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Computer Hardware 

คอมพิวเตอร คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีทํางานภายใตชุดคําสั่ง หรือโปรแกรมท่ีถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา หรือ

หนวยจัดเก็บขอมูล โดยจะทํางานในการประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกะ 

 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 

1. ความเร็ว (speed) 

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

3. ความเท่ียงตรงแมนยํา (Accuracy) 

4. จัดเก็บขอมูลไดปริมาณมาก (Storage) 

5. ความสามารถในการติดตอสื่อสาร (Communication) 

องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 

1. Hardware 

 2. Software 

 3. Peopleware 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบดวย 5สวน ท่ีสําคัญไดแก 

1. อุปกรณนําเขาขอมูล (Input Device) 

2. อุปกรณแสดงผลขอมูล (Output Device) 

3. สวนของระบบการทํางาน (System Unit) 

4. อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage Device) 

5. อุปกรณดานการสื่อสาร (Communication Device) 

โครงสรางการทํางานของคอมพิวเตอร 
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ประวัติวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคที่ 1 : หลอดสญุญากาศ (พ.ศ. 2497-2501) 

ในยุคนี้จะใชหลอดสุญญากาศ และวงจรไฟฟา ซ่ึงตองใชพลังความรอนในขณะ

ทํางานสูง นอกจากนั้นยังมีการใชเทปกระดาษหรือบัตรเจาะรูในการรับสงขอมูล การ

สั่งงานใชภาษาเครื่องซ่ึงเปนรหัสตัวเลขท่ียุงยากซับซอนเครื่องคอมพิวเตอรของยุคนี้

มีขนาดใหญโต เชนมารค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค(UNIVAC) 

 

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคที่ 2 : ทรานซิสเตอร (พ.ศ. 2502-2507) 

เริ่มนําเอาทรานซิสเตอร (Transistor) และไดโอด (Diodes) มาใช ในการทํางาน

แทนหลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอรมีขนาดเล็กมาก ราคาถูกกวา และมีการแผ

ความรอนออกมาในขณะทํางานใชงานนอยกวาหลอดสุญญากาศมาก และสามารถ

นํามาใชแทนหลอดสุญญากาศไดเปนอยางดี ในยุคนี้ไดเปลี่ยนจากการสั่งงานดวย

ภาษาเครื่องเปนการใชสัญลักษณและอักขระแทน จึงทําใหการสั่งงานงายข้ึนและมี

ภาษาระดับสูงบางภาษาเกิดข้ึนในยุคนี้เชนกัน 

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคที่ 3 : ไอซี (พ.ศ. 2508-2513) 

คอมพิวเตอรยุคนี้ใช วงจรไอซี (IC: Integrated Circuit) เปนสารก่ึงตัวนําท่ี 

สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไวแลวพิมพบนแผนซิลิกอน (Silicon) เรียกวา 

"ชิป" มีการพัฒนาโปรแกรมกวางขวางข้ึน และมีการเริ่มใชภาษาระดับสูงมาชวย

ในการเขียนโปรแกรม 

 

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคที่ 4 : LSI (พ.ศ. 2514-2523) 

คอมพิวเตอรยุคนี้ใช วงจร LSI (Large Scale Integration) เปนการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผนซิลิกอน ชิป 1 แผน 

สามารถบรรจุไดมากกวา 1 ลานวงจร ดวยเทคโนโลยีใหมนี้ทําใหเกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรท่ีสําคัญ สําหรับการทํางาน 

พ้ืนฐานของคอมพิวเตอรนั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกวา "ไมโครโพรเซสเซอร" (Microprocessor) 
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วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคที่ 5 : VLSI (พ.ศ. 2524-ปจจุบัน) 

คอมพิวเตอรยุคนี้ใช วงจร VLSI (Very-large-scale integration) เปนการพัฒนา ไมโครโพรเซสเซอรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ตารางวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตางๆ 

ประเภทของคอมพิวเตอร 

1.  Supercomputers : เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีสุดในปจจุบัน มีการใช CPU จํานวนมากเชน 64 CPU ทํางาน

รวมกัน มีความเร็วสูง หนวยความจํามาก 

2.  Mainframe Computers : มีขนาดความเร็วและจํานวน CPU รองลงมาจาก Supercomputers สามารถติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการระบบ Multi-user ไดหลายๆระบบพรอมๆกันภายในเครื่องเดียว ใชสําหรับเปนคอมพิวเตอร

ศูนยกลาง (Server) สําหรับองคกรขนาดใหญ 

3.  Workstations :  เปนคอมพิวเตอรท่ีมาตอพวงภายในเครือขายขององคกรหรือเครื่องลูกขาย ท่ีพัฒนาใหมีขีด

ความสามารถในการคํานวณและการประมวลผลของตนเอง สวนใหญใชในงาน CAD และ Internet host ซ่ึงสวน

ใหญใชระบบปฎิบัติการ Multi-user ทําใหเขามาแทนท่ี Minicomputers ในปจจุบันนิยมใช CPU แบบ RISC 

4.  Personal Computers (PCs) : หรือ Home Computers เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก แตขีดความสามารถและ

ขนาดตาง ๆ กําลังขยายข้ึนอยางรวดเร็ว ใช Microprocessor เพียงตัวเดียวเปน CPU สวนใหญจะใช

ระบบปฏิบัติการแบบ Multi-tasking/Single-user เชน Windows, Linux เปนตน ขนาดพอสําหรับวางตั้งโตะ บาง

ทีจึงเรียกเปน Desktop Computers เหมาะสําหรับทํางานคนเดียวหรือตอเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 

(LAN) หรือใชเปน Internet host ท่ีใหขีดความสามารถไมสูงมากนัก  

5. Laptop Computers : เปนคอมพิวเตอรแบบสวนบุคคล (PC) ท่ีสรางใหมีขนาดเล็ก สามารถยกไปมาไดสะดวก 

6. Embedded Computers : มีขนาดเทากับ Single-board Computers แตไดรับการออกแบบใหติดตั้งอยูในตัว

ของเครื่องควบคุมการ มักใชในงานเชน แขนกล หุนยนต รถยนต เครื่องบิน เปนตน 
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Hardware 

Hareware คือ อุปกรณที่เราสามารถจับตองได ทั้งที่อยูภายในและภายนอกตัวเคส โดยแบงวา 

- หนวยระบบ (System Unit) คืออุปกรณท่ีอยูในตัวเคสของคอมพิวเตอร 

- อุปกรณตอพวง (Peripheral) คือ อุปกรณท่ีตอพวงอยูภายนอกเคสของคอมพิวเตอร 

หนวยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) 

หนวยประมวลผลกลาง หรือท่ีเรารูจักในชื่อวา CPU (Central Processing Unit) เปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนเสมือนสมองกล

ของคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนอุปกรณซ่ึงทําหนาท่ีประมวลผลและจัดเก็บชุดคําสั่งพ้ืนฐานท่ีใชในการดําเนินการตางๆของคอมพิวเตอร 

ซ่ึง CPU เปนตัวแปลสําคัญท่ีสงผลตอกําลังในการประมวลผลและจัดการ

การดําเนินการและหนาท่ีตางๆท่ีคอมพิวเตอรตองรับผิดชอบ ใน

คอมพิวเตอรท่ัวไปชุดคําสั่งและฟงกชั่นการทํางานท้ังหมดของคอมพิวเตอร

จะถูกจัดเก็บ บรรจุไวภายใน CPUโดยภายในหนวยประมวลผล

ประกอบดวย 3สวนท่ีสําคัญไดแก 

-  สวนควบคุมการประมวลผล (control unit) 

