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                                                              การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรตองรูจักอะไรบาง 
 

                                                                                                                                                                                นายหัสนัย ริยาพันธ 
                                                                                                                                                    นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 
                                                                                                                        64/80 หมูที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 ในปจจุบันนั้นคอมพิวเตอรไดเขามาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยไปแลว เกือบทุก
บานทุกหลังคาเรือนมีคอมพิวเตอรไวใชงาน ผูท่ีจะช้ือคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกมักมีคําถามอยูในใจมากมายความไมรู
หรือรูแบบผิดบางถูกบาง  จึงเปนเหตุทําใหช้ือคอมพิวเตอรมาไมคุมกับเงินท่ีจายไป ช้ือมาไมตรงกับความตองการ
ช้ือมาแลวใชงานไมได บทความเร่ืองนี้นําเสนอเนื้อหาท่ีแนะนําทานผูอานไดรูจักเคร่ืองคอมพิวเตอรกอนท่ีจะช้ือ 
และคําศัพทดานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
  กอนท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอรนั้นลองมาสํารวจดูกอนวาซ้ือมาเพื่อใชงานอะไรบาง เชน งานดานเอกสาร งาน
ดานกราฟก และสําหรับเลนเกมความบันเทิง เปนตน ซ่ึงแตละประเภทนั้นใชคุณสมบัติของคอมพิวเตอรท่ีแตกตาง
กันสรุปไดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 
 อุปกรณฮารดแวร (Hardware) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจํา (Memory Unit) ความ 
สามารถในการประมวลผลและความจํานั้นอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง และหนวยแสดงผล (Output Unit) ไมเนน
การแสดงผลทางดานกราฟกสูงมาก เนื่องจากใชชุดโปรแกรม Microsoft Office สวนหนวยความจําสํารอง (Storage 
Unit) มีคาประมาณ 80 GB - 120 GB ก็เพียงพอ และมีแผงวงจรหลัก (Main board) คุณภาพปานกลาง ชุดอุปกรณ
คอมพิวเตอรราคาประมาณ 10,000 - 15,000 บาท  

2. คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 
  อุปกรณฮารดแวร (Hardware) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ควรมีความเร็วประมาณ 2.00 GHz - 4.00 
GHz หนวยความจํา (Memory Unit) ความสามารถในการประมวลผล ความจํา และหนวยแสดงผล (Output Unit) 
เนนการแสดงผลทางดานกราฟกอยูในระดับสูง เนื่องจากใชงานตัดแตงภาพ งานตัดตอวิดีโอ งานมัลติมีเดีย   
คุณภาพตองสูง ชุดอุปกรณคอมพิวเตอรราคาประมาณ 25,000 - 40,000 บาท 

3. คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานเลนเกมและความบันเทิง 
   อุปกรณฮารดแวร (Hardware) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจํา (Memory Unit) และหนวย
แสดงผล (Output Unit) หนวยความจําสํารอง (Storage Unit) และแผงวงจรหลัก (Main board) จะตองมีคุณภาพ   
สูงมาก ชุดอุปกรณคอมพิวเตอรราคาประมาณ 25,000 - 45,000 บาท  
 ตัวอยางคุณลักษณะเคร่ืองคอมพิวเตอรจากโบชัวรรานคา ลองมาดูวามีส่ิงไดบางท่ีควรพิจารณาในการเลือก
ช้ือกอนท่ีจะทําความรูจักและดูรายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอรตอไป 
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                                                                                                                ACER Aspire T310 (AST321-80) ***ราคา 29,900 บาท 

 

             - Intel@Pentium@4 Processor 3.0E Ghz (FSB 800) 

                              with Hyper-ThreadingTMtechnology 

             - 256 MB DDR-RAM (PC333) 

             - 80 GB HDD, 1.44 FDD 

             - CD-RW/DVD (Combo Drive 52x32x52x16x) 

             - nVIDIA Geforce4 MX4000 128 MB DDR with TV Out 

             - Aspire Black Speakers 

             - 56 K ITU V.90 Fax/Modem (Internal) 

             - LAN 10/100 Mbps (Buit-in) & 6 USB 2.0 

             - Aspire Keyboard & Scrolling Mouse 

             - 3D sound Built-in (Sound Blaster Compatibility) 

             - Acer CRT Monitor 17” (Black color) 

             - Linux & Norton Anti Virus CD 

             

   

   

 
ในสวนนี้เราลองมาทําความรูจักกับอุปกรณหลักๆ กันกอนวาควรมองรายละเอียดอะไรเปนสําคัญ  เชน

เมนบอรด ชิพ ซีพียู แรม ฮารดดิสก เปนตน 
  1. เมนบอรด  (Main board) ยี่หอของเมนบอรด  คืออุปกรณท่ีสรางความม่ันใจไดวาจะทําใหการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรเสถียร คือวาอุปกรณทุกช้ินจะตองตอพวงติดกับเมนบอรดท้ังส้ิน ลองคิดดูวาเมนบอรดสําคัญ
หรือเปลาเมนบอรดตัวนั้นๆ จะเปนตัวกําหนดวา  (ดังแสดงในภาพท่ี 1) 

