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ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ในปัจจุบันวิวัฒนาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมากอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพ

ที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาถูกลงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการท างานในขณะที่อุปกรณ์บางอย่างไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะของการท างานมากนักและอุปกรณ์ต่างๆมีหลากหลายประเภทในบทนี้จะกล่าวถึง

อุปกรณ์ที่นิยมใช้กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเคร่ืองมือช่วยในการค านวณ

และประมวลผลต่างๆตามแต่ที่ผู้ใช้จะก าหนดขึ้นมาซึ่งจะมีกลไกและอุปกรณ์ต่างๆที่จะท างานร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อาจแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายๆส่วนซึ่ง

บางส่วนผู้ใช้สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ในขณะที่บางส่วนจะถูกบรรจุไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า  

Case ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

รูปที่ 3-1 ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ Case 

ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีพื้นที่ติดตั้งแผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม พาวเวอร์ซัพ

พลาย และพัดลมระบายความร้อนซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียกว่า

ฮาร์ดแวร์ 

3.1 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 

ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการท างานได้ดังนี ้

หน่วยประมวลผลกลาง(Central processor Unit, CPU) จัดได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของ
คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเป็นสมองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ควบคุมและประมวลข้อมูลตามค าสั่ง



 
84 ฮาร์ดแวร์ 

ที่อยู่ในโปรแกรมเพื่อให้ได้สารสนเทศหน่วยนี้จะประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยค านวณเลข
คณิตและตรรกะวิทยา (Arithmetic and Logical Unit) และหน่วยควบคุม (Control Unit) 

 หน่วยความจ า (Memory Unit) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่รับมาจากหน่วยรับ
ข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยประมวลผลกลางท าการประมวลผลและรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อ
ส่งออกหน่วยแสดงผล 

 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้น าข้อมูลเข้า

ได้แก่คีย์บอร์ดเร่ืองรูดบัตรเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์ เป็นต้น 

 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเช่นจอภาพ

เคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น 

 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะ
ป้อนเข้าสู่หน่วยความจ าหลักก่อนการประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลางและเก็บผลลัพธ์หลังจากการ
ประมวลผลเพื่อใช้งานต่อไปภายหลัง 

 

รูปที่ 3-2 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันซึ่งแบ่งตามลักษณะการท างานมีดังต่อไปนี้ 
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 3.2 หน่วยระบบ(System unit) 

 ส่วนประกอบพื้นฐานของหน่วยระบบได้แก่แผงวงจรหลัก ไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยความจ า

สล็อต การ์ดเพิ่มขยาย เส้นทางบัสพอร์ต และพาวเวอร์ซัพพลาย 

1)  แผงวงจรหลัก (System board)  

 แผงวงจรหลักหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเมนบอร์ด (Main board) ส่วนประกอบทั้งหมดของหน่วย

ระบบจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับแผงวงจรหลักนี้โดยเป็นเสมือนเส้นทางเดินของข้อมูลที่ท าให้ส่วนประกอบ

ต่างๆสามารถติดต่อกันได้อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และจอภาพจะไม่สามารถติดต่อกับ

หน่วยระบบได้ถ้าปราศจากแผงวงจรหลัก  

 
รูปที่ 3-3 แสดงตัวอย่างเมนบอร์ดที่ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แผงวงจรหลักของเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

รวมถึง ซ็อกเก็ต สล็อต และเส้นทางบัส 

 ซ็อกเก็ต (Socket) เป็นส่วนที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียกว่าชิป (chip) เข้ากับ

แผงวงจรหลัก ชิปจะประกอบด้วยวงจรขนาดเล็กมากมายอยู่ภายใน ชิปมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่น

ซิลิกอนชิป (silicon chip) เซมิคอนดักเตอร์(semiconductor) หรือวงจรรวม (integrated circuit)  ตัวอย่างชิป

ที่ใช้เสียบบนแผงวงจรหลักได้แก่ ไมโครโพรเซสเซอร์และหน่วยความจ า 

 สล็อต (Slot) เป็นจุดเชื่อมต่อส าหรับการ์ดหรือแผงวงจรไฟฟ้าการ์ดเหล่านี้ช่วยขยายความสามารถ

ของระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การ์ดโมเด็มจะเสียบเข้ากับสล็อตบนแผงวงจรหลักเพื่อให้สามารถ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

 เส้นทางบัส (Bus) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในหรือติด

อยู่กับแผงวงจรหลัก 

Socket 

Slot 

Slot 

Socket 
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 แผงวงจรหลักของโน้ตบุ๊ค แท็บเล็ตพีซีและคอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กว่าแผงวงจรหลักของ

เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์มากแต่ก็ท าหน้าที่เหมือนกัน 

2)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

 หน่วยประมวลผลกลางหรือที่นิยมเรียกว่าซีพียู (CPU) หรือ โพรเซสเซอร์ (processor) ถูกบรรจุ

อยู่ในชิปที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ซึ่งเสียบเข้ากับแผงวงจรหลัก ซีพียูจึงมี

ความหมายเดียวกับไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วน

คือหน่วยควบคุมกับหน่วยค านวณและตรรกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่3-4 แสดงโครงสร้างการท างานภายในของซีพียู 

 หน่วยควบคุม (Control unit) ท าหน้าที่บอกให้ระบบคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องประมวลผล

อย่างไร หน่วยนี้จะควบคุมการเคลื่อนที่ของสัญญาณไฟฟ้าระหว่างหน่วยความจ ากับหน่วยค านวณและ

ตรรกะอีกทั้งยังควบคุมสัญญาณระหว่างซีพียูและอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกด้วย 

หน่วยค ำนวณและตรรกะ (Arithmetic-Logic Unit) หรือ ALU ท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 

1. ด าเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithmetic operations) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการค านวณทาง

คณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหาร 

2. ด าเนินการทางตรรกะ (logical operations) ท างานในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูล 2 ส่วนว่า

เท่ากับน้อยกว่าหรือมากว่าเป็นต้น 

ซีพียู 

หน่วยควบคุม 

หน่วยค ำนวณ และ 

ตรรกะ 

หน่วยควำมจ ำ 
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ภายในซีพียูยังมีหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว (Register) ที่มีความเร็วสูงเป็นหน่วยความจ าขนาดเล็กท า

หน้าที่เป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวก่อนที่จะถูกน าไปประมวลผลและเป็นที่เก็บผลลัพธ์ชั่วคราวหลังการ

ประมวลผลนอกจากนี้รีจิสเตอร์ยังเก็บที่อยู่ (Address) ของข้อมูลในหน่วยความจ าอีกด้วย 

จ านวนและขนาดของรีจิสเตอร์ในซีพียูจะเป็นตัวก าหนดความเร็วของซีพียู  เช่น 32 บิตซีพียู

หมายถึงแต่ละรีจิสเตอร์ในซีพียูเก็บข้อมูลได้ 32 บิตจึงสามารถประมวลผลข้อมูลได้คร้ังละ 32 บิตโดยปกติ