 คือ สวนประกอบของ CPU ท่ีประสานการทํางานโดยตรงและการดําเนินการตางๆของคอมพิวเตอรโดยสวน

ใหญ   โดย CPU จะแปลความหมายแตละคําสั่งและเริ่มตนการดําเนินการท่ีเหมาะสมสําหรับแตละชุดคําสั่ง ใหทํางาน

ประสานกัน และถูกตองตามข้ันตอนท่ีไดรับคําสั่งมา โดยพ้ืนฐานท่ัวไป สวนควบคุมจะทํางานเปน 2 จังหวะ คือ 

จังหวะแรก รับคําสั่ง (fetch) จังหวะท่ีสองปฏิบัติ (execute) 

- สวนประมวลผลดานการคํานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Login Unit) 

คือ องคประกอบภายใน CPU ซ่ึงนับวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด หรือ "หัวใจ" ของเครื่องคอมพิวเตอร สวน

คํานวณทําหนาท่ีใหญ ๆ สองประการ คือ ประการแรกทําการบวก ลบ คูณ และหาร ประการท่ีสองคือ ทําหนาท่ี

ตัดสินใจวาขอมูลสวนใหญหรือเล็กกวาอีกขอมูลหนึ่ง หนาท่ีท้ังสองประการนี้สามารถปฏิบัติการเปนผลสําเร็จไดโดย

อาศัยวงจรตรรกะอันเปนวงจรอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานแทนการคํานวณทางตรรกะได โดยใช "การมี

สัญญาณไฟฟา" และ "ไมมีสัญญาณไฟฟา" แทนสภาวะตรรก "จริง" และ "เท็จ" หรือ "1" กับ "0" โดยอาศัยตัว

ปฏิบัติการพ้ืนฐาน 3 คาคือ  

o เงื่อนไขเทากับ (=, Equal to condition)  

o เงื่อนไขนอยกวา (<, Less than condition)  

o เงื่อนไขมากกวา (>, Greater than condition)  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


  Hardware 6 
 

 

สําหรับตัวปฏิบัติการทางตรรกะ สามารถนาํมาผสมกันไดทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ  

o เงื่อนไขเทากับ (=, Equal to condition)  

o เงื่อนไขนอยกวา (<, Less than condition)  

o เงื่อนไขมากกวา (>, Greater than condition)  

o เงื่อนไขนอยกวาหรือเทากับ (<=, Less than or equal condition)  

o เงื่อนไขมากกวาหรือเทากับ (>=, Greater than or equal condition)  

o เงื่อนไขนอยกวาหรือมากกวา (< >, Less than or greater than condition) ซึ่งเปนเงื่อนไขที่มีคาคือ "ไม

เทากับ (not equal to)" นั่นเอง  

o ซึ่ง ALU จะเปนตัว กระทาํการ (execute) เปนข้ันตอนที่หนวยคํานวณและตรรกะ ทํางานกับขอมูลที่อยู ใน 

รีจิสเตอรตามคําสั่งของหนวยควบคุม จนกระทั่งไดผลลัพธออกมา 

-  รีจิสเตอร (Registers) 

คือ พ้ืนท่ีสําหรับเก็บขอมูลชุดคําสั่ง ผลลัพธ และขอมูลท่ีเกิดข้ึน ในขณะ

ท่ีcpuประมวลผลเพียงชั่วคราวเทานั้น ไมเปนหนวยความจําCache เปน

หนวยความจําแบบ Static RAM ทําหนาท่ีเก็บคําสั่งและขอมูลท่ีใชงานบอยๆเพ่ือ

สงให cpu ประมวลผลไดรวดเร็วข้ึน 

 

 

Mainboard / Motherboard 

 เปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสวนสําคัญของคอมพิวเตอร และเปนแผงวงจรหลักที่เปนจดุที่อุปกรณตางๆใน System Unit 

เชื่อมตอถึงกัน ซึ่ง Main Board เปรียบเสมือนศูนยกลางในการทํางาน และเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ ไมวาจะเปน 

CPU, RAM, Hard Disk, CD-ROM, Floppy Disk, Graphic Card เปนตน สวนประกอบสําคัญบน Mainboard ไดแก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ซ็อกเก็ตซีพีย ู(CPU Socket) 

คือฐานรองเพ่ือบรรจุ CPU เขากับ Mainboard ในคอมพิวเตอร ซ่ึงแตละรุนจะมี

ลักษณะเฉพาะข้ึนอยูกับรุนของ CPU ท่ีออกแบบมาให ใชงานรวมกันปจจุบันsocketท่ีนิยมใช

กันไดแก 

Socket Intel 

Socket 775 จะมีตั้งแตรุน Celeron D , Pentium D , Dual Core , Core 2 Duo , Core 2 Quad  

Socket 1156 เปนซีพียูรหัสใหม คือ Core i3 , Core i5 , Core i7 

Socket 1155 ใชกับcpu core i3/i5/i7 SandyBridge 

Socket AMD 

Socket 938 เปนสถาปตยกรรมใหมของ AMD มีดวยกันหลายรุน 

- AMD Athlon II    X2 240 , 245 , 250             

- AMD Athlon II    X3 425 , 435 , 450 

- AMD Athlon II    X4 620 , 630 

- AMD Phenom II  X2 545 , 555 

- AMD Phenom II  X4 925 , 945 , 955 , 965 

- AMD Phenom II  X6  

- AMD Sempron LE-140 (ซีพียู Sigle core ) 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ชิพเซต (Chipset) 

ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของอุปกรณท้ังหมดท่ีอยูบนMainboard 

Northbridge Chipset ทําหนาท่ีควบคุมการรับ/สงขอมุลของ cpu และ

RAM ตลอดจน slot ของการดแสดงผล 

 Southbridge Chipset ทําหนาท่ีควบคุมslotของการดอ่ืนๆควบคุม

Disk/Drive ตางๆรวมถึงอุปกรณตอพวงท้ังหมด 

 

ซ็อกเก็ตแรม (Ram Socket) 

คือชองสําหรับติดตั้งหนวยความจํา RAM ท่ีมีลักษณะเปนชองเสียบยาวๆ ไวเสียบแรมใน

รูปแบบ slot โดยในปจจุบันมี 2รูปแบบท่ีนิยมใชและหาท่ัวไปในตลาดคือ DDR2 และ DDR3  

 

 

สลอตการดแสดงผล (Graphic Card Slot) 

ลักษณะของสลอตจะเปนชองเพ่ือเสียบตัวการดแสดงผล ซ่ึงในปจจุบันมี Interface 3 แบบคือ PCI, AGP และ PCI-

Express x16 
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SATA (Serial Advanced Technology Attachment : S-ATA) 

เปนชองอินเตอรเฟสท่ีใชเสียบสายเพ่ือเชื่อมตอไปยัง Hard disk หรือ Drive Bay ซ่ึง

สมัยกอนจะเชื่อมตอผาน IDE (P-ATA) ซ่ึงการออกแบบในรูปแบบอนุกรมแทนรูปแบบขนาน

ของสาย ATA ทําใหตัวสายมีขนาดเล็กลง (จาก40เสนหรือ7เสน) ทําใหมีพ้ืนท่ีในการระบาย

ความรอนในตัวเครื่องสูงข้ึน นอกจากนี้ดวยมาตรฐานใหมทําใหการทํางานของการสงขอมูล

ดวยอัตราการสงขอมูลท่ีสูงข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 

 

