต่ ิดตั้ง
อุปกรณ์ ได้ ง่ายกว่ า อุปกรณ์ บางอย่ าง เช่ น การ์ ดเสี ยง เมือ่ ติดตั้งแล้ วโอเอส จะรู้ จัก
ทันทีหรือเพียงแค่ ลงไดรเวอร์ เพิม่ เติมเท่ านั้น อนึ่งสล็อตแบบพีซีไอนั้นเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่ า PCI Bus ซึ่งก็หมายถึง เส้ นทางทีใ่ ช้ ในการรับส่ งข้ อมูลระหว่ าง
เมนบอร์ ดกับอุปกรณ์ ต่อพ่ วงแบบบัส จะทางานในระบบ 32 บิต

AGP Slot
(Accelerator Graphic Port)
เป็ นสล็อตทีม่ ีไว้ สาหรับติดตั้งการ์ ดแสดงผล หรือ
การ์ ดจอเท่ านั้น สล็อตเอจีพจี ะมีสีนา้ ตาล ตาแหน่ งจะ
อยู่ด้านบนของสล็อต พีซีไอ และอยู่ใกล้ กบั ตาแหน่ ง
ของซ็อคเก็ตทีต่ ดิ ตั้งซีพยี ู เหตุผลทีใ่ ช้ ตดิ ตั้งเฉพาะ
การ์ ดแสดงผล ก็เนื่องจากระบบบัสแบบ PCI ทีใ่ ช้ กนั
อยู่เดิมนั้น ไม่ สามารถตอบสนองการใช้ งาน ทีต่ ้ องการ
ความรวดเร็วในการแสดงผลสู งๆ อย่ างเช่ น เกมสาม
มิติ โปรแกรมกราฟิ กประเภทสามมิติ ออกแบบ บัส
แบบเอจีพหี รือสล็อตแบบเอจีพรี ่ ุ นใหม่ จะมีความเร็ว
ในการรับส่ งข้ อมูลสู งขึน้ ซึ่งมีข้อสั งเกตๆ ง่ ายคือ 2X
4X และล่ าสุ ด 8X ตัวเลขยิง่ สู งมากยิง่ เร็วขึน้

PS2 Mouse / Keyboard
เป็ นพอร์ ต์ทใี่ ช้ สาหรับต่ อสายเม้ าส์ กบั สายคีย์บอร์ ด
เข้ ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรียกว่ าพีเอสทูเม้ าส์
หรือพีเอสทูคยี ์ บอร์ ด ซึ่งพอร์ ตจะมีรูกลมหกรู แล้ วก็
รู สี่เหลีย่ มหนึ่งรู ซึ่งปลายสายคีย์บอร์ ดหรือเม้ าส์ กจ็ ะ
มีเข็มทีต่ รงกับตาแหน่ งของรู ที่พอร์ ตด้ วย การเสี ยบ
สายเม้ าส์ และคีย์บอร์ ดเข้ าไป ต้ องระวังให้ เข็มตรงกับ
รู สาหรับพอร์ ตเม้ าส์ และคีย์บอร์ ดนั้นจะใช้ Color
Key แสดงเอาไว้ สี เขียวคือต่ อสายเม้ าส์ ส่ วนสี นา้ เงิน
ต่ อสายคีย์บอร์ ด นอกจากนีย้ งั มีจุดสั งเกตุอกี ประการ
หนึ่งก็คอื เมือ่ ประกอบเมนบอร์ ดเข้ ากับเคส ทีเ่ คสจะ
มีสัญลักษณ์ รูปเม้ าส์ กบั รู ปคีย์บอร์ ด ติดอยู่ เพือ่ ให้ ต่อ
สายเม้ าส์ และคีย์บอร์ ดได้ ถูกต้ อง