Aspire T310 3-Year Warranty (1-Year Warranty for Speaker and Labor)  

1- Year Warranty for nVIDIA Geforce4 MX 4000 128 MB DDR with TV-Out 

ยี่หอเครื่อง/รุน/ราคา 

ผูผลิตชีพียูจากบริษัท Intel/รุน Pentium 4 ความเร็ว 3.0 GHz 

ความเร็วบัส 800 MHz/สนับสนุนเทคโนโลยี Hyper Threading 

ขนาดของ RAM 256 MB/ชนิด DDR-RAM/ 

ความถ่ี 333 MHz 

ขนาดของ Hard disk 80 GB/Floppy disk Drive A  

ขนาด 1.44 MB 

การดแสดงผลใชชิพ nVIDIA Geforce4 MX4000 

Drive CD สําหรบัอาน/เขียนแผนCD ดวยความเร็ว 

52x32x52 อาน/เขียนแผน DVD ดวยความเร็ว 16x 

ระยะเวลารับประกันและรายละเอียดการรับประกัน 

ของแตละอุปกรณ 

ชนิดของลําโพง 

ระบบการตออินเทอรเน็ต 

คียบอรดและเมาส 

ระบบเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร 

จอคอมพิวเตอร 

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
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  1.1 ใชชิพหรือซีพียูของคายใด Intel หรือ AMD รองรับชิพชนิดใด Pentium 4 Celeron Athlon XP 
Duron จะสามารถอัพเกรดชิพท่ีมีความเร็วสูงสุดเทาใด  
   1.2 รองรับแรมประเภทใด เชน SD หรือ DDR หรือ RAMBUS มีชองสําหรับเสียบแรมไดกี่แถว รองรับ
แรมท่ีมีความเร็วบัสเทาใด และสามารถอัพเกรดแรมไดสูงสุดกี่ GHz  
  1.3 ใชชิพเซ็ต Chipset บนเมนบอรดจะมีชิพเซ็ตสองประเภทคือ ชิพเซ็ตฝายเหนือ และชิพเซ็ตฝายใต  
ชิพเซ็ตคือตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรท้ังหมด ชิพเซ็ตจากคาย  VIA Intel AMD เปนตน ชิพเซ็ต
ฝายเหนือ North Bridge ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของชิพหรือซีพียู  ควบคุมการทํางานของแรม ควบคุมการ
ทํางานของการดวีจีเอ ชิพเซ็ตฝายใต South Bridge จะควบคุมอุปกรณตอพวงตางๆ เชน ไดรฟตางๆ และการดตางๆ 
บนสลอต PCI  
  1.4 เมนบอรดนั้นมีจํานวนสลอตหรือชองเสียบใสอุปกรณกี่อันกี่แถว เชน มีสลอต PCI กี่แถว มีชอง
เสียบแรมกี่แถว  มีชองเสียบการดวีจีเอหรือไม  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  2.  ชิพหรือซีพียู เปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรจะมีราคาถูกหรือแพง เหตุผล
อันดับหนึ่งก็คือชิพ ชิพในโลกนี้มีจาวตลาดอยูเพียงสองรายคือคาย Intel และ AMD โดยท่ีคายแรกครองสวนแบง
ทางการตลาดราว 80% 
 ชิพจากคาย Intel วันนี้มีขายอยูสองแบบคือชิพ Celeron นิยมนําไปประกอบขายในเคร่ืองคอมพิวเตอร   
ราคาถูก และชิพ Pentium 4 มักนําไปประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรราคาแพงยิ่งมีความเร็วสูงเทาไหรราคาโดยรวม 
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรชุดนั้นก็จะแพงตามไปดวย เชน เคร่ืองท่ีใชชิพ Pentium 4 ท่ีความเร็ว 3.20 GHz ยอมมีราคา
แพงกวาเคร่ืองท่ีใชชิพ Pentium 4 ท่ีความเร็ว 2.40 GHz เปนตน   
  ชิพจากคาย AMD วันนี้มีขายอยูสองแบบคือ Duron กับ Athlon XP โดยท่ีแบบแรกมีราคาถูกกวา มักนิยม
นําไปประกอบในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีราคาถูก สวนแบบ Athlon XP จะนําไปประกอบในเครื่องคอมพิวเตอรท่ี
ราคาแพง (ดังแสดงในภาพท่ี 2) 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เมนบอรด 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  แรม (RAM) ไมมีไมไดเด็ดขาด  คือหนวยความจําช่ัวคราวของเคร่ืองคอมพิวเตอร หากจะเปรียบก็นาจะ
คลายกับกระดาษทดเลขหรือกระดานดําท่ีคุณครูใชเขียนในขณะยืนสอนอยูหนาช้ันเรียน แรมมีอยูสามแบบคือแรม
แบบ SD แรมชนิดนี้จะคอยๆ เลิกผลิตไปเร่ือยๆ ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรราคาถูกอาจใชเมนบอรดท่ีใชชองเสียบ
แรมแบบ SD มี (Socket สําหรับใสแรมแบบ SD) แรมแบบ DDR ชนิดนี้กําลังรอนแรงท่ีสุดและจะมีอนาคตไปอีก
นาน ความเร็วในการทํางานของแรมแบบ DDR มีความเร็วสูงกวาแรมแบบ SD และแรมแบบ RAMBUS 
(RDRAM) แรมชนิดนี้ไมเปนท่ีนิยมเพราะมีราคาแพงมาก อีกท้ังมีเมนบอรดท่ีออกแบบมาเพ่ือใชกับแรมชนิดนี้นอย
รุนมาก 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองใดท่ีมีปริมาณความจุของแรมยิ่งมากก็จะยิ่งทําใหขุมพลังของเคร่ืองคอมพิวเตอร
สูงข้ึนดวย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชแรมชนิด DDR ขนาดความจุ 512 MB ยอมทํางานไดราบร่ืนล่ืนไหลกวา
เคร่ืองท่ีใชแรมชนิด DDR ขนาดความจุ 128 MB (ดังแสดงในภาพท่ี 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 4.  ฮารดดิสก ในสมัยป 2534 เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานตามบานไมมีฮารดดิสก แตจะใชแผนดิสกเก็ตใน
การบันทึกขอมูล สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรจะอยูในรูปแผนดิสกเก็ต โปรแกรมยอดนิยมในสมัยนั้นคือ 
LOTUS123 และโปรแกรมฐานขอมูล dBASE III+ โปรแกรมใชงานตางๆ ในสมัยนั้นมีขนาดเล็กและใช
ระบบปฏิบัติการ DOS ซ่ึงมีขนาดโปรแกรมเล็กมากๆ 
  ฮารดดิสก เปรียบไดกับคลังขอมูลตางๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนระบบปฏิบัติการ Windows, 
ระบบปฏิบัติการ Linux หรือโปรแกรมใชงาน Microsoft Office, ออฟฟศปลาดาว รวมท้ังขอมูลตางๆ จะถูกเก็บไว
ในฮารดดิสกท้ังส้ิน หากไมมีฮารดดิสก เราจะไมมีทางเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรใชงานไดเลย ฮารดดิสกจึงมี