PCI (Peripheral Component Interconnect) 

เปนชองอินเตอรเฟสสําหรับเสียบการดอุปกรณเพ่ิมเติมตางๆ เชนพวก I/O หรือพวก 

Communication Device ตางๆ ซ่ึง อินเตอรเฟสแบบ PCI ถือเปนมาตรฐานท่ีใชกันมา

ยาวนาน และเปนท่ีนํายทสําหรับอุปกรณเสริมเติม 

 

หัวตอแหลงจายไฟ (Power Connector) 

รูปแบบของหัวตอแหลงจายไฟมีอยู 2 แบบคือ หัวตอ ATX ท่ีเปนหัวตอหลักท่ีเมนบอรด

ทุกรุนจะตองมี โดยเปน ชุดจายไฟหลักสําหรับเมนบอรด เดิมหัวตอ ATX เปนแบบ 

20  ชอง  (2 แถวแถวละ 10 ชอง) แตปจจุบันหัวตอ ATX ใชกับหัวตอรุนใหมจะเปนแบบ 

ATX 24 ชอง (2 แถวแถวละ 12ชอง)  โดยเพ่ิมตําแหนงของการจายไฟมากข้ึน      หัวตอ

แบบท่ี 2 เรียกวา ATX 12 V  หัวตอแบบนี้จะจายแรงดันไฟฟา 12 โวลตเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 จุด  

ชิพรอมไบออส (ROM BIOS) 

เปนหนวยความจําแบบรอม (ROM : Read Only Memory) ท่ีบรรจุโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องเอาไว โดยไบออส  (BIOS : Basic Input Output 

System)  จะทําหนาท่ีตรวจสอบอุปกรณภายในเครื่องเม่ือเปดเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือจะไดเริ่ม

กระบวนการในการเปดเครื่องไดอยางถูกตอง  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/SATA_ports.jpg
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หนวยความจํา (Memory) 

เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีในการจัดเก็บชุดคําสั่งหรือขอมูลท่ีมีใชในการประมวลผลตามชุดคําสั่ง ท่ีกําลังรอการประมวลผลจาก 

CPU รวมท้ังผลลัพธจากการประมวลผล หรือ ขอมูลจําพวกท่ีผานการประมวลผลมาแลว (Information) ซ่ึงหนวยความจําสามารถแบง

ไดเปน 2ประเภท คือ 

- Nonvolatile เม่ือปดคอมพิวเตอรลงแลว ขอมูลท่ีอยูในหนวยความจําแบบ Nonvolatile สูญหายไป แตถาเปน  

- Volatile แมจะปดเครื่องไปแลวขอมูลก็จะถูกจัดเก็บรักษาไวไมสูญหายไป 

ROM (Read Only Memory : หนวยความจําแบบอานอยางเดียว) 

  เปนหนวยความจําท่ีมีการบันทึกขอมูลไวตายตัว แกไขไมได และขอมูลยังคงอยูไดโดยไมตองมีไฟเลี้ยง หรือเปน

หนวยความจําชนิด Volatile สามารแบง รอม ไดเปน 4 ประเภทคือ 

1) PROM (Programmable ROM) : ROM ชนิดนี้จะบรรจุคําสั่งไวแลว แตสามารถจะแกไขหรือนํามาบรรจุชุดคําสั่งได

ใหมครั้งหนึ่ง 

2) EPROM (Erasable PROM) : เปน ROM ท่ีสามารถลบ และ บรรจุคําสั่งใหมได โดยการลบขอมูลตองอาศัยแสง UV 

3) EEPROM (Electrical EPROM) : เปน ROM ท่ีสามารถลบขอมูลไดโดยอาศัยการกระตุนดวยแรงดันไฟฟาท่ีสูงกวา

ปกติ 

4) Flash Memory : เปนหนวยความจําท่ีพัฒนามาจาก EEPROM จุดเดนสําคัญคือ สามารถแกไขขอมูล ณ จุดใดจุด

หนึ่งไดโดยไมตองลางขอมูลท้ังหมด 

 

RAM (Random Access Memory : หนวยความจําเขาถึงแบบสุม หรือ หนวยความจําช่ัวคราว) 

 เปนหนวยความจําท่ีเก็บขอมูลและโปรแกรมไวในขณะท่ีเครื่องทํางานอยู โดยจําเปนตองมีไฟฟามาหลอเลี้ยง 

หรือเปนหนวยความจําชนิด Nonvolatile สามารถแบงแรมไดเปน 2 ประเภทใหญๆไดแก 

1) Static RAM (SRAM) : ราคาแพง ความเร็วสูงกวา เนื่องจากมีรอบของการ อาน และเขียนขอมูลท่ีสั้นกวา รวมท้ังใช

กระแสไฟสูงกวาดวย 

2) Dynamic RAM (DRAM) : ราคาถูก ใชไฟต่ํากวา ความเร็วต่ํากวา เพราะตองคอยลบขอมูลท่ีไมใช แตจุขอมูลได

มากกวา 

SDRAM ยอมาจาก Synchronous DRAM 

DDR RAM ยอมาจาก Double Data Rate SDRAM 
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การดแสดงผล (Graphic Card) 

  เปนอุปกรณท่ีรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงผลจากหนวยความจํา มาคํานวณและประมวลผล จากนั้นจึงสงขอมูลใน

รูปแบบสัญญาณเพ่ือนําไปแสดงผลยังอุปกรณแสดงผล (มักเปนจอภาพ)  โดยในปจจุบัน มีท้ังการดจอแบบ แยกเปนการดท่ีตอง

ติดตั้งเพ่ิม และแบบท่ีเปนแผงวงจรในตัว CPU หรือ Mainboard โดยรุนท่ีเปนรูปแบบการดในปจจุบันแบงเปนรูปแบบของการด 

2แบบดวยกันคือ  

- AGP (Accelerated Graphics Port) 

- PCI-Express x16 

 

การดเสียง (Sound Card) 

 เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีประมวลผล สังเคราะหและสรางสัญญาณไฟฟาท่ีถูกแปลงออกมาแสดงผลในรูปแบบของเสียง

ออกจากลําโพง การดเสียงไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางรวดเร็วเพ่ือใหไดประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพ้ียนนอยท่ีสุด 

ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปจจุบัน 

ฮารดดิสก (Hard Disk) 

 อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีบรรจุขอมูลแบบท่ีไมหายไปแมตอนปดเครื่องแลว มีลักษณะเปนจานโลหะท่ีเคลือบดวยสาร

แมเหล็กซ่ึงหมุนอยางรวดเร็วเม่ือทํางานท่ีความเร็ว 5400rpm, 7200rpm หรือ 15000 rpm  การติดตั้งเขากับตัวคอมพิวเตอร

สามารถทําไดผานการตอเขากับ Mainboard ท่ีมีอินเตอรเฟซแบบขนาน (Parakkek-ATA) , แบบอนุกรม (Serial-ATA) และ

แบบเล็ก (SCSI) ท้ังยังสามารถตอเขาเครื่องจากภายนอกไดผานทางสายUSB, สาย Firewire ของ บริษัท Apple ท่ีเปนท่ีรูจัก