แล้วในหน่วยประมวลผลกลางจะมีรีจิสเตอร์ส าหรับเก็บข้อมูลไม่เกิน64 ตัว 

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเห็นการส่งผ่านข้อมูลเข้าออก รีจิสเตอร์ เพราะเนื่องจาก

คอมไพล์ เลอร์จะเป็นตัวจัดการแปลค าสั่งจากโปรแกรมระดับสูง มาเป็นระดับภาษาเคร่ือง  เช่น

ภาษาแอสเซมบลีที่รีจิสเตอร์สามารถเข้าใจได้ 

ซีพียูถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปไมโครชิป (Microchip) ที่เรียกว่าไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโคร

โพรเซสเซอร์ จึงเป็นหัวใจหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถึงไมโครคอมพิวเตอร์

ล้วนแล้วแต่ใช้ไมโครชิปเป็นซีพียูหลัก เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเร่ิมจากปี

พ.ศ. 2518 บริษัทอินเทลได้พัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ไมโครโพรเซสเซอร์เบอร์ 8080 

ซึ่งเป็นซีพียูขนาด 8 บิต ซีพียูรุ่นนี้จะรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลด้วยตัวเลขฐานสองคร้ังละ  8 บิตต่อมา

บริษัทแอปเปิ้ลก็เลือกซีพียู 6502 ของบริษัทมอสเทคมาผลิตเป็นเคร่ืองแอปเปิ้ลทูได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากในยุคนั้น 

 

รูปที่3-5 ซีพียูของบริษัทต่างๆที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาด 

ขีดความสามารถของซีพียูหรือความเร็วของซีพียูจะขึ้นกับลักษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ภายใน (Architecture) ว่าออกแบบได้ดีเพียงใดโดยทั่วไปถ้าเป็นซีพียูที่อยู่ในตระกูลเดียวกันซึ่งจะมี



 
88 ฮาร์ดแวร์ 

สถาปัตยกรรมภายในที่ใกล้เคียงกันสามารถท างานโดยใช้  Software เดียวกันได้ยังพิจารณาจาก

ความสามารถในการรับข้อมูลจากภายนอกและการประมวลผลภายในซีพียูว่าจะมีการกระท าคร้ังละกี่บิ ต

(Bit) ด้วย เช่นซีพียู 80286 จะท าการประมวลผลคร้ังละ16 บิตในขณะที่ 80486 จะประมวลผลคร้ังละ16 บิต

แต่เพนเทียมจะท าการประมวลผลทีละ64 บิตซึ่งยิ่งจ านวนบิตมากแสดงว่าซีพูยูนั้นสามารถประมวลผลบวก

ลบคูณหารภายในได้คร้ังละขนาดใหญ่กว่าจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

นอกจากความสามารถในการค านวณแต่ละคร้ังแล้วความเร็วของซีพียูยังขึ้นกับจังหวะ  ในการ

ท างานที่เรียกว่าสัญญาณนาฬิกาซึ่งจะเป็นตัวบอกรอบในการท างานซีพียูจะมีการท างาน1 คร้ังต่อ1 รอบ

สัญญาณนาฬิกา ซึ่งถ้าจ านวนรอบนี้มีค่าสูงก็จะหมายความว่าซีพียูรุ่นนั้นๆสามารถท างานได้เร็ว  รอบของ

การท างานนี้จะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีเช่นซีพียู 8088 ท างานที่ 4.77 MHz หมายความว่ามีรอบจังหวะการ

ท างาน 4.77 ล้านคร้ังต่อวินาที หรือซีพียูเพนเทียมโฟร์ 1.6 GHz หมายความว่าท างานที่จังหวะสัญญาณ

ประมาณ 1,600 ล้านคร้ังต่อหนึ่งวินาที 

บางคร้ังในซีพียูรุ่นเดียวกันอาจมีได้หลายสัญญาณนาฬิกาขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตซีพียูรุ่นนั้นซึ่ง

ผู้ผลิตจะท าการทดสอบว่าซีพียูตัวนั้นสามารถท างานที่สัญญาณนาฬิกาที่เหมาะสมที่เท่าใด  เช่น ซีพียูเพน

เทียมทรีอาจมีรุ่นที่ท างานที่สัญญาณนาฬิกา 750 MHz, 1 GHz หรือ 1.2 GHz เป็นต้นซึ่งตัวที่มีสัญญาณ

นาฬิกาสูงกว่าย่อมท างานได้เร็วกว่า 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพของไมโครโพรเซสเซอร์เป็นแบบ  64 บิตก่อนหน้านี้

คอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต จะใช้ส าหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ในปัจจุบัน

ก าลังเป็นที่นิยมใช้งาน ส าหรับไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆอย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ระบบ

และซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบันยังถูกออกแบบให้ท างานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิตถึงแม้ว่า

คอมพิวเตอร์แบบ 64 บิตจะสามารถท างานกับซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้ แต่ก็ถือว่าไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพเต็มที่

ดังนั้นบริษัทไมโครซอฟต์จึงได้ออกแบบระบบปฏิบัติการส าหรับประมวลผลแบบ 64 บิตที่ชื่อว่า Windows 

XP Professional X64 Edition และเป็นที่คาดว่าในอนาคตจะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับคอมพิวเตอร์แบบ

64 บิตมากขึ้น 

ในอดีตไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะใช้ชิปไมโครโพรเซสเซอร์แบบเดี่ยวต่อมาได้มีการพัฒนาชิป

เป็นแบบหลายหน่วยประมวลผล ( Multi - Core ) เช่น แบบดูอัลคอร์ (Dual - Core Chip) ซึ่งท าให้ซีพียู

สามารถแยกการประมวลและเป็นอิสระต่อกัน  ท าให้สามารถท างานแบบมัลติทาสกิ้ งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเกือบสองเท่า การใช้ชิปแบบดูอัลคอร์ท าให้ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถ

ประมวลผลโปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้  เช่นโปรแกรมที่ซึ่งแต่ก่อนสามารถท างานได้เพียงบน
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เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาส าหรับการ

แบ่งการท างานออกเป็นส่วนๆ และใช้ซีพียูประมวลผลแยกกันโดยเรียกกระบวนการแบบนี้ว่าการ

ประมวลผลแบบขนาน(Parallel Processing) ในปัจจุบันโปรแกรมที่ถูกออกแบบส าหรับการประมวลแบบนี้

ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์มีเพิ่มมากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมซึ่งต้องการความเร็วในการ

ประมวลผลสูงและต้องการบัฟเฟอร์หรือแหล่งพักข้อมูล ซึ่งก็คือ แคชที่ใหญ่ขึ้น  เช่น โปรแกรมที่ท างาน

เกี่ยวกับมัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกต์ หรือเกมส์รุ่นใหม่ๆ 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาชิปเป็น ควอดคอร์ หรือ ควอดคอร์ซีพียู  (Quad-Core CPU) เป็นชิปที่เป็น