ภาพท่ี 2 ชิพหรือซีพีย ู

ภาพท่ี 3 แรม 
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ความสําคัญและเปนปจจัยอันดับทายๆ ท่ีพอจะบงบอกไดวาเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองใดมีราคาแพงกวากัน (ดัง
แสดงในภาพท่ี 4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เกาอุปกรณดังกลาวตอไปน้ีคืออุปกรณหลักท่ีตองมองเสมอเม่ือจะซ้ือคอมพิวเตอร จะอธิบายอยางคราวๆ 
กอนวาอุปกรณแตละช้ินนั้นควรมองรายละเอียดอะไรเปนสําคัญ เชน เมนบอรดมีอะไรท่ีตองพิจารณา (ท่ีอยูบน
เมนบอรด) หรือกรณีชิพเราดูอยางไรวาอยางไหนดีกวากันอยางไร 
 

1. เมนบอรด 
 ยี่หอของเมนบอรด คืออุปกรณท่ีสรางความม่ันใจไดวาจะทําใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเสถียร 
ซ่ึงก็เปรียบเหมือนรางกายของคนเรา คือวาอุปกรณทุกช้ินจะตองตอพวงติดกับเมนบอรดท้ังส้ิน ลองคิดดูสิครับวา 
“เมนบอรดสําคัญหรือเปลา” หากใชเมนบอรดเกรดต่ํา หรือใชยี่หอแปลกหูแปลกตาคุณสบายใจหรือไม เพราะ
เมนบอรดคือท่ีจัดวางอุปกรณคอมพิวเตอรท้ังปวง เมนบอรดตัวนั้นๆ จะเปนตัวกําหนดวา 
 1) ใชชิพหรือซีพียูของคายใด (Intel หรือ AMD) รองรับชิพชนิดใด (Pentium 4, Celeron, Athlon XP, 
Duron) จะสามารถอัพเกรดชิพท่ีมีความเร็วสูงสุดเทาใด และสามารถใสแรมแบบ Dual Channel ไดหรือไม 
 2) รองรับแรมประเภทใด เชน SD หรือ DDR หรือ RAMBUS (เรียกส้ันๆ วา RDRAM) มีชองสําหรับเสียบ
แรมไดกี่แถว รองรับแรมท่ีมีความเร็วบัสเทาใด และสามารถอัพเกรดแรมไดสูงสุดกี่ GHz เปนตน 
 3) ใชชิพเซ็ต (Chipset) ของใคร บนเมนบอรดจะมีชิพเซ็ตสองประเภทคือชิพเซ็ตฝายเหนือ และชิพเซ็ต   
ฝายใต ชิพเซ็ตคือตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรท้ังมวล เสถียรภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน
หนึ่งมาจากชิพเซ็ตบนเมนบอรด ชิพเซ็ตท่ีคนในวงการคอมพิวเตอรไวเนื้อเช่ือใจ เชน ชิพเซ็ตจากคาย VIA, Intel, 
AMD เปนตน ชิพเซ็ตท่ีวางอยูบนเมนบอรดนั้นจะถูกติดต้ังฝงติดมากับเมนบอรดจากโรงงาน เราไมสามารถแซะ
แกะเปล่ียนเองได 
 บนเมนบอรดมีชิพเซ็ตอยูสองตัว คือชิพเซ็ตฝายเหนือ (North Bridge) ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของชิพ
หรือซีพียู, ควบคุมการทํางานของแรม, ควบคุมการทํางานของการดวีจีเอ (การดจอ หรือการดแสดงผลก็แลวแตจะ