นอยกวา รวมไปถึงอินเตอรเฟซอนุกรมแบบตอนอก (eSATA) ซ่ึงทําใหการใชฮารดดิสกทําไดสะดวกยิ่งข้ึนเม่ือไมมีคอมพิวเตอร

ถาวรเปนของตนเอง ซ่ึงปจจุบันขนาดของตัว Hard Disk มีอยูดวยกัน 3ขนาดบนทองตลาดท่ัวไป ไดแก 

- ขนาดความหนา 3.5 นิ้ว (ท่ีใชใน PC ท่ัวไป) 

- ขนาดความหนา 2.5 (เปนขนาดท่ีใชใน Notebook, Laptop) 

- ขนาดความหนา1.8 นิ้ว (เปนขนาดท่ีใชใน Notebook, Laptop ท่ีมี

ความบางเปนพิเศษ) 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Cylinder_Head_Sector.svg
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ภายในฮารดดิสกประกอบไปดวย Platter หลายๆแผน แตละแผนจะมี 2 หนา แตละหนาเรียก Layer ภายใน Platter จะ

แบงเปน Track โดย Track เดียวกันในแตละ platter เรียกวา Cylinder และจะมีจํานวน หัวอานได = (จํานวน platter x 2) 

การแบงโครงสรางของดิสก แบงได 3 สวนใหญๆ คือ 

- Tracks : การแบงพ้ืนท่ีบนจานแมเหล็กในลักษณะวงกลม (เหมือนลูวิ่ง) 

- Sector : การแบงพ้ืนท่ีในแตละ Track ออกเปนสวนๆ (เหมือนชิ้นขนมเคก) 

- Cylinder : กลุมของ Track ท่ีมีหมายเลขเดียวกัน แตปรากฏอยูบนจาน (Platter) ท่ีตางกัน 

 

Solid-State Drive (SSD) 

เปนเทคโนโลยีใหมในการประยุกตใช Flash Memory มาทําเปน Harddisk ประโยชนท่ีไดรับท่ีเห็นกันอยู ก็

จะพบวา ความไวในการ เขาถึงขอมูลจะทําไดไวกวา Harddisk ท่ีใชกันอยูในทองตลาดซ่ึงเปน Harddisk แบบท่ีใชจาน

แมเหล็ก ท่ีเวลาเขาถึงขอมูลจะตองให Harddisk หมุนไปแลวจึงหาสืบคนขอมูลท่ีถูกเก็บใน harddisk ได โดยวิธีนี้ทําให 

เกิดความรอนข้ึน ในตัวของ Harddisk เอง ยิ่งมีความไวของมอเตอร ท่ีใชในการหมุนตัว จานแมเหล็ก มากเทาไรก็จะ 

ทําให มีความรอนสูงมากข้ึนดวย ดังนั้นการออกแบบจึงตองมีการเพ่ิม พ้ืนท่ีในการระบายความรอนใหมากข้ึน เพ่ือให

เกิดเสถียรภาพในการทํางานของ Server ได การพัฒนาเทคโนโลยีของ 

Harddisk นั้นก็ พัฒนา มาหลายป แตยังคงเปนเทคโนโลยี่ท่ีใชมอเตอรและจาน

แมเหล็ก จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานนี้โดยการนํา memory 

หรือ การนํา Solid State มาทําเปน Harddisk ดวยเหตุผลท่ีวา การเขาถึงขอมูล 

การเขียนขอมูล ลงไปบนตัว Harddisk การคํานึงถึงความรอนท่ีเกิดข้ึนบนตัว 

Harddisk เสียงท่ีเกิดจากการหมุนของมอเตอรบนตัว Harddisk 
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ความจุของหนวยเก็บขอมูล (Storage Capacity)   

คือ จํานวนของ Byte (ตัวอักษร) ที่อุปกรณสามารถจัดเก็บได ซึง่มีหนวยเปน Byte และทุกๆ 1024 Byte จะมีขนาด

เทากับ 1Kbyte (KB) ดังตาราง 

 

Optical Drive 

  มีหนาท่ีในการนําขอมูลเขาและออกจากระบบ ผานกระบวนการทํางานของแสงเลเซอร ปจจุบันสื่อและ

อุปกรณท่ีเปนออฟติคอลไดรฟท้ังหลายมีการแตกแขนงออกไป เรื่อยๆโดยเฉพาะดีวีดี จนอาจทําใหบางทานสับสนตอการใชงาน

ก็เปนได โดยการแตกแขนงออกไปนั้นเปนในเรื่องของเทคโนโลยีของไดรฟแตละตัวรวมถึง กระบวนการทํางานของแสงเลเซอรท่ี

กําลังจะพลัดใบไปสูสําแสงสีฟา (Blu-Ray) เร็วนี้ หากถามวาเพ่ืออะไร คําตอบก็คือการใชเทคโนโลยีสําแสงสีฟาจําทําใหสามารถ

ขยายขนาดความจุบนแผน ดิสกไดมากข้ึน จากเดินการจัดเก็บในรูปดีวีดีสูงสุด 4.7GB และ 8.5GB เทานั้นแตเม่ือปรับการใชแสง

เปนสีฟา ดวยขนาดการยิงท่ีสั้นลงทําใหความละเอียดในการเขียนขอมูลบนพิท(Pit) ทําไดมากข้ึน  

สําหรับเครือขายของออฟติคอลไดรฟท่ีเห็นๆและมีขายกันในปจจุบันอันประกอบ ดวย ไดรฟ CD-ROM, DVD-ROM, COMBO, 

CD ReWriter และ DVD ReWriter ซ่ึงท้ังหมดตางก็มีหนาท่ีการทํางานท่ีสัมพันธกัน และไตเตาความสามารถข้ึนไปเรื่อย รวมถึง

ปจจุบันไดกอเกิดเทคโนโลยีใหมๆมาอํานวยความสะดวกใหการใชงานมาก ข้ึนดวย ทําใหการเลือกซ้ือตอไปอาจจะดูเพียงสเปกอ

ยางเดียวไมไดอีกแลว เพราะประสิทธิภาพท่ีไดเกิดจากการสั่งสมดั่งเดิมและเทคโนโลยีเสริมใหมๆ จนอาจกลาวไดวาพัฒนาการ

ของไดรฟไดล้ําหนาไปอีกข้ันแลว 

CD-ROM 

อุปกรณอานขอมูลชนิดซีดี ท่ีถูกบรรจุใหอยูคู

คอมพิวเตอรมาอยางนมนาน จวบจนปจจุบันพัฒนาการทางดาน

ความเร็วของอุปกรณประเภทนี้ทะยานเขาสูเลข หลัก 60X แต

กลับกลายเปนวาปจจุบันพิมพนิยมคือความเร็ว 52X สวนหนึ่ง

เปนเพราะหาซ้ือไดงายและรองรับตอการอานแผนไดดีดวย 

สําหรับการใชงาน CD-ROM จะเปนมาตรฐานอยูบนคอมพิวเตอร
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เปนสวนใหญ แตปจจุบันกลับกลายเปนวามีการดัดแปลงเอาจุดเดนของไดรฟตัวนี้ไปใสกับ เครื่องเสียงบนรถยนตหรือ