การพัฒนามาจาก ดูอัลคอร์แต่มีหน่วยประมวลผลถึงสี่หน่วย สามารถท างานได้ สี่ส่วนพร้อมกัน ซีพียูจึง

ท างานได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ชิปประเภทนี้ต้องการแคชที่ใหญ่กว่าชิปแบบดูอัลคอร์มาก ควอดคอร์

ซีพียู เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวกับการเป็นคอมพิวเตอร์เซิฟเวร์ (Server) เนื่องจาก การเรียกใช้งานจากเคร่ือง

ไคลเอนท์ (Client) จ านวนมากจึงต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ดังนั้นชิปแบบ ควอดคอร์ที่มีการท างานสี่

หน่วยประมวลผลพร้อมกัน จึงสามารถแบ่งภาระงานประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันซีพียูแบบมัลติคอร์ที่มีวางขายของค่ายอินเทล ที่เรียกว่า คอร์ทูแบรนด์ (Core 2 branded) ก็

จะมีทั้ง Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme ซึ่งโดยทั้งหมดจะใช้ถมปัดยกรมการผลิตที่เรียกว่า 

"Intel Core Micro architecture" โดยในซีพียูในตระกูล “Core” นี้ก็จะมีชื่อโค้ดเนม (Code-named) ของซีพียู

แต่ละรุ่นอย่างเช่น Conroe, Kentfield ซึ่งใช้กับคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป ส่วนซีพียูรุ่นใหม่ล่าสุด 45 นา

โนเมตร จะเป็นซีพียูมีรหัสในการผลิตที่เรียกว่า “Penryn” จะใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เป็นแลปท้อป หรือ 

โน้ตบุ๊กเป็นต้น ค าว่า DUO เป็นตัวเสริมว่าให้รู้ว่าเป็นซีพียูประเภท Dual Core หรือ สองหน่วยประมวลผล 

และ Quad แสดงถึง ซีพียูที่มีสี่หน่วยประมวลผล 

 

   
 

รูปที่3-6 ตัวอย่างซีพียูแบบมัลติคอร์ของบริษัทอินเทลที่มีวางจ าหน่ายในปัจจุบัน 
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นอกจากนี้ยังมีซีพียูแบบมัลติคอล์จากค่าย AMD เช่น Phenom II X2, AMD Phenom II X4 และ 

AMD Phenom II X6 ส าหรับคอมพิวเตอร์ประเภทเดสก์ทอป ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปถึงรุ่น AMD FX-

8150 ซึ่งมีหน่วยประมวลผลแปดหน่วย หรือ ออร์คตะคอร์ (Octa - Core) ค่าย AMD ยังมีซีพียูแบบมัลติคอร์

ที่ใช้กับเคร่ืองโน้ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอีกด้วย เช่น AMD Turion 64 X2 Dual-Core Processor, 

AMD Turion X2 Ultra Dual-Core, AMD Athlon Neo Processor, AMD Athlon64 X2 เป็นต้น 

  
 

รูปที่3-7 ตัวอย่างซีพียูแบบมัลติคอร์ของบริษัท AMD ที่มีวางจ าหน่ายในปัจจุบัน 

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ AMD กับ อินเทล ค าว่า X2 ของ AMD มีความหมายเหมือนกับ Duo ซึ่งเป็นหน่วย

ประมวลผลแบบดูอัลคอร์ ของอินเทล นั่นเอง 

คาดว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาชิปที่มีหน่วยประมวลผลมากมาย (Many Cores) ซึ่งอาจเพิ่ม

เป็นสิบ หรือ ถึงร้อยหน่วยประมวลผล 

3.3 หน่วยความจ าหลัก (Main memory) 

หน่วยความจ าหลักท าหน้าที่เก็บค าสั่งและข้อมูลต่างๆส าหรับให้ซีพียูท างานเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วซีพียู

ก็จะน าผลที่ได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าหลักก่อนที่จะมีการส่งผลลัพธ์นั้นไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆต่อไปการ

แบ่งประเภทหน่วยความจ าหลักถ้าแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูลกล่าวคือถ้าเป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูล

ไว้แล้วหากไฟฟ้าดับคือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรหน่วยความจ าข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมดเรียก

หน่วยความจ าประเภทนี้ว่า หน่วยความจ าแบบลบเลือนได้ (Volatile memory) แต่ถ้าหน่วยความจ าเก็บ

ข้อมูลได้โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจรก็เรียกว่า หน่วยความจ าไม่ลบเลือน (nonvolatile memory)  

โดยทั่วไปการแบ่งประเภทของหน่วยความจ าจะแบ่งตามสภาพการใช้งานเช่นถ้าเป็นหน่วยความจ าที่

เขียนหรืออ่านข้อมูลได้การเขียนหรืออ่านจะเลือกที่ต าแหน่งใดก็ได้เราเรียกหน่วยความจ าประเภทนี้ว่า  แรม 
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(Random Access Memory: RAM) แรมเป็นหน่วยความจ าแบบลบเลือนได้และหากเป็นหน่วยความจ าที่

ซีพียูอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนลงไปได้ก็เรียกว่ารอม (Read Only Memory : ROM)รอมจึงเป็น

หน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ถาวรเช่นเก็บโปรแกรมควบคุมการจัดการพื้นฐานของระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Bios) รอมส่วนใหญ่เป็นหน่วยความจ าไม่ลบเลือนแต่อาจยอมให้ผู้พัฒนาระบบลบ

ข้อมูลและเขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้การลบข้อมูลนี้ต้องท าด้วยกรรมวิธีพิเศษเช่นใช้แสงอุลตราไวโอเล็ตฉาย

ลงบนผิวซิลิกอนหน่วยความจ าประเภทนี้มักจะมีช่องกระจกใสส าหรับฉายแสงขณะลบและขณะใช้งานจะ

มีแผ่นกระดาษทึบปิดทับไว้เรียกหน่วยความจ าประเภทนี้ว่าอีพร็อม (Erasable Programmable Read Only 

Memory : EPROM)  

เมื่อพูดถึงหน่วยความจ าของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะหมายถึงหน่วยความจ าประเภท

แรมซึ่งจะมีหน่วยเป็นไบต์เช่น 256 เมกะไบต์ (MBytes) ก็จะประมาณ 256 ล้านไบต์ (256 X 1024 X 1024) 

ซึ่งถ้ายิ่งมีมากก็จะมีพื้นที่ส าหรับเก็บโปรแกรมค าสั่งหรือข้อมูลต่างๆมากขึ้นท าให้ซีพียูไม่ต้องเสียเวลาคอย

อ่านข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบ่อยๆท าให้การท างานเร็วขึ้น 

 

รูปที่ 3-8 ตัวอย่างของหน่วยความจ าแรม 

3.3.1 ประเภทของแรม (RAM)  

โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

1.  Static RAM (SRAM)  

         นิยมน าไปใช้เป็นหน่วยแคช (Cache) ภายในตัวซีพียู เพราะมีความเร็วในการท างานสูงกว่าแรม
ประเภทอ่ืน มาก แต่ไม่สามารถท าให้มีขนาดความจุสูงๆได้ เนื่องจากกินกระแสไฟมากจนท าให้เกิดความ
ร้อนสูง 
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2. Dynamic RAM (DRAM)   

           นิยม น าไปใช้ท าเป็นหน่วยความจ าหลักของระบบในรูปแบบของชิปไอซี (Integrated Circuit) บน
แผงโมดูลของหน่วยความจ า RAM  แรมประเภทนี้มีหลากหลายชนิด เช่น SDRAM, DDR, SDRAM, DDR-
II และ RDRAM เป็นต้น โดยออกแบบให้มีขนาดความจุสูงๆได้ กินไฟน้อย และไม่เกิดความร้อนสูง 

           DRAM ที่น ามาใช้ท าเป็นแผงหน่วยความจ าหลักของระบบชนิดต่างๆในปัจจุบันมีดังนี ้

 SDRAM (Synchronous DRAM) 

      โดยแรมประเภทนี้ ตัวชิปจะใช้บรรจุภัณฑ์ (Package) แบบ TSOP (Thin Small Outline 
Package) ติดตั้งอยู่บน แผงโมดูล แบบ DIMM (Dual Inline Memory Module) ที่มีร่องบากบริเวณ
แนวขาสัญญาณ 2 ร่อง และมีจ านวนขาทั้งสิ้น 168 ขา ใช้แรงดันไฟ 3.3 โวลต์ ความเร็วบัสสามารถ
เลือกใช้ได้ทั้งรุ่น PC-66 (66 MHz), PC-100 (100 MHz), PC-133 (133 MHz) และ PC-150 
(150MHz) แรมประเภทนี้ปัจจุบันหมดความเป็นที่นิยมไปแล้ว จะพบได้ก็แต่เพียงในคอมพิวเตอร์
รุ่นเก่าๆทั้งนั้น  
 

 
 

รูปที่ 3-9 ตัวอย่างของหน่วยความจ าแรมประเภท SDRAM 

 DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)  

        แรมประเภทนี้ ตัวชิปจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบ TSOP เช่นเดียวกับ SDRAM และมีขนาด ความ

ยาวของแผงโมดูลเท่ากัน คือ 5.25 นิ้ว ติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ DIMM ที่มีร่องบากบริเวณแนว

ขาสัญญาณ 1 ร่อง และมีจ านวนขาทั้งสิ้น 184 ขาใช้แรงดันไฟ 2.5 โวลต์ รองรับความจุสูงสุดได้ 1 

GB/แผง ความเร็วบัสในปัจจุบันเลือกใช้ได้ตั่งแต่ 133 MHz (DDR-266) ไปจนถึง 200 MHz (DDR-

400) ส าหรับ DRAM ชนิดน้ีปัจจุบันก าลังจะตกรุ่น การจ าแนกรุ่นของ DDR SDRAM นอกจากจะ

จ าแนกออกตามความเร็วบัสที่ใช้งาน เช่น DDR-400 (400 MHz effective)  ซึ่งคิดจาก 200 MHz

ความถี่สัญญาณนาฬิกา x 2 (จ านวนคร้ังที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ละรอบของสัญญาณนาฬิกา) 

http://4.bp.blogspot.com/_mNB4BeYo11I/Svd5g40TFpI/AAAAAAAAAMg/sT3mOoGAUZI/s1600-h/SDRAM1.jpg
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นอกจากนีย้ังถูกจ าแนกออกตามค่าอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ที่มี

หน่วยความจ าเป็นเมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) ด้วย เช่น PC3200 ซึ่งคิดจาก 8 (ความกว้างของบัส

ขนาด 8 ไบต์ หรือ 64 บิต) x 200 MHz (ความถี่สัญญาณนาฬิกา) x 2 (จ านวนคร่ังที่ใช้รับส่งข้อมูล

ในแต่ละรอบสัญญาณนาฬิกา) เท่ากับอัตราความ เร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 3,200 MB/s 

โดยประมาณนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีรุ่นอ่ืนๆอีก เช่น PC2100 (DDR-266), PC2700(DDR-33), 

PC3600 (DDR-450), PC4000(DDR-500),PC4200(DDR-533), และ PC5600 (DDR-700) เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 3-10 ตัวอย่างของหน่วยความจ าแรมประเภท DDR SDRAM 

DDR-II SDRAM  

          แรมประเภทนี้ ตัวชิปจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบ FBGA (Fine-Pitch Ball Grid Array) ที่มีความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ ากว่าแบบ TSOP ตัวชิปมีขนาดเล็ก และบางชิปดังกล่าวถูกติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ DIMM ที่มี
ร่องบากบริเวณแนวขาสัญญาณ 1 ร่อง และมีจ านวนขาทั่งสิ้น 240 ขา ใช้แรงดันไฟเพียง1.8โวลต์ รองรับ
ความจุได้สูงสุดถึง 4 GB ความเร็วบัสในปัจจุบันมีตั่งแต่ 200 MHz (DDR2-400) ไปจนถึง 533 MHz 
(DDR2-1066) ส าหรับ DRAM ชนิดนี้ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่แพง 
ปัจจุบันนี้เมนบอร์ดเองก็สามารถรองรับการท างานของแรมชนิดนี้ได้หมดแล้ว ความเร็วอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คาดว่าในอีกไม่ช้าจะเข้ามาแทนที่มาตรฐานเดิมคือ DDR SDRAM ในที่สุด DDR-II นอกจากจะจ าแนกออก
ตามความเร็วของบัสที่ใช้งาน เช่น DDR2-667 (667 MHz effective)  ซึ่งคิดจาก 333 MHz (ความถี่สัญญาณ
นาฬิกา) x 2 จ านวนคร้ังที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ละรอบของสัญญาณนาฬิกา) แล้วยังถูกจ าแนกออกตามค่า
แบนวิธ (Bandwidth) ด้วย เช่น PC2-5400 ซึ่งคิดจาก 8 (ความกว้างของบัสขนาด 8 ไบต์) x 333 MHz            
( ความถี่สัญญาณนาฬิกา) x 2 (จ านวนคร้ังที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ระรอบของสัญญาณนาฬิกา) เท่ากับอัตรา
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 5,400 MB/s โดยประมาณเท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังมีรุ่นอ่ืนๆอีกเช่น PC2-
4300 (DDR-533), PC2-6400(DDR2-800) และ PC2-7200 (DDR2-900) เป็นต้น  
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รูปที่ 3-11 แสดงตัวอย่างของหน่วยความจ าแรมประเภท DDR-II SDRAM 