USB Port (Universal Serial Bus)
พอร์ ตสาหรับต่ อพ่ วงกับอุปกรณ์ ทมี่ ี
พอร์ ตแบบยูเอสบี เช่ น พรินเตอร์
สแกนเนอร์ กล้ องดิจิตอล ซีดรี อมไดรฟ์
ซิพไดรฟ์ เป็ นต้ น เมนบอร์ ดรุ่ นใหม่ จะมี
พอร์ ตยูเอสบีเพิม่ มาอีกเรียกว่ าพอร์ ต
USB 2.0 ซึ่งรับส่ งข้ อมูลได้ เร็ว
กว่ าเดิม เมือ่ คุณต้ องซื้ออุปกรณ์ ต่อพ่ วง
ควรตรวจสอบด้ วยว่ าอุปกรณ์ น้ัน
เชื่อมต่ อกับพอร์ ตยูเอสบีร่ ุ นเก่ า หรือว่ า
ต้ องใช้ ร่วมกับพอร์ ต ยูเอสบี 2.0 เพือ่
ความมัน่ ใจว่ าอุปกรณ์ ทซี่ ื้อมานั้นจะ
ทางานได้ อย่างไม่ มีปัญหาใดๆ

Parallel Port
พอร์ ตพาราเรล เป็ นพอร์ ตแบบตัวเมียมีรู
25 รู สาหรับต่ อสายพรินเตอร์ หรือ
สแกนเนอร์ ทมี่ ีพอร์ ตแบบพาราเรล ซึ่ง
ส่ วนใหญ่ จะใช้ ต่อกับเครื่องพรินเตอร์
มากกว่ า ซึ่งบางคนจะเรียกว่ าพรินเตอร์
พอร์ ต โดยส่ วนใหญ่ พอร์ ตพาราเรลจะมี
กับเครื่อง พรินเตอร์ ร่ ุ นเก่ า หรือในเครื่อง
พรินเตอร์ ระดับกลางๆ ขึน้ ไป

Serial Port
พอร์ ตแบบตัวผู้ทมี่ ขี าสั ญญาณอยู่ 9 ขา
เรียกว่ าคอมพอร์ ต (COM Port) เป็ น
พอร์ ตทีใ่ ช้ สาหรับต่ อโมเด็ม เม้ าส์ หรือ
จอยสติก๊ ปัจจุบันอุปกรณ์ ทใี่ ช้ พอร์ ตนี้
แทบไม่ มีให้ เห็น เนื่องจากหันไปใช้ พอร์ ต
แบบ USB เป็ นส่ วนใหญ่

Video Port
พอร์ ตสาหรับต่ อสายสั ญญาณภาพ
กับจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะของ
พอร์ ตจะเป็ นพอร์ ตแบบตัวเมียมีรู
15 รู สาหรับพอร์ ตนี้ จะมีอยู่เฉพาะ
ในเมนบอร์ ดรุ่นทีร่ วมเอาการ์ ด
แสดงผลเข้ าไปกับเมนบอร์ ดด้ วย
(VGA Onboard)

IEEE 1394 Port FireWire
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า FireWire (บริษัทโซนี่
เรียกว่ า I-Link) เป็ นพอร์ ตทีใ่ ช้ สาหรับอุปกรณ์
ต่ อพ่ วงอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก็มใี นเมนบอร์ ดบางรุ่ น
พอร์ ตนีจ้ ะใช้ สาหรับต่ อพ่วงกับ สแกนเนอร์
กล้องดิจิตอลระดับไฮเอนด์ กล้องดิจิตอลวิดโี อ
ฮาร์ ดดิสก์ทมี่ ีพอร์ ตแบบ Firewire โดยส่ วน
ใหญ่ แล้วจะใช้ ต่อกับ กล้องดิจิตอลวิดโี อ
เนื่องจากการที่ สามารถควบคุมการทางานของ
กล้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ โดยตรง

Line in / Line out / Microphone Jack
สาหรับเมนบอร์ ดรุ่ นใหม่ ซาวน์ การ์ ดจะถูก
รวมเข้ าไปกับเมนบอร์ ดด้ วย ทีเ่ รียกกันว่ า
Sound on Board จุดสั งเกตก็คอื
ทีเ่ มนบอร์ ดจะมีช่องสาหรับต่ อไมโครโฟน
ลาโพง แล้วก็เครื่องเล่นเทป ทาให้ ไม่ ต้องซื้อ
ซาวน์ ดการ์ ดเพิม่ อย่ างไรก็ดถี ้ าคุณต้ องการ
คุณภาพเสี ยงทีด่ กี ว่ า หรือต้ องการใช้ เครื่อง
คอมกับการทาดนตรี หรืองานตัดต่ อวิดโี อ
ซาวน์ การ์ ดแบบติดตั้งเพิม่ ก็ยงั จาเป็ น