ตามบาน นับเปนแนวคิดท่ีดี และประหยัดไปอีกทาง ปจจุบัน CD-ROM จะรองรับแผนขนาด 12 เซนติเมตร แลวยัง

รองรับแผนท่ีมีขนาดมินิหรือปรับเปนการดคลายบัตรเติมเงินท่ีมี ขนาดเสนผานศูนยกลางของดิสก 8 เซนติเมตร ทําให

การพกพาสะดวกมากข้ึน แมปริมาณความจุจะใหคาตามขนาดรูปทรงดิสกก็ตาม  

CD-RW 

อุปกรณเพ่ือการอานและเขียนแผนประเภทซีดี 

ซ่ึงเปนการพัฒนาใหไดรฟประเภทซีดีสามารถเขียนขอมูล

บนแผนซีดีได ปจจุบันความเร็ว 52X 32X 52X คือ

ความเร็วสูงสุด และทําตลาดไดดีท่ีสุดของไดรฟประเภทนี้ 

ซ่ึงคงไมมีการพัฒนาความเร็วไปมากกวานี้ เพราะการ

พัฒนานั้นจะไปเนนดีวีดีซะมากกวา สําหรับตัวเลข 3 ตัวท่ี

ไดเอยไป มือใหมหัดใชอาจงง ดังนั้นเฉลยก็แลวกัน ซ่ึง

ตัวเลข 3 ตัวเปนการบอกความเร็วในการทํางาน โดยท่ีคา 

X แทนหนวยท่ีใชวัดเปน 150 กิโลไบตตอวินาที ฉะนั้น

หากความเร็วของเราเปน 52X หมายความวาไดรฟของ

เรามีความเร็วในการทํางาน 52 * 150 = 7800 กิโลไบตตอวินาที สวนตัวเลขท่ีมีใหถึง 3 ตัว (52X 32X 52X) บงบอก

อะไรไวบางนั้นเราก็มีเฉลยอีก โดย 52X (ความเร็วในการเขียน CD-R) 32X(ความเร็วในการเขียน CD-RW) 52X(

ความเร็วในการอาน CD-ROM) โดยท่ีรองรับขนาดแผนดิสกท่ี 8 และ 12 เซนติเมตรเชนเดียวกันและสิ่งท่ีเขามาอีก

อยางหนึ่งของไดรฟประเภทนี้ ท่ีนับวาสําคัญตอการบันทึกมากนั้นก็คือขนาดของบัฟเฟอรสําหรับพักขอมูลกอน บันทึก

ลงแผน โดยปจจุบันอยูท่ี 2MB และ 8MB เจาสิ่งนี้ จะทํางานรวมกับเทคโนโลยีบัฟเฟอรท่ีเรียกวา Buffer Underrun 

เพ่ือปองกันการผิดพลาดขณะเขียนแผน ซ่ึงแตละผูผลิตอาจเรียกจุดนี้ตางกันไป แมกระบวนการทํางานอาจตางกัน ทวา

ผลลัพธท่ีไดก็เหมือนกัน  

Combo Drive  

อุปกรณท่ีรวมการทํางานของไดรฟ CD RW (อาน/

เขียน) และ DVD-ROM(อานอยางเดียว) เขาไวดวยกัน ซ่ึงจุด

สังเกตความเปน Combo Drive จะมีสัญลักษณ CD-RW 

และ DVD-ROM คูกัน (แตถาเปน OEM งานนี้ก็ดูหนักหนอย

นะครับ) ซ่ึงการผสานสองอยางไวในไดรฟเพียงตัวเดียว 

แนนอนประหยัดงบประมาณลงไปไดมาก แตความสมบูรณ

ของไดรฟเฉกเชนตนข้ัวของมันโดยแทอาจไมเต็มหนวยมาก

นัก สําหรับ Combo Drive จะวาไปแลวนอกจากการรวม 

CD RW และ DVD-ROM เขาไวดวยกันแลวยังถือเปนศูนย

รวมของอุปกรณสําหรับอานการดหนวยความจํา (Card Reader) เพราะไดกําไรหลายตอ กลับกลายปนวาสรางจุดขาย

ใหกับอุปกรณแนวนี้กันเปนขบวน ฉะนั้นเราจึงไดตัวเลขเพ่ิมจาก CD ReWriter มาอีกหนึ่งตัวติดทางดานทาย เชน 52X 
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32X 52X 16X ตัว 16X นี้และคือความเร็วการอานแผน DVD-ROM หากถามวาคา X ของดีวีดีตางจากซีดีมากไหม

ตอบไดเลยวาเกือบ 9 เทาตัว (CD 1X = 150 กิโลไบตตอนาที, DVD 1X = 1,350 กิโลไบตตอนาที) ซ่ึงเม่ือเทียบกัน

แลวความถ่ีในการอานดีวีดีเหนือกวา  

DVD-ROM 

อุปกรณอานขอมูลท่ีรองรับการอานไดท้ังแผนซีดีและดีวีดี ซ่ึง

มาตรฐานความเร็วมาหยุดอยูท่ี 16X จนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงท่ีขนาด

ความเร็วในระดับ 1X ของดีวีดีนั้นจะใหความเร็วท่ีเหนือกวา การทํางาน

ของไดรฟ CD-ROM ถึง 9 สําหรับไดรฟประเภทนี้มักรองรับการอานดิสกท่ี

มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 และ 12 เซนติเมตร เชนเดียวกันกับไดรฟ CD-

ROM สวนเรื่องโซนท่ีถูกจํากัด ก็ตัดปญหาออกไปเม่ือมีโปรแกรมปลดล็อก

โซนชวยใหการจํากัดการใชงาน เหลานั้นหมดไป 

DVD RW 

อุปกรณท่ีเรียกไดวาคือสุดยอดไดรฟเพ่ือการอานและเขียนแผนใน

ขณะนี้ เพราะรองรับไดท้ังซีดีและดีวีดี บนมาตรฐานการบันทึกความจุ 

4.7GB (Single Layer) และ 8.5GB (Double Layer) แตมาตรฐานความจุ

ยังมีมากกวานี้ ซ่ึงก็ไดแก DVD 10, DVD 18 ทวาการใชงานกับไดรฟ

ประเภทนี้คงเปนเพียงการอานเทานั้น ซ่ึงการบันทึกสื่อประเภทนี้ดวยไดรฟ 

DVD RW ยังไมสามารถทําได นอกจากนี้คุณสมบัติในการใชงานรวมกับ

แผนดิสก โดยไมมีการแบงแยกแลว ระหวางความเปนไดรฟประเภทบวก

หรือลบอยางแตกอน เพราะในไดรฟ 1 ตัว สามารถท่ีจะรองรับไดท้ัง 2 

รูปแบบ (Dual Format) ทวาสิ่งท่ีจะเอามาแขงขันนาจะเปนคุณสมบัติทางดานความเร็วในการบันทึก รวมถึงการ

รองรับสื่อท่ีเปน DVD Double Layer และ DVD - Ram ซะมากกวา  

Blu-ray Drive 

Blu-ray เปนเทคโนโลยีสําหรับการบันทึกขอมูลลงแผน Blu-ray disc 

(BD) ซ่ึงมีความจุในการเก็บขอมูลสูงกวา DVD หลายเทาชื่อของบลูเรยมาจาก 

ชวงความยาวคลื่นท่ีใชในระบบบลูเรย ท่ี 405 nm ของเลเซอรสี "ฟา" ซ่ึงทําให

สามารถทําใหเก็บขอมูลไดมากกวาดีวีดี ท่ีมีขนาดแผนเทากัน โดยดีวีดีใชเลเซอร

สีแดงความยาวคลื่น 650 nm ถาเปนแบบหนาเดียว Single-layer จะมีความจุ

ถึง 25 GB ถาเปน Doble-layer ก็มีความจุเปน 2 เทานั่นคือ 50 GB เรียกวาถา

เก็บไฟลหนังวีดีโอ คงเก็บไดท้ังเรื่องรวมท้ังเบื้องหลังการถายทําไดอยางสบายๆ? 