ภาพท่ี 4 ฮารดดิสก 
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เรียก) สวนชิพเซ็ตฝายใต (South Bridge) จะควบคุมอุปกรณตอพวงตางๆ เชน ไดรฟตางๆ และการดตางๆ บน
สล็อต PCI เปนตน 
 4) เมนบอรดตัวนั้นมีจํานวนสล็อตหรือชองเสียบใสอุปกรณกี่อันกี่แถว เชน มีสล็อต PCI กี่แถว, มีชองเสียบ
แรมกี่แถว, มีชองเสียบการดวีจีเอหรือไม และอีกมากมาย เมนบอรดราคาถูกมักมีชองเสียบอุปกรณนิดเดียวก็ใหคาด
เดาวาไมนาสนใจ 
 

2. ชิพหรือซีพียู 
 ชิพหรือซีพียูเปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร หากหัวใจหยุดเตนทุกอยางก็จบส้ิน 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรจะมีราคาถูกหรือแพง เหตุผลอันดับหนึ่งอาจมีเหตุมาจากชิพนี่แหละครับ ชิพในโลกนี้มี
จาวตลาดอยูเพียงสองรายคือคาย Intel และ AMD โดยท่ีคายแรกครองสวนแบงทางการตลาดราว 80% 
 ชิพจากคาย Intel ณ วันนี้มีขายอยูสองแบบคือชิพ Celeron และ Pentium 4 โดยท่ีแบบแรกมีราคาถูกกวา
แบบหลัง และนิยมนําไปประกอบขายในเคร่ืองคอมพิวเตอรราคาถูก เม่ือเราพบเห็นเคร่ืองคอมพิวเตอรราคาถูกๆ ให
เดาไวไดเลยวาเคร่ืองๆ นั้นมีแนวโนมใชชิพ Celeron (หรืออาจเปนชิพ Duron จากคาย AMD ก็ได) 
 ชิพแบบ Pentium 4 มักนําไปประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรราคาแพง ยิ่งมีความเร็วสูงเทาไหรราคาโดยรวม
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรชุดนั้นก็จะแพงตามไปดวย เชน เคร่ืองท่ีใชชิพ Pentium 4 ท่ีความเร็ว 3.20 GHz ยอมมีราคา
แพงกวาเคร่ืองท่ีใชชิพ Pentium 4 ท่ีความเร็ว 2.40 GHz เปนตน สวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชชิพ Athlon XP จะเปน
อีกราคาหนึ่ง (โดยท่ัวไปราคาจะถูกกวา) 
 ชิพจากคาย AMD วันนี้มีขายอยูสองแบบคือ Duron กับ Athlon XP โดยท่ีแบบแรกมีราคาถูกกวา มักนิยม
นําไปประกอบในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีราคาถูก สวนแบบ Athlon XP จะนําไปประกอบในเครื่องคอมพิวเตอรท่ี
ราคาแพงกวา 
 

3. แรม  
 แรม (RAM) ไมมีไมไดเด็ดขาดแรมเปรียบไดกับเลือดของรางกายมนุษย หากเสียเลือดไปมาก รางกายก็จะ
เสียรังวัดไปอยางแนนอน แรมคือหนวยความจําช่ัวคราวของเคร่ืองคอมพิวเตอร หากจะเปรียบก็นาจะคลายกับ
กระดาษทดเลขหรือกระดานดําท่ีคุณครูใชเขียนในขณะยืนสอนอยูหนาช้ันเรียน หากในหองเรียนมีกระดาษดําวาง
เรียงรายไปทั่วท้ังหอง ครูก็ไมตองเสียเวลาลบกระดานดําบอยคร้ัง จึงทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็ว 
 มีแรมอยูสามแบบคือแรมแบบ SD แรมชนิดนี้จะคอยๆ เลิกผลิตไปเร่ือยๆ เคร่ืองคอมพิวเตอรราคาถูกอาจ
ใชเมนบอรดท่ีใชชองเสียบแรมแบบ SD มี (Socket สําหรับใสแรมแบบ SD) 
 แรมแบบท่ีสองคือแรมแบบ DDR แรมชนิดนี้กําลังรอนแรงท่ีสุดและจะมีอนาคตไปอีกนาน ความเร็วใน
การทํางานของแรมแบบ DDR มีความเร็วสูงกวาแรมแบบ SD เปนอยางมาก 
 แรมแบบท่ีสามคือ RAMBUS (RDRAM) แรมชนิดนี้ไมเปนท่ีนิยมในวงกวางเพราะมีราคาแพงมาก อีกท้ังมี
เมนบอรดท่ีออกแบบมาเพ่ือใชกับแรมชนิดนี้นอยรุนมาก 
 เจาของลิขสิทธ์ิแรมแบบ RAMBUS  เปนของคาย Intel ผูซ่ึงผลิตชิพ Pentium 4 และ Celeron นั่นแหละ
ครับ (วันนี้ RAMBUS ยกเลิกการผลิตไปแลว เพราะไมไดรับความนิยม อีกท้ังแรมแบบ DDR ใหประสิทธิภาพ
ทดแทนได) 
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 เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองใดท่ีมีปริมาณความจุของแรมยิ่งมากก็จะยิ่งทําใหขุมพลังของเคร่ืองคอมพิวเตอร
สูงข้ึนดวย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชแรมชนิด DDR ขนาดความจุ 512 MB ยอมทํางานไดราบร่ืนล่ืนไหลกวา
เคร่ืองท่ีใชแรมชนิด DDR ท่ีความจุ 128 MB (หากไมนับปจจัยอ่ืนมาเกี่ยวของ) 
 