DDR-III SDRAM 

        เป็นแรมประเภทใหม่ล่าสุด ซึ่งปัจจุบันมีความเร็วบัส 666 MHz (DDR3-1333)ไปจนถึงความเร็ว
สูงสุด  ถึง 1066 MHz (DDR3-2133) ใช้แรงดันไฟฟ้าแค่เพียง 1.5 V เท่านั้น มีความเร็วสูงกว่าแรมทุก
ประเภท แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาไปถึง DDR-IV ซึ่งมีราคงสูง แต่ก าลังจะได้รับความนิยม ข้อควรระวัง
คือ ต้องสังเกตด้วยว่าเมนบอร์ดของเรานั้นรองรับหรือไม่  เพราะว่ายังมีเมนบอร์ดบางประเภทที่ยังไม่
รองรับ ความต่างอีกประการของ DDR-III กับ DDR-II คือ ใช้สล็อตเดียวกันไม่ได้ เพราะมีรอยบากต่างกัน
จึงไม่ท าให้ผู้ใช้สับสนว่าจะใส่ผิดช่อง ตัวอย่างรุ่นของ DDR-III ได้แก่ PC3-10600, PC3-12800, PC3-
14900, PC3-17000 เป็นต้น 

 

รูปที่ 3-12 แสดงตัวอย่างของหน่วยความจ าแรมประเภท DDR-III SDRAM 

RDAM (RAMBUS DRAN) 

          แรมชนิดนีถู้กพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Rambus lnc. โดยน ามาใช้งานคร้ังแรกร่วมกับชิปเซ็ต i850 และ
ซีพียู Pemtium 4 ของ Intel ในยุคเร่ิมต้น ปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร  โดยชิปเซ็ตและ
เมนบอร์ดของ Intel เพียงบางรุ่นเท่านั้นที่สนับสนุนแรมประเภทนี้ ตัวชิปจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบ CSP (Chip-
Scale Package) ติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ RIMM (Rambus Inline Memory Module) ที่มีร่องบากบริเวณ
แนวขาสัญญาณ 2 ร่อง ใช้แรงดันไฟ 2.5 โวลต์ และรองรับความจุสูงสุดได้มากถึง 2 GB ปัจจุบัน RDRAM 
ที่มีวางขายในท้องตลาด สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
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 RDRAM (16บิต) เป็น RDRAM แบบ Single Channel ที่มีความกว้างบัส 1 ช่องทาง(Channel) 
ขนาด 16 บิต (2ไบต์) มีจ านวลขาทั้งสิ้น 184 ขา การจ าแนกรุ่นโดย มากจ าแนกออกตามความเร็ว
บัสที่ใช้งาน เช่น PC-800 (800 MHz), PC-1066(1,066 MHZ) และ PC-1200 (1,200 MHz) เป็นต้น  

 RDRAM(32บิต) เป็น RDRAM แบบ Dual Channel ที่มีความกว้างบัส 2 ช่องทาง ขนาด 32 บิต 
(4ไบต์) มีจ านวนขาทั้งสิ้น 242 ขา การจ าแนกรุ่นโดยมากจะจ าแนกออกตามค่าแบนวิธ 
(Bandwidth) ที่ได้รับ เช่น RIMM 3200(PC-800), RIMM 4200(PC-1066), RIMM 4800(PC-1200) 
และ RIMM 6400 (PC-1600) เป็นต้น 

          ในอนาคตอาจมีการพัฒนาพัฒนาบัสให้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้นถึง 4 ช่องทาง ขนาด 64 บิต (8 ไบต์) 
ที่ท างานด้วยความเร็วบัสสูงถึง 1,333 และ 1,600 MHz effective ออกมาด้วย โดยจะให้แบนวิธมากถึง 10.6
และ 12.8 GB/s ตามล าดับ  

 

 

รูปที่ 3-13 แสดงตัวอย่างของหน่วยความจ าแรมประเภท RDAM 

3.3.2  แคช(Cache) 

           แคชเป็นหน่วยความจ าชนิดหนึ่งที่มักจะถูกรวมอยู่ในชิปไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการคือ มีหน้าที่
เก็บข้อมูลที่ใช้อยู่บ่อยๆ ท าให้การค้นหาข้อมูลนั้นซ้ าในคร้ังต่อไปท าได้รวดเร็วขึ้น แคชที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
มีอยู่2ประเภทคือ Memory Cache และ Disk Cache หลักการท างานของทั้ง2 ชนิดน้ีมีส่วนที่คล้ายกันคือ 

 Disk Cache นั้นจะเป็นการอ่านข้อมูลที่ต้องการใช้งานเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจ าหลักเมื่อซีพียูมี
การเรียกใช้งานก็จะเข้าไปค้นหาในหน่วยความจ าหลักก่อนหากว่าไม่พบจึงจะไปค้นหาใน
ฮาร์ดดิสก์ต่อไป 

 Memory Cache นั้นจะท าการดึงข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานบ่อยๆเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจ า
ขนาดเล็กที่มีความไวสูงกว่าหน่วยความจ าหลัก แคชจึงเป็นที่พักหรือกันชนระหว่างซีพียูและ
หน่วยความจ าหลักโดยจะมีหน้าที่ในการเก็บพักข้อมูลหรือค าสั่งของโปรแกรมที่มีการใช้งาน
บ่อยๆ เมื่อซีพียูต้องการใช้งานก็จะมองหาข้อมูลหรือค าสั่งของโปรแกรมที่ต้องการที่หน่วยความจ า
ขนาดเล็กนั้นก่อนที่จะเข้าไปหาในหน่วยความจ าหลักที่มีการเข้าถึงและการส่งถ่ายข้อมูลที่ช้ากว่า
ต่อไป ดังนั้นจึงช่วยลดเวลาของซีพียูในการเข้าถึงหน่วยความจ า ถ้าค าสั่งหรือข้อมูลที่ซีพียูต้องการ
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สามารถหาได้จากหน่วยความจ าแคชเราเรียกว่า "พบ" (HIT) ถ้าหาไม่ได้เราเรียกว่า "พลาด" (MISS) 
อัตราส่วนระหว่างพบกับพลาด (Hit Ratio) จะเป็นเคร่ืองบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการท างานของซีพียู
ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

        นอกจากนี้แคชยังสามารถถูกจ าแนกเป็นประเภทได้ตามระดับต าแหน่งความใกล้และการเข้าถึงของ

ซีพียูได้แก่แคชระดับ 1 (L1cache) แคชระดับนี้จะอยู่ในแกนของซีพียูอาจถูกเรียกว่า Internal Cache และ

แคชระดับ 2 (L2 cache) แคชระดับนี้จะอยู่บนเมนบอร์ดอาจถูกเรียกว่าเป็น External Cache 

CPU

 

รูปที่3-14 ประเภทต าแหน่งที่ตั้งของแคช 

3.4  การ์ด และ สล็อตเพิ่มขยาย 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือสถาปัตยกรรมปิด (closed architecture) ซึ่ง

ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อใช้งานร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ันได้โดยง่าย อีกแบบคือ

สถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architecture) ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถ

เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้โดยมีสล๊อตเพิ่มขยาย (Expansion Slot) อยู่หลายช่องบนแผงวงจรหลักผู้ใช้เพียงแต่