แตวัตถุประสงคหลักของเทคโนโลยีก็คือ การใชสําหรับบันทึกไฟลวีดีโอ

คุณภาพสูงท่ีเรียกวา HD (High Definition) ซ่ึงสามารถเก็บไดความจุประมาณ 

9 ชั่วโมง ! (แบบ double-layer)  
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เมาส(Mouse) 

 เปนอุปกรณท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือรับคาการควบคุมตัวชี้บนจอภาพ (Pointing Devices) ซ่ึงจะควบคุมการขยับของ

สัญลักษณตัวชี้ ท่ีมีลักษณะคลายลูกศรบนหนาจอ ท่ีเราเรียกวา “Pointer” และสามารถกดเพ่ือใชกดเลือกเพ่ือเขาโปรแกรมและ

แสดงคุณสมบัติท่ีสามารถเลือกได ซ่ึงเมาสไดแบงออกเปน 4ชนิด ไดแก  

- เมาสแบบลูกกล้ิง คือ เมาสท่ีมีกลไกการทํางานโดยการใชลูกกลิ้งท่ีกลิ้งหมุนไปตามพ้ืนผิว ภายในประกอบดวยเฟอง 2

ตัว ท่ีหมุนไปตามแกน X และแกน Y ท่ีตั้งฉากกัน โดยจะมีการเคลื่อนท่ีในรูปแบบตาราง 2มิติ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีมีชื่อวา 

"X-Y Position Indicator For A Display System" (ตัวระบุตําแหนง X-Y สําหรับระบบแสดงผล) 

- ออปติคอลเมาส (optical mouse) คือ เมาสในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใชการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวเมาสผานการ

ตรวจจับดวยเซ็นเซอรท่ีตรวจจับการเคลื่อนท่ีท่ีเกิดจากแสงจากหลอด LED ท่ีสองไปท่ีพ้ืนผิว ในรุนแรกๆจําเปนตองใชท่ี

รองเมาส(Mouse Pad)เพ่ือใชแยกและตรวจจับการเคลื่อนไหวบนพ้ืนผิว โดยในรุนใหมๆไดมีการใสชิปสําหรับ

ประมวลผลภาพ (Image processing chips) เขาไป ซ่ึงทําใหสามารถใชไดบนพ้ืนผิวหลายชนิดมากข้ึน ทําใหไม

จําเปนตองใชท่ีรองเมาส 

- เลเซอรเมาส (Laser Mouse) คือ เมาสท่ีมีหลักการทํางานคลายๆกับเมาสแบบ ออปติคอล แตมีการนําแสงเลเซอรมา

ใชแทน ซ่ึงใหความละเอียดในการตรวจจับพ้ืนผิวท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดรวดเร็วข้ึน 

 

 

                                                            เมาสลูกกลิ้ง                                 ออปติคอลเมาส 

 

เมาสเลเซอร 
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คียบอรด (Keyboard) 

 เปนอุปกรณท่ีรับคาตัวเลข ตัวอักษร ตัวอักขระ คือคําสั่งในการทํางานตางๆ ผานการกด ลงบนปุมตัวคียบอรดท่ีมี

ลักษณะเปนปุมเรียงกันไป ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกับแปนของเครื่องพิมพดีดในสมัยกอน ซ่ึงคียบอรดเปนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทุก

เครื่องจําเปนตองมี เปนอุปกรณหลักท่ีใชในการนําขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชสําหรับรับขอมูลท่ีเปนตัวอักขระ แลวทํา

การเปลี่ยนเปนรหัส 7 หรือ 8 บิต จากนั้นจึงสงใหคอมพิวเตอรประมวลผล หรือใชควบคุมฟงกชันการทํางานบางอยางของ

คอมพิวเตอร 

 

คียบอรดคอมพิวเตอร 

 

 

ไมโครโฟน (Microphone) 

 เปนอุปกรณท่ีรับขอมูลเสียงแลวแปลงเปนสัญญาณไฟฟาเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร 

 

ไมโครโฟนคอมพิวเตอร  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95
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สแกนเนอร (Scanner) 

 เปนอุปกรณท่ีใชรับเขาขอมูลในรูแบบการ สแกนหรือตรวจจับรูปภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอก

เปนขอมูลดิจิตอลซ่ึงคอมพิวเตอร สามารถแสดงผล, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมา ซ่ึงวิธีการตรวจจับภาพของสแกนเนอร 

ทําโดยฉายแสงบนเอกสารท่ีจะสแกน แสงจะผานกลับไปมาและภาพ จะถูกจับโดยเซลลท่ีไวตอแสง   เรียกวา charge-couple 

device หรือ CCD ซ่ึงโดยปกติพ้ืนท่ีมืดบน กระดาษจะสะทอนแสงไดนอยและพ้ืนท่ีท่ีสวางบนกระดาษจะสะทอนแสงไดมากกวา 

CCD จะสืบหาปริมาณแสงท่ีสะทอนกลับ จากแตละพ้ืนท่ีของภาพนั้น และเปลี่ยนคลื่นของแสงท่ีสะทอน กลับมาเปนขอมูล

ดิจิตอล  หลังจากนั้นซอฟตแวรท่ีใชสําหรับการสแกนภาพก็จะแปลงเอาสัญญาณเหลานั้นกลับมาเปนภาพ บนคอมพิวเตอรอีกที

หนึ่งโดยไดเครื่องสแกนเนอรจะสามารถรับเขาขอมูลท่ีเปนวัสดุการพิมพ ไมวาจะเปนภาพหรือจะเอกสาร 

 

เครื่องสแกนเนอร 

 

เว็บแคม (Web Cam) 

 เปนอุปกรณท่ีถายรับขอมูลท่ีเปนภาพ โดยแสงท่ีเดินทางจากวัตถุและสิ่งแวดลอมจะเขามายังCellรับภาพ และแปลง

สัญญาณมาเปนดิจิตอลเขาสูคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการสรางหนัง ภาพยนตร หรือใชในการสนทนาผานอินเตอรเน็ต 
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เคร่ืองพิมพ (Printer) 

  เปนอุปกรณท่ีแสดงผลขอมูลจากการประมวลผลของคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบ สําเนาถาวร (Hard Copy) 

บนกระดาษขนาดตางๆ ซ่ึงเปนไดท้ังเอกสาร สําเนา รูปภาพ รายงาน ซ่ึงเครื่องพิมพแบงออกตามรูปแบบการทํางานเปน 4

ประเภทคือ  

เครื่องพิมพดอตเมตริกซ (Dot-matrix printer)  

เปนเครื่องพิมพท่ีใชวิธีการสราง จุด(Dot) ลงบนกระดาษ ซ่ึงหัวพิมพแบบนี้จะเปนหัวพิมพแบบ “หัวเข็ม” เม่ือ