4. ฮารดดิสก 
 สมัยท่ีเร่ิมใชเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมๆ (ราวป 2534) คร้ังนั้นเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานตามบานไมมี
ฮารดดิสก แตจะใชแผนดิสกเก็ตในการบันทึกขอมูล สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรจะอยูในรูปแผนดิสกเก็ต 
โปรแกรมยอดนิยมในสมัยน้ันคือ LOTUS123 (เปรียบไดกับโปรแกรม Excel ในสมัยนี้)  และโปรแกรมฐานขอมูล 
dBASE III+ (เปรียบไดกับโปรแกรม Access ในสมัยนี้) โปรแกรมใชงานตางๆ ในสมัยนั้นมีขนาดเล็กและใช
ระบบปฏิบัติการ DOS ซ่ึงมีขนาดโปรแกรมเล็กมากๆ 
 ฮารดดิสก เปรียบไดกับคลังขอมูลตางๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนระบบปฏิบัติการ Windows, 
ระบบปฏิบัติการ Linux หรือโปรแกรมใชงาน Microsoft Office, ออฟฟศปลาดาว รวมท้ังขอมูลตางๆ จะถูกเก็บไว
ในฮารดดิสกท้ังส้ิน 
 หากไมมีฮารดดิสก เราจะไมมีทางเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรใชงานไดเลย ฮารดดิสกจึงมีความสําคัญและเปน
ปจจัยอันดับทายๆ ท่ีพอจะบงบอกไดวาเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองใดมีราคาแพงกวากัน 
 

5. การดวีจีเอหรือการดจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การดวีจีเอ หรือการดจอ ไมมีไมได  ไมเชนนั้นหนาจอคอมพิวเตอรจะมืดดําสนิท 
 การดวีจีเอจะถูกเสียบติดอยูบนสล็อต AGP บนเมนบอรด (สล็อตนี้มีอยูแถวเดียวเทานั้น) 
 การดวีจีเอมีความสําคัญมาก เคร่ืองคอมพิวเตอรจะถูกหรือแพงนั้น ปจจัยอันหนึ่งมาจากการดวีจีเอดวย เชน 
การดวีจีเอท่ีมีหนวยความจํา 64 MB ยอมมีราคาถูกกวาการดวีจีเอท่ีมีหนวยความจํา 128 MB นอกจากนั้นยี่หอของ
การดจอและยี่หอของชิพเซ็ตบนการดยังมีผลตอราคาอีกดวย 
 การดวีจีเอท่ีมีหนวยความจําสูงๆ ยอมทําใหภาพบนหนาจอคอมพิวเตอรละเอียดเนียนคมสบายตากวายิ่ง
ตอนท่ีเราเลนเกม หรือกรณีใชโปรแกรมกราฟก หรือเปดดูภาพถายท่ีถายดวยกลองดิจิตอล จะเห็นไดเลยวาการดท่ีมี
หนวยความจําสูงกวาจะใหคุณคาในการแสดงผลไดดีกวา 
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 การดวีจีเอท่ีมีหนวยความจําสูง ทําใหเราสามารถเลือกปรับใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงผลไดละเอียดดีกวา
การดวีจีเอท่ีมีหนวยความจําตํ่าๆ (ท้ังนี้ สเปคของจอภาพยี่หอนั้นรุนนั้น จะตองรองรับดวยวายินยอมใหปรับความ
ละเอียดพิกเซลการแสดงผลไดสูงสุดไดเทาใดดวย)  
 

6. จอคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ใครท่ีใชจอโคงอาจถือวาลาหลัง จอแบนแบบ LCD ดังภาพจะมาแทนจอแบบ CRT ในอนาคต ชาว
ยุโรปใชจอแบน LCD มากถึง 60% ขณะน้ีโรงงานผลิตจอชนิด CRT จะคอยๆ เลิกผลิต ขอดีของจอแบน LCD ก็คือ
กินไฟนอยมาก ชวยถนอมสายตา และไมส้ินเปลืองพื้นท่ีใชสอยบนโตะทํางาน อีกท้ังน้ําหนักเบาอีกดวย 
 เลนเกมใหสนุก หรือใชงานประจําวันใหสุขใจ ผมแนะนําจอแบนชนิด CRT ขนาด 17-19 นิ้ว (กรณีเลนเกม
พบวาจอ CRT ทําไดดีกวาจอ LCD) 
 ใครก็ตามท่ีเคยใชจอแบนติดตอมานานๆ มักนิสัยเสียไมอยากจะใชจอโคงสวนผูท่ีเคยใชจอท่ีมีขนาด 19 นิ้ว 
ก็จะไมสบายตาและไมชินตาเม่ือลดตัวมาใชจอท่ีมีขนาด 15 นิ้ว หรือ 17 นิ้ว 
 ยี่หอของจอ และขนาดของจอมีผลตอราคาโดยรวมของเคร่ืองคอมพิวเตอรชุดนั้น  ยี่หอของจอคือความ
เช่ือม่ันสวนบุคคล หากเปนยี่หอท่ีไมคุนเคยก็จะไมซ้ือ ก็แลวแตจะคิด แตโดยสวนตัวผมออกจะติดอยูกับแบรนด
นิดๆ แตไมถึงกับไมยอมรับของใหมๆ เอาเสียเลย 
 

7. โมเด็ม 
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 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรแตไมยอมเลนอินเทอรเน็ต คงหาไมมีในยุคนี้ เคร่ืองคอมพิวเตอรตามบานเกือบจะรอย
เปอรเซ็นต มักนําไปเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตได 
 การจะนําเครื่องคอมพิวเตอรไปเลนอินเทอรเน็ตไดนั้น เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองนั้นจะตองตอพวงอยูกับ
โมเด็ม โดยท่ีโมเด็มจะตองเช่ือมอยูกับโทรศัพท (โมเด็มทําหนาท่ีใหเคร่ืองคอมพิวเตอรกับโทรศัพทรูจักกัน) 

โมเด็มมีสองแบบ คือโมเด็มแบบติดต้ังภายใน (Internet modem) มีรูปรางเปนการด และโมเด็มแบบติดต้ัง
ภายนอก เม่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร นอยคนท่ีไมถามหาโมเด็ม ไมเชนนั้นจะไมสามารถทองอินเทอรเน็ตได ราคา
ของโมเด็มแบบติดต้ังภายในถือวาเหมาะสมท่ีสุด เพราะราคาถูกมาก ประมาณ 500 บาทเทานั้นเอง หากจะแพง
หนอยก็สักพันหรือไมเกินสองพันบาท สวนโมเด็มแบบติดต้ังภายนอกราคาจะแพงกวาอยางเห็นไดชัด เร่ิมท่ีราคา
เฉียดพันไปจนถึงสองพันกวาบาท (ราคาท่ีเหมาะกับการใชงานตามบานท่ัวไป)  
 เหตุท่ีโมเด็มแบบติดต้ังภายนอกมีราคาแพงกวาแบบติดต้ังภายในเพราะวาเราสามารถถอดเคล่ือนยายไป
เสียบใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองไหนก็ได มือใหมก็ทําได แตหากเปนโมเด็มแบบติดต้ังภายในจะไมสะดวกกับ
มือใหม เพราะมันซอนอยูภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยเสียบอยูบนสล็อต pci เม่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรคุณตองให
ชางติดต้ังใหเลยจะดีกวา หากติดต้ังเองอาจยุงยากสักหนอย 
 โมเด็มทุกวันนี้มีความเร็วในการทํางานอยูท่ี 56K มาตรฐาน V92 คุณไมตองกังวลวาจะมีอะไรแตกตางไป
จากนี้ ส่ิงท่ีควรเลือกก็คือยี่หอท่ีคุณเช่ือถือมากกวาสวนสเปคท่ัวไปจะเหมือนๆ กัน 
 โมเด็มแบบติดต้ังภายนอกมีใหเลือกซ้ือ 2 แบบ คือแบบท่ีใชการเช่ือมตอแบบ USB จะทํางานไดรวดเร็วกวา
การเช่ือมตอแบบ Serial (แตราคาตางกันเพียงนิดเดียว) หากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณมีรู (Port) USB ก็นาเลือกซ้ือ
แบบ USB จะดีกวา เพราะอัตราสวนการถายโอนขอมูลดูจะรวดเร็วกวาแบบ Serial แตอยางไรก็ตามโมเด็มจะ
ทํางานรวมกับโทรศัพทบาน ก็ในเมื่อสัญญาณโทรศัพทในเมืองไทยยังลาหลังอยูพอสมควร ฉะนั้นจะเปน USB 
หรือ Serial ก็ดูจะพอ ๆ กัน 
 