เสียบอุปกรณ์ที่เรียกว่าการ์ดเพิ่มขยาย (Expansion Card) ลงในสล๊อตนี้ 

การ์ดเพิ่มขยายเหล่านี้มีชื่อเรียกได้หลายอย่างเช่นแผงปลั๊กอิน (Plug-In Board) การ์ดควบคุม

(Controller Card) การ์ดอะแด็ปเตอร์ (Adapter Card) และการ์ดอินเทอร์เฟส (Interface Card) พอร์ตบน

การ์ดนี้จะท าหน้าที่เชื่อมต่อการ์ดเพิ่มขยายกับอุปการณ์ภายนอกระบบมีการ์ดอยู่หลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกัน

มากได้แก่การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง การ์ดโมเด็ม การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย และการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์เป็น

ต้น 
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 กำร์ดแสดงผล (Video Card/ Display Card) หรือที่รู้จักกันในชื่อกราฟิกการ์ด (Graphic Card) 

เป็นการ์ดที่เชื่อมต่อแผงวงจรหลักเข้ากับจอภาพของคอมพิวเตอร์การ์ดชนิดนี้จะท าหน้าที่แปลงสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาเป็นสัญญาณภาพท าให้สามารถแสดงผลบนจอภาพได้ 

 

รูปที่ 3-15 ตัวอย่างของการ์ดแสดงผล 

 กำร์ดเสียง (Sound card) ท าหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์รับเสียงเช่นไมโครโฟนซึ่งเป็น

สัญญาณอนาล็อกแล้วแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิทัลและในทางตรงข้ามก็แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็น

สัญญาณอนาล็อกแล้วส่งไปให้อุปกรณ์ส่งออกเสียงเช่นล าโพง 

 

 

 กำร์ดโมเด็ม(Modem card) ซึ่งรู้จักกันในชื่อโมเด็มภายใน(Internal modem) เป็นการ์ดที่

คอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่งโดยการ์ดชนิดนี้จะแปลงสัญญาณจากหน่วยระบบไป

เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้ 

   รูปที่ 3-16 ตัวอย่างของการ์ดเสียง 
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 กำร์ดเชื่อมต่อเครือข่ำย(Network interface card) ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเข้ากับ

คอมพิวเตอร์อีกหลายๆตัวท าให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลโปรแกรมและ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆร่วมกันได้ 

 

รูปที่ 3-18 ตัวอย่างของการ์ดเครือข่าย 

 กำร์ดรับสัญญำณโทรทัศน์ (TV tuner card) ท าให้สามารถดูโทรทัศน์หรือบันทึกภาพวิดีโอได้

ในขณะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์การ์ดนี้ประกอบด้วยส่วนรับสัญญาณโทรทัศน์และส่วนแปลงสัญญาณท าให้

สัญญาณโทรทัศน์ที่เข้ามาสามารถแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์ได้ 

 
รูปที่ 3-19 ตัวอย่างของการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ 

   รูปที่ 3-17 ตัวอย่างของการ์ดเสียง 
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3.5  เส้นทางบัส 

เส้นทางบัส (Bus Line) หรือที่เรียกสั้นๆว่าบัส (Bus) เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อส่วนต่างๆของซีพียูเข้า

ไว้ด้วยกันและยังเชื่อมซีพียูเข้ากับส่วนประกอบอ่ืนๆของแผงวงจรหลัก บัสเป็นเส้นทางส าหรับบิตที่แสดง

ข้อมูลและค าสั่ง จ านวนของบิตที่สามารถวิ่งได้ในเส้นทางบัสหนี่ง เรียกว่าความกว้างบัส (Bus width)  

บัสเปรียบเหมือนถนนที่มีช่องทางเดินรถหลายช่องโดยจะเป็นเส้นทางในการย้ายข้อมูลที่เป็นบิต

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถ้าถนนมีความกว้างมากๆหรือมีช่องทางเดินรถหลายช่อง ก็จะท าให้การจราจร

คล่องตัวรถสามารถวิ่งได้เร็ว เช่นเดียวกับบัส ยิ่งมีขนาดของบิตมากจะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่นบัส 64 บิตมีความเร็วมากว่าบัส 32 บิต เป็น 2 เท่า การออกแบบบัสหรือสถาปัตยกรรมเป็น

องค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเร็วและประสิทธิภาพส าหรับคอมพิวเตอร์บางประเภท นอกจากนี้

อุปกรณ์บางอย่าง เช่น แผงวงจรขยายจะท างานกับบัสเฉพาะที่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น 

 
รูปที่ 3-20 เส้นทางบัสที่อยู่บนเมนบอร์ด 

บัสเพิ่มขยาย 

ทุกๆระบบคอมพิวเตอร์มีบัสอยู่  2 ประเภท คือ บัสระบบ (System Bus) เชื่อมต่อซีพียูกับ

หน่วยความจ าหลัก และบัสเพิ่มขยาย (Expansion bus) เชื่อมต่อซีพียูกับส่วนประกอบอื่นๆบนแผงวงจรหลัก 

โดยทั่วไประบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยบัสหลายชนิดแต่ส าหรับบัสพื้นฐานได้แก่ 

 บัสไอเอสเอ (Industry Standard Architecture: ISA) พัฒนาโดยระบบไอบีเอ็มบัสชนิดนี้มีความ

กว้างเพียง 8 บิตแต่ต่อมาได้เพิ่มขยายเป็น 16 บิต บัสชนิดนี้จึงขนส่งข้อมูลได้ค่อนข้างช้าส าหรับการใช้งาน

ในปัจจุบัน 

 บัสพีซีไอ(Peripheral Component Interconnect: PCI) เป็นบัสที่มีความเร็วในการขนส่งข้อมูล

สูง สามารถส่งข้อมูลได้ 2 แบบคือ 32 บิตกับ 64 บิตซึ่งมีความเร็วในการขนส่งข้อมูลเร็วกว่าบัสไอเอสเอ20 

เท่า 
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 บัสเอจีพี (Accelerated Graphic Port: AGP) เป็นบสัที่มีความเร็วสูงกว่าบัสพีซีไอ 2 เท่าในขณะ

ที่บัสพีซีไอสามารถใช้ส่งข้อมูลได้หลายชนิดแต่บัสเอจีพีนั้นใช้ส าหรับเร่งความเร็วในการแสดงผลกราฟิก

เท่านั้นดังนั้นบัสเอจีพีจึงนิยมน าไปใช้ส าหรับการแสดงผลภาพสามมิติ 

 บัสยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB) จะท างานร่วมกับบัสพีซีไอบนแผงวงจรหลักเพื่อ

สนับสนุนการท างานกับอุปกรณ์ภายนอกโดยไม่ต้องใช้การ์ดหรือสล๊อตเพิ่มขยายอุปกรณ์ยูเอสบีที่ติดอยู่กับ