ตองการพิมพรูปทรงหรือรูปภาพใดๆ หัวเข็มท่ีอยูในตําแหนงตามรูปประกอบนั้นๆ จะยื่นออกมามากกวาหัวอ่ืนๆ และ

กระแทกกับผาหมึกลง กระดาษท่ีใชพิมพ จะทําใหเกิดจุดมากมายประกอบกันเปนรูปเกิดข้ึนมา เครื่องพิมพประเภทนี้

เปนท่ีนิยมกันอยางมากโดยเฉพาะในรานคา หนวยงาน องคกร เพราะมีราคาถูกและคุณภาพเหมาะสมกับราคา แต

ขอเสียคือเวลาสั่งพิมพจะเกิดเสียดังพอสมควร สวนใหญใชกับการพิมพใบเสร็จ ซ่ึงในปจจุบันสวนใหญจะมีใชเครื่องพิมพ

แบบ 9เข็ม, 24เข็ม, 32เข็ม 

 
เครื่องพิมพดอตเมตริกซ 

เครื่องพิมพอิงกเจ็ต (Inkjet Printer) 

เปนเครื่องพิมพท่ีทํางานโดยการพนหมึกออกมาเปนหยดเล็กๆ ท่ีมีขนาดเปน PL (Pico Litre)(พิโคลิตร) ลงบน

กระดาษ เม่ือตองการพิมพรูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพจะทําการพนหมึกออกตามแตละจุดในตําแหนงท่ี

เครื่องประมวลผลไว อยางแมนยํา ตามความตองการของเรา ซ่ึงเครื่องพิมพแบบพนหมึกจะมีคุณภาพดีกวาเครื่องพิมพ

ดอตแมทริกซ โดยรูปท่ีมีความซับซอนมากๆเครื่องพิมพแบบพนหมึกจะไดผลลัพธท่ีดีกวา ชัดเจนและคมชัดกวาแบบ

ดอตแมทริกซ ซ่ึงเปนเครื่องพิมพท่ีปจจุบันเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด  

 

 

 

เครื่องพิมพอิงกเจ็ต 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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เครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) 

เปนเครื่องพิมพท่ีใชเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถายเอกสาร ดวยการยิงเลเซอรไปสรางภาพบนกระดาษในการ

สรางรูปภาพ หรือตัวอักษร ซ่ึงผลลัพธท่ีออกมาจะมีคุณภาพสูงมาก และราคาเครื่องพิมพก็มีราคาสูงมากดวยเชนกัน ซ่ึง

เครื่องพิมพเลเซอรจะทํางานไดเร็วกวาเครื่องพิมพแบบพนหมึก และคุณภาพของผลลัพธท้ังดานความคมชัดและ

รายละเอียดทําออกมาไดดีกวาแบบพนหมึกมาก 

 

เครื่องพิมพเลเซอร 

พล็อตเตอร (Plotter) 

เปนเครื่องพิมพแบบท่ีใชปากกาใน การเขียนขอมูลลงบนกระดาษ ซ่ึงเครื่องพิมพประเภทนี้เหมาะกับงานเขียน

แบบของวิศวกรและสถาปนิก และเครื่องพิมพประเภทนี้มีราคาแพงท่ีสุดในเครื่องพิมพประเภทตางๆ และใชในงาน

เฉพาะดานเทานั้น 

 
พล็อตเตอร 

 

  

หนาจอ (Monitor) 

  เปนอุปกรณท่ีแสดงผลออกมาเปนภาพท่ีอาจเปนตัวอักษร ภาพ กราฟฟคและวีดีโอ ออกไปยังหนาจอภาพ ซ่ึง

ในตามทองตลอดปจจุบันเราจะเห็นจอภาพของคอมพิวเตอรท่ีวางขายหรือพบเห็นอยู 3ชนิดดวยกัน ไดแก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
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จอซีอารที (CRT : Cathode Ray Tube) 

เปนหนาจอซ่ึงลักษณะ จอภาพชนิดนี้จะคลายโทรทัศน ซ่ึงจะใชหลอดสุญญากาศ หลักการทํางาน อาศัยหลอดภาพ 

ท่ีสรางภาพโดยการยิงลําแสงอิเล็กตรอนไปยังท่ีผิวหนาจอ ท่ีมีสารพวกสารประกอบของฟอสฟอรัส ฉาบอยูท่ีผิว ซ่ึงจะเกิด

ภาพข้ึนมาเม่ือสารเหลานี้เกิดการเรืองแสงข้ึนมา เม่ือมีอิเล็กตรอนมากระทบ ซ่ึงในสวยของจอแบบ Shadow Mask นั้น จะ

มีการนําโลหะท่ีมีรูเล็กๆ มาใชในการกําหนดใหแสงอิเล็กตรอนนั้นยิงมาไดถูกตอง และแมนยํา ซ่ึงระยะหางระหวางรูนี้เรา

เรียกกันวา Dot Pitch ซ่ึงในรูนี้จะมีสารประกอบของฟอสฟอรัสวางเรียงกันอยูเปน 3 จุด 3 มุม โดยแตละจุดจะเปนสีของแม

สีนั้นก็คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ซ่ึงแตละจุดนี้เราเรียกวา Triad ในสวนของจอแบบ Trinitron นั้นจะมีการทํางานท่ี

เหมือนกันแตตางกันท่ี ไมไดใชโลหะเปนรูแตจะใช โลหะท่ีเปนเสนเล็กๆ ขึงพาดไปตาม แนวตั้ง เพ่ือท่ีจะใหอิเล็กตรอนนั้นตก

กระทบกับผิวจอท่ีมีสารประกอบของฟอสฟอรัสได มากข้ึน สําหรับจอ Trinitron ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาใหมี ความแบนราบ

มากข้ึนซ่ึงจอแบบนี้จะเรียกกันวา FD Trinitron (Flat Display Trinitron) 

 

หนาจอแบบCRT 

จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)  

เปนจอภาพซ่ึงมีลักษณะแบนราบ มีขนาดเล็กและบาง เม่ือเปรียบเทียบกับจอภาพแบบ CRT นอกจากนั้นหลักการ

แสดงผลออกมาเปนภาพนั้นจะซับซอนมากกวา การทํางานของจอ LCD นั้นอาศัยหลักของการใชความรอนท่ีไดจากขดลวด 

มาทําการเปลี่ยนและบังคับใหผลึกเหลวแสดงสีตางๆ ออกมาตามท่ีตองการซ่ึงการแสดงสีนั้นจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวตาม

มาตรฐาน ซ่ึงเนื่องจากไมจําเปนตองใชหลักการของหลอดภาพ แตใชเพียงการผานไฟฟาไปยังผลึกเหลวเพ่ือกอใหเกิดสีจึงมี

ความบาง และหนานอยกวาจอ CRT มาก  

 

หนาจอ LCD 



  Hardware 22 
 

จอแอลอีดี(LED : Light-Emitting-Diod) 

เปนจอภาพซ่ึงมีลักษณะการทํางานจอ LED เปนระบบจอแสดงภาพขนาดใหญโดยใชหลักการทํางานของการผสมส

ของ LED หลัก3 สี ไดแก สีแดง (Red), สีเขียว(Green) และสีน้ําเงิน (Blue) หรือเรียกสั้นๆวาRGB ใหเกิดเปนสีตางๆโดย