9. ซาวดการด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ซาวดการด (Sound card) หรือการดเสียง ไมมีไมได เพราะไมเชนนั้นคอมพิวเตอรจะเปนใบหรือฟงเพลง
ไมได 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรเปลงเสียงไดจากแหลงเสียงไดสองทางคือ (ใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง) 
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  1. เสียงบนเมนบอรด (Sound on board) มีรูปรางเปนซิพตัวเล็ก ๆ ฝงติดกับเมนบอรด อาจเรียกวา Chip 
Sound ก็ได แหลงเสียงท่ีมาจาก Chip Sound ใหคุณภาพเสียงดีปานกลางหากเปดเพลงเสียงดังมากๆ ดวยลําโพง
เกรดตํ่าอาจทําใหลําโพงมีอาการเสียงแตก 
  2. การดเสียง จะเสียบบนสล็อต PCI จะใหคุณภาพเสียงนาพอใจกวาแบบท่ี 1 (เม่ือใชกับลําโพงช้ันดี) การด
เสียงระดับมือโปร  (ราคาประมาณหกพันบาทข้ึน) อันนี้เหมาะกับงานแตงเพลง 
 

9. ไดรฟซีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดรฟซีดีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัวไปจะตองมี (อยางใดอยางหนึ่ง) ท่ีเปนพื้นฐานท่ีสุด และมีราคาถูกท่ีสุดก็
คือไดรฟซีดีรอมซ่ึงมีราคาไมเกิน 800 บาท ขนาดความเร็วท่ีมีขายในปจจุบันอยูท่ี 52X ยิ่งหมุนเร็วยิ่งเสียงดัง แต
ขอดีคือใหประโยชนในการใชเปดแผนซีดีเกมหรือแผนซีดีภาพยนตร 
 ไดรฟซีดีท่ีคิดวา เหมาะสมท่ีสุด ใหประโยชนท่ัวไปไดสูงสุด และราคาประหยัดก็คือไดรฟ CD-RW เพราะ
สามารถใชงานไดเอนกประสงค คือใชแทนไดรฟซีดีรอมไดเลย และท่ีสําคัญใชสําหรับบันทึกขอมูล เพลง และไฟล
ตางๆ ลงเก็บในแผน CD-R หรือลงเก็บในแผน CD-RW ไดดวยการใชโปรแกรมเขียนซีดี (เชน โปรแกรม Nero 
Express) ราคาไดรฟ CD-RW เร่ิมตนท่ีพันบาทกลางๆ (คุณภาพพอรับได) สรุปวา ... ไดรฟ CD-RW นาสนใจและ
เหมาะกับผูคนเกือบจะทุกกลุม 

 

ขอดอยของเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบหลังราน       
  1. อุปกรณท่ีนํามาประกอบข้ึนในเคร่ืองคอมพิวเตอรไมชัวรวาอยูในเกรดใด ซ่ึงปญหาพบบอยเชนกัน เชน 
ซ้ือเคร่ืองไปวันแรกพบวาฮารดดิสกมีปญหาเสียแลว (เกิด bad sector บางชวงบางตอนเปดไดบางไมไดบาง) 
 2. รานคาปดรานหายแวป รานคาเล็ก ๆ หรือรานท่ีเชาอยูในหางคอมพิวเตอรมักเปล่ียนมือบอย บางก็เปล่ียน
ช่ือรานเปล่ียนเจาของบางก็เจงปดรานโบกมือลา บางก็เปล่ียนช่ือรานแตใชเจาของคนเดิม ปญหาก็ตกอยูกับลูกคา 
คนเกา คือวาเม่ือจะเคลมสินคาหรือจะซอมเคร่ืองไมสะดวก หรือทางรานไมยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
 3. บริการหลังการขายไมชัวร รานคาเล็ก ๆ มีเงินทุนหมุนเวียนจํากัดจําเข่ีย ไมพรอมจะรับผิดชอบกรณี
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีปญหากับอุปกรณท่ีมีราคาแพง เชน ซิพ, ฮารดดิสก และเมนบอรด คุณอาจท้ิงเครื่องไวท่ีราน
นานหลายวัน ทางรานไมมีอะไหลสํารองใหเปล่ียนฟรี บางก็แอบนําเอาอุปกรณมือสองมือสามมาเวียนเทียนสวมใส
ใหแทน 
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 4. ปฏิเสธหนาดานๆ มีรานคาบางรานเม่ือเรานําเคร่ืองไปซอมหรือเคลมอุปกรณท่ีมีปญหาแตกลับทําไมได
เลย บางทีทางรานบิดพล้ิวหนาดานๆ โดยอางวาอุปกรณช้ินนั้นๆ ไมใชของรานตนเอง โบยวาลูกคาซ้ือจากท่ีอ่ืนมา
ใสเอง 
 

ขอดีของเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบหลังราน 
 1. เจาะจงสเปคอุปกรณไดเองทุกอยาง  ไมวาจะเปนเมนบอรด ชิพ แรม ฮารดดิสก การดจอ เราสามารถ
กําหนดเองไดทุกอยางเพื่อใหเหมาะกับเงินในกระเปาและสภาพการใชงานของเรา ในขณะท่ีเคร่ืองมีแบรนด เรา
แทบเจาะจงสเปคของอุปกรณเปนรายช้ินไมได 
 2. อัพเกรดภายหลังทําไดงายกวา  เม่ือจะอัพเกรดเพิ่มเติมอุปกรณในภายหลัง พบวาทําไดงายกวา หาซ้ือ
อุปกรณไดงาย ไมมีเง่ือนไขวาอุปกรณอันใหมท่ีจะนํามาเสียบใสนั้นจะเขากันไดหรือเขากันไมไดกับเมนบอรด 
 3. อัพเกรดท่ีรานไหนก็ได  ชางในรานไมเกี่ยงงอน แตหากนําเคร่ืองมีแบรนดไปอัพเกรด สังเกตวาชางใน
รานไมคอยจะเต็มใจ มีอาการเกี่ยงงอน พูดจาใหรูสึกวาเคร่ืองมีแบรนดคือตัวเจาปญหา 
 

ขอดีของเคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนด 
  เคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดเราตองซ้ือยกชุด ไมมีสิทธิช้ีนิ้วเลือกอุปกรณแตละช้ินท่ีประกอบเปนเคร่ือง
คอมพิวเตอร  แตจะตองเลือกวาตองการซ้ือชุดใด  ชุดท่ีมีสเปคสูงราคาก็จะแพงกวาชุดท่ีมีสเปคตํ่า 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดท่ีมีช่ือเสียงจากฝงอเมริกา เชน IBM, COMPAQ, DELL, Packard Bell, HP  
และจากคายไตหวัน เชน ACER  สวนแบรนดไทยท่ีมีช่ือเสียง เชน Powell, Belta, FINAL, Liberta, ATEC เปนตน 
 จุดเดนของเคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดก็คือ 
 1. อุปกรณทุกช้ินท่ีประกอบเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรไดรับการคัดเลือกท่ีมีมาตรฐานคงเสนคงวา (แตก็ไม
ชัวรเสมอไป) มีระบบการตรวจสอบท่ีดีกวา สินคาอยูในระดับเกรด A หรือตํ่ากวานี้นิดหนอย 
 2. มีระบบบริการหลังการขายท่ีเช่ือถือได เชน ระบบประกันท่ีไวใจได สีหนาของพนักงานท่ีรับเคลม
อุปกรณใหการตอนรับท่ีดีกวาเม่ือเทียบกับเคร่ืองประกอบหลังราน 
 3. ระบบการทํางานขององคกรมีมาตรฐาน เคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดบางยี่หอมีบริการเครื่องคอมพิว- 
เตอรสํารองในกรณีท่ีเคร่ืองของเราสงซอมหลายวัน 
 

ขอดอยของเคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนด 
 1. ราคาแพง แตสเปคของอุปกรณแตละช้ินกลับตํ่ากวาเคร่ืองประกอบเอง (ท่ีราคาพอๆ กัน) 
 2. เลือกอุปกรณเปนรายช้ินไมได หมายความวาเม่ือเราจะซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดสักชุด เราตองจํา
ใจซ้ือยกชุด จําใจยอมรับสเปคอุปกรณบางตัวท่ีไมถูกใจเรา แตหากซ้ือเคร่ืองประกอบเองเรายอมช้ีเลือกอุปกรณตาม
ความตองการของเราได 
 3. เม่ืออุปกรณช้ินใดชิ้นหนึ่งมีปญหาเราไมสะดวกวิสาสะเขาไปแกะถอดเอง ไมเชนนั้นมีปญหาเร่ือง
รับประกัน สรุปวาเราตองยกเคร่ืองไปท่ีศูนยเพื่อใหชางซอมแซมให  
 4. ไมสะดวกในการอัพเกรด  เปนท่ีนาสังเกตวาเคร่ืองคอมพิวเตอรมีแบรนดมักถูกกําหนดใหจํายอมทนใช
งานไปเร่ือยๆ ตราบเทาอายุขัยของมัน เม่ือจะอัพเกรดอาจมีปญหาการเขากันไมไดกับอุปกรณตัวใหมท่ีจะสวมใส
เขาไป ตองใชยี่หอของเขาเอง หรือบางทีเม่ือจะอัพเกรดชิพตัวใหม ปรากฏวาทําไมไดหรือมีจํากัดใหทําไดนิดเดียว 
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 เงื่อนไขการเคลมหรือการรับประกันสินคาหลังการขาย 
 1. ใชอุปกรณผิดไปจากคูมือระบุ แลวอุปกรณเสียหาย อันนี้เคลมไมได 
 2. หากทําอุปกรณตกหลน หัก แตก บุบสลาย หรืออุปกรณบางตัวเสียหายอันเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร หรือ
อุปกรณเสียหายเนื่องจากฟาผา เหตุการณท้ังหมดนี้เคลมสินคาไมได 
 3. การลงมือซอมแซมอุปกรณดวยตนเองจนทําใหอุปกรณเสียหาย หรือสต๊ิกเกอรหลุดหายฉีกขาด ลักษณะ
เชนนี้ถือวาหมดประกันทันที 
 4. ความเสียหายของอุปกรณท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเสียหายในระหวางขนสง อันนี้เคลมไมได 
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