ความละเอียดในการปรับสีของLED แตละสีจะถูกควบคุมดวยสายสัญญาณท่ีมีขนาดตั้งแต16 บิตข้ึนไปดังนั้นยิ่งควบคุมดวย

จํานวนสายสัญญาณมากข้ึนก็จะไดภาพท่ีมีความ ลึกของสี (Processing depth) มากข้ึนจึงไดภาพท่ีสมจริงยิ่งข้ึน หรือ

สามารถมองงายๆ คือเหมือนกับการนําหนาจอ LCD เปลี่ยนจากการใชผลึกเหลวท่ีผานความรอนแลวฉายแสงผานเพ่ือให

เกิดภาพตางๆ แตเปลี่ยนไปใชหลอด LED ขนาดเล็กมากเรียงตอกัน โดยอาศัยการเปดปด แลวการผสมสีเพ่ือสรางเปนภาพ

ใหเราเห็น  

 

หนาจอ LED 

ลําโพง (Speaker) 

  เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีแสดงผลออกมาในรูปแบบเสียง โดยทําการแปลงสัญญาณไฟฟาท่ีเกิดจากคอมพิวเตอร

ออกมาใหอยูในรูปแบบของเสียง โดยอาศัยดอกลําโพง หรือตัวขับ (driver) สั่นสะเทือนตามยานความถ่ีโดยมีท้ังสูง กลาง ต่ํา และ

ในบางรุนประกอบไปดวยลําโพงหลายตัวเพ่ือใชขับเสียงท่ีมียานความถ่ีตางๆกันไดอยางชัดเจน โดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกสใน

การแยกยานความถ่ี และผานลําโพงหลายๆขนาดท่ีออกแบบมาเพ่ือขับเสียงในยานความถ่ีท่ีตางกันเชน 

• ทวีทเตอร คือลําโพงท่ีมีขนาดเล็กสุดของตูลําโพงออกแบบมาเพ่ือใหเสียงท่ีมีความถ่ีสูง 

• มิดเรนจ คือลําโพงขนาดกลางของตูลําโพงถูกออกแบบมาเพ่ือใหเสียงในชวงความถ่ีเปนกลางๆ คือไมสูงหรือไมต่ํามากเกินไป 

• วูฟเฟอร คือลําโพงท่ีมีขนาดใหญสุดของตูลําโพงออกแบบมาเพ่ือใหเสียงท่ีมีความถ่ีต่ํา 

• ซับวูฟเฟอร คือลําโพงท่ีทําหนาท่ีขับความถ่ีเสียงต่ําสุด มักมีตูแยกตางหาก และใชวงจรขยายสัญญาณในตัว 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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เคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

เปนอุปกรณท่ีแปลงสัญญาณภาพหรือวีดีโอ ท่ีมาจากอุปกรณเครื่องเลน เครื่องรับสัญญาณ หรือจะเปนสัญญาณจาก

คอมพิวเตอรไปยังหลอดภาพผานระบบเลนสไปยังฉากรับภาพ โดยใชไฟท่ีสวางและจาในการฉายภาพ โดยสามารถแกไข สวนโคง

เวา ความคมชัด สวนประกอบของภาพ และ อ่ืนๆได  เนื่องจากสามารถแสดงผลภาพบนฉากรับท่ีมีขนาดใหญจึงเปนท่ีนิยมท่ีจะ

นําเครื่องฉายภาพไปใชงานในดานตางๆเชน โรงภาพยนตร หอประชุม สถานศึกษา หรือองคเอกชนและองคกรภาครัฐท่ีจะตอง

ฉายภาพสัญญาณจากเครื่องเลนหรือคอมพิวเตอรไปยังฉากรับขนาดใหญเพ่ือใหสะดวกตอการรับชมเปนจํานวนมากๆ ซ่ึงความ

สวาง ความคมชัดของเครื่องฉายภาพแตละตัวจะข้ึนกับประสิทธิภาพของเลนสและหลอดภาพ วาจะเลือกใชหลอดภาพแบบ CRT 

หรือ LCD ซ่ึงใชหลักการคลายๆกับจอภาพแตใหแสงสวางท่ีมีความสวางมากกถึง 2000-4000 ลูเมน  

 

 

 

 

Port and Connector 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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แหลงจายไฟ (Power Supply) 

   แหลงจายไฟหรือท่ีมักจะเรียกทับศัพทกันวา "Power Supply" 

เปนสวนประกอบท่ีสําคัญสวนของคอมพิวเตอร เพราะตัวอุปกรณมีหนาท่ีแปลง

ไฟฟากระแสสลับเพ่ือจายไฟฟาใหกับอุปกรณตางๆในคอมพิวเตอร โดยมีลักษณะ

การทํางาน คือทําหนาท่ีแปลงกระแสไฟฟาจาก 220 โวลต เปน 3.3 โวลต, 5 

โวลต และ 12 โวลต ตามแตความตองการของอุปกรณนั้นๆ โดยชนิดของ Power 

Supply ในคอมพิวเตอรจะแบงไดเปน 2 ชนิดตาม Case คือแบบ AT และแบบ 

ATX โดยPower SupplyแบบATนั้นการเปด-ปดจะควบคุมท่ี Hardware แต 

ATX การเปด-ปดจะควบคุมท่ีSoftware 

 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) Technology 

RAID Technology มีข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการทางประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูลใน Harddisk 

RAID 0 เปนการนํา Harddisk2 ตัวมาตอขนานกันและแบงขอมูลเปนสวนๆแลวแยกเก็บไวใน Harddisk แตละตัว 

 

RAID1 เปนการสํารองขอมูลโดยเม่ือมีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลจะถูกเก็บไวใน Harddisk ท้ัง2ตัว 
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RAID5 เปนการเก็บขอมูลแบบ RAID0 แตจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเสมอ RAID5 นี้ตองใช Harddisk 

ข้ันต่ํา 3 ลูก 

 

 RAID 10/RAID0+1 เปนการผสมระหวางRAID0และRAID1ตองใช Harddisk ข้ันต่ํา4ตัวโดยเมื่อสั่งบันทึกขอมูลขอมูลจะ

บันทึกเปนสวนๆใน Harddisk 2 ตัวและอีก 2 ตัวจะเปนขอมูลสํารองของ Harddisk 2 ตัวที่ถูกบันทึกขอมูล 
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Memo 
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Memo 


	- เลเซอร์เมาส์ (Laser Mouse) คือ เมาส์ที่มีหลักการทำงานคล้ายๆกับเมาส์แบบ ออปติคอล แต่มีการนำแสงเลเซอร์มาใช้แทน ซึ่งให้ความละเอียดในการตรวจจับพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขึ้น
	เมาส์ลูกกลิ้ง                                 ออปติคอลเมาส์
	เมาส์เลเซอร์
	คีย์บอร์ด (Keyboard)
	เป็นอุปกรณ์ที่รับค่าตัวเลข ตัวอักษร ตัวอักขระ คือคำสั่งในการทำงานต่างๆ ผ่านการกด ลงบนปุ่มตัวคียบอร์ดที่มีลักษณะเป็นปุ่มเรียงกันไป ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับแป้นของเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อน ซึ่งคียบอร์ดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี เป็น...
	คียบอร์ดคอมพิวเตอร์
	ไมโครโฟน (Microphone)
	เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
	ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์
	สแกนเนอร์ (Scanner)