บัสพีซีไอบนแผงวงจรหลัก 

 บัสเอชพีเอสบี (High Performance Serial Bus: HPSB) เรียกอีกอย่างว่าบัสไฟร์ไวร์ (FireWire 

bus) จะท างานคล้ายกับบัสยูเอสบีและมีความเร็วคล้ายกับบัสยูเอสบี2.0 บัสเอชพีเอสบีและบัสยูเอสบี2.0 จะ

ใช้กับงานประยุกต์พิเศษบางอย่าง เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องดิจิทัล และซอฟต์แวร์ตัดต่อ

ภาพ 

3.6  พอร์ต 

พอร์ต (Port) คือซ็อกเก็ตส าหรับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยระบบได้

พอร์ตบางชนิดเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงวงจรในขณะที่พอร์ตบางอย่างเชื่อมต่อกับการ์ดที่เสียบเข้าไปใน

สล๊อตของแผงวงจรหลัก พอร์ตส่วนใหญ่ที่รู้จัก ได้แก่ พอร์ตเมาส์ พอร์ตคีย์บอร์ด พอร์ตวิดีโอ พอร์ตบาง

ชนิดเป็นพอร์ตมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์ แต่บางชนิดเป็นพอร์ตเฉพาะ 

1. พอร์ตมาตรฐาน 

พอร์ตบางอย่างใช้กับอุปกรณ์เฉพาะ เช่น พอร์ตเมาส์ พอร์ตคีย์บอร์ด พอร์ตวิดีโอ แต่พอร์ตที่จะ

กล่าวถึงต่อไปนี้สามารถใช้ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์หลายประเภทได้เช่น 

 พอร์ตอนุกรม (serial port) เป็นพอร์ตที่ใช้กันกว้างขวาง และมีอุปกรณ์หลายชนิดที่ใช้พอร์ต

ชนิดน้ีได ้เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม และอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยใช้ในการเชื่อมต่อกับหน่วยระบบพอร์ตอนุกรม

จะมีลักษณะการส่งข้อมูลเรียงที่ละบิตเหมาะส าหรับส่งข้อมูลเป็นระยะทางไกลๆได้ 

 พอร์ตขนำน (parallel port) ใช้ส าหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ต้องรับ-ส่งข้อมูลเป็นระยะทาง

ใกล้ๆ พอร์ตชนิดนี้ใช้รับส่งข้อมูลได้คร้ังละ 8 บิตพร้อมกันโดยใช้สายเชื่อมต่อแบบขนาน พอร์ตชนิดนี้

นิยมใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทเคร่ืองพิมพ์เข้ากับหน่วยระบบ 
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 พอร์ตยูเอสบี (Universal Serial Bus Port) เป็นพอร์ตที่เร่ิมเข้ามาแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ต

ขนาน พอร์ตชนิดน้ีมีความเร็วในการขนส่งข้อมูลสูง และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายประเภทเข้ากับ

หน่วยระบบ 

 พอร์ตเอชพีเอสบี (High Performance Serial Bus Port: HPSB) เรียกอีกอย่างว่าพอร์ตไฟร์ไวร์

(FireWire Port) พอร์ตชนิดนี้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าพอร์ตยูเอสบี มักใช้กับอุปกรณ์พิเศษ เช่น กล้องบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวแบบดิจิทัล 

2. พอร์ตชนิดพิเศษ 

ในระบบคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากพอร์ตมาตรฐานต่างๆดังที่กล่าวมายังมีพอร์ตชนิดพิเศษอ่ืนๆ

ได้แก่ 

 พอร์ตมิดี้ (Musical Instrument Digital Interface: MIDI) เป็นพอร์ตอนุกรมชนิดพิเศษที่ใช้

เชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรีเข้ากับการ์ดเสียง หลังจากนั้นการ์ดเสียงจะแปลงเสียงดนตรีเป็นสัญญาณดิจิทัลที่

คอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผลได้ 

 พอร์ตสกัสซี่ (Small Computer System Interface: SCSI) เป็นพอร์ตขนานความเร็วสูงชนิด

พิเศษส าหรับใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์สกลัสซี่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ซีดีไดรฟ์สแกนเนอร์เป็นต้นเข้ากับอุปกรณ์ควบคุม

ท าให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆชนิดเข้ากับหน่วยระบบผ่านสล๊อตเดียวบนเมนบอร์ด 

 พอร์ตไออำร์ดีเอ (Infrared Data Association: IrDA) เป็นพอร์ตที่ใช้คลื่นสัญญาณอินฟราเรด

ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สายแทนการใช้สายเคเบิลนิยมใช้ส าหรับการโอนถ่ายข้อมูล

จากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์มือถือไปยังเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ 
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รูปที่ 3-21 พอร์ตและคอนเน็คเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.7  เคเบิล 

เคเบิล (Cable) คือสายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับหน่วยระบบผ่านทางพอร์ตต่างๆ โดย

สายข้างหนึ่งของเคเบิลจะติดอยู่กับอุปกรณ์ และอีกข้างหนึ่งจะมีตัวเชื่อมต่อกับพอร์ต 

3.8  พาวเวอร์ซัพพลาย 

เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ท างานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct connect) หรือไฟดีซี (DC) เพื่อให้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถท างานและแสดงข้อมูลหรือค าสั่งได้ ไฟดีซีสามารถได้จากการแปลง

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) หรือไฟเอซี (AC) จากปลั๊กไฟหรือได้โดยตรงจากแบตเตอร่ี 

เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์มีพาวเวอร์ซัพพลายอยู่ภายในหน่วยระบบ โดยจะต่อกับปลั๊กไฟภายนอก

เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับใหก้ลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อ่ืนๆในหน่วยระบบให้

สามารถท างานได้ 

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ใช้ เอซีอะแด็ปเตอร์ (AC adapter) ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ภายนอกหน่วยระบบเอ

ซีอะแด็ปเตอร์จะถูกเสียบเข้ากับปลั๊กไฟภายนอกแล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้กลายเป็นไฟฟ้า

กระแสตรงและจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆในระบบรวมถึงสามารถชาร์จไฟแบตเตอร่ีได้ด้วยโน้ตบุ๊ก

คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ทั้งการใช้ไฟฟ้ากระแสลับจากปลั๊กไฟภายนอกหรือใช้แบตเตอร่ีโดยปกติ

แบตเตอร่ีของโนต้บุ๊กสามารถใช้งานได้เพียง2-4 ชั่วโมง 
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คอมพิวเตอร์มือถือเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคือใช้เอซีอะแด็ปเตอร์ที่อยู่ภายนอกหน่วย

ระบบอย่างไรก็ตามโดยปกติคอมพิวเตอร์มือถือจะท างานได้โดยใช้ไปจากแบตเตอร่ีส าหรับเอซีอะแด็ป

เตอร์จะไว้ส าหรับการชาร์จไผแบตเตอร่ีใหม่เท่านั้น 

3.9 อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า คืออุปกรณ์ที่ใช้น าค าสั่ง หรือข้อมูล ต่าง ๆ  จากผู้ใช้ เข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าการประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีการรับข้อมูลใน

รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นคีย์บอร์ด รับข้อมูลจากปุ่มที่ถูกกด  Scanner รับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ แล้วแปลงรูป

นั้นให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Digital ที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าที่ใช้กันเป็นส่วน

ใหญ่ ได้แก่ แผงแป้นอักขระ (Keyboard) เมาส์ (Mouse), Scanner, Microphone, Touch screen, Trackball  

และ digitizer เป็นต้น 

รูปที่ 3-12 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าแบบต่างๆ 

1) คีย์บอร์ด (Keyboard) 

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าพื้นฐานที่ต้องมีมากับคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองโดยจะรับข้อมูลจาก
การกดแป้นแล้วท าการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะ
มีจ านวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก  เพื่อท าให้การป้อน
ข้อมูลตัวเลขท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น การวางต าแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์
สัมผัสของเคร่ืองพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยกแคร่ (Shift) เพื่อท าให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 
8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้งานพิมพ์ภาษาไทย จ าเป็นต้องมี



 
104 ฮาร์ดแวร์ 

การดัดแปลงแผงแป้นอักขระให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  โดยกลุ่มแป้นที่ใช้พิมพ์

ตัวอักษรภาษาไทยยังคงเป็นกลุ่มแป้นเดียวกันกับภาษาอังกฤษ  แต่จะใช้แป้นพิเศษแป้นหนึ่ง (~) ท าหน้าที่
สลับเปลี่ยนการพิมพ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์อีกชั้นหน่ึง 

แผงแป้นอักขระส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็มที่ผลิตออกมารุ่นแรก  ๆ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2524 จะเป็นแป้นรวมทั้งหมด 83 แป้น ซึ่งเรียกว่า แผงแป้นอักขระคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเอ็กซ์ที 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทไอบีเอ็มได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระ ก าหนดสัญญาณทางไฟฟ้าของแป้นขึ้น
ใหม่ จัดต าแหน่งและขนาดแป้นให้เหมาะสมดียิ่งขึ้นโดยมีจ านวนแป้นรวม  84 แป้น เรียกว่า แผงแป้น
อักขระคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเอที และในเวลาต่อมาก็ได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระขึ้นพร้อมๆ กับการออก
เคร่ืองรุ่น PS/2 โดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้า เช่นเดียวกับแผงแป้นอักขระรุ่นเอทีเดิม และเพิ่มจ านวนแป้นอีก 
17 แป้น รวมเป็น 101 แป้น (101- key enhanced keyboard) 

การเลือกซื้อแผงแป้นอักขระควรพิจารณารุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ส าหรับเคร่ืองขนาดกระเป๋าหิ้วไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ค  ขนาดของแผงแป้น
อักขระยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน เพราะผู้ผลิตต้องการพัฒนาให้เคร่ืองมีขนาดเล็กลงโดยลดจ านวนแป้น
ลง แล้วใช้แป้นหลายแป้นพร้อมกันเพื่อท างานได้เหมือนแป้นเดียว  

รูปที่ 3-13 แสดงคียบ์อร์ดแบบ 101 คีย ์

  

คีย์บอร์ดมีหลายชนิดด้วยกันแตกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะการออกแบบ ชนิดที่สามารถพบ

เห็นได้ทั่วไป ได้แก่ 

 คีย์บอร์ดแบบดั้งเดิม (traditional keyboard) มีขนาดใหญ่ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย

คีย์ส าหรับพิมพ์อักขระ คีย์ตัวเลข คีย์ฟังก์ชัน รวมถึงคีย์พิเศษต่าง ๆ 

 คีย์บอร์ดพับได้ (flexible keyboard) สามารถม้วนหรือพับเก็บได้ เหมาะส าหรับผู้ใช้ที่ต้องย้าย

สถานที่ท างานบ่อย ๆ ท าให้สามารถใช้คีย์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่เหมาะกับมือแต่ใช้ที่เก็บเพียงเล็กน้อย 
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 คีย์บอร์ดท่ีออกแบบตามหลักกายศาสตร์ (ergonomic keyboard) มีลักษณะคล้ายคีย์บอร์ดแบบ

ดั้งเดิม แต่รูปร่างไม่ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยจะมีที่พักวางมือเพื่อให้สามารถลดความตึงเครียดบริเวณข้อมือที่

เกิดจากการเคลื่อนไหวในการพิมพ์เป็นเวลานาน 

 คีย์บอร์ดไร้สาย (wireless keyboard) ส่งข้อมูลเข้าไปยังหน่วยระบบผ่านทางอากาศโดยไม่ต้อง

ใช้สายเชื่อมต่อกับตัวเคร่ือง ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้อย่างสะดวกสบาย 

คุณลักษณะ 

คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์มีลักษณะการรวมเอาแป้นพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ดีดและแป้นพิมพ์ตัวเลข 

(Numeric keyboard) เพื่อใช้ส าหรับใส่ข้อมูลตัวเลขและค านวณทางคณิตศาสตร์ และยังมีคีย์พิเศษต่าง ๆ 

ตัวอย่างเช่น คีย์ caps lock ซึ่งมีลักษณะเป็นคีย์สลับสถานะเปิดและปิด (toggle keys) เพื่อจัดการเกี่ยวกับ

อักขระภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ คีย์ Ctrl เป็นคีย์ส าหรับการกระท าต่างๆ ซึ่ง

ต้องใช้ร่วมกับคีย์อ่ืนๆ โดยต้องกดคีย์นี้ค้างไว้แล้วกดคีย์อ่ืนตาม เช่น Ctrl+C เป็นการท าส าเนา (copy) 

บริเวณที่เลือก โดยกดคีย์ Ctrl ค้างไว้และกดคีย์ C ตาม   

2) เมาส์ (Mouse) 

ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาในระยะหลัง ๆ นี ้สามารถติดต่อกับผู้ใช้โดยการใช้รูปกราฟิกแทนค าสั่ง 
มีการใช้งานเป็นหน้าต่าง และเลือกรายการหรือค าสั่งด้วยภาพ หรือไอคอน (Icon) อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าที่
นิยมใช้จึงเป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ที่เรียกว่า เมาส์ เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งาน ช่วยให้
การใช้งานง่ายขึ้นด้วยการใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ไปยังต าแหน่งต่างๆ บนจอภาพ ในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพ
ก็สามารถใช้มือลากเมาส์ไปมาได้ ระยะทางและทิศทางของตัวชี้จะสัมพันธ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
การเลื่อนเมาส์  

จุดประสงค์ส าหรับการใช้เมาส์คือ ใช้ในการควบคุมตัวชี้ที่แสดงอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ โดยปกติตัว

ชี้ของเมาส์จะมีลักษณะเป็นลูกศร แต่อาจจะเปลี่ยนรูปร่างไปขึ้นอยู่กับงานที่ใช้ขณะนั้น เมาส์อาจมีหนึ่งปุ่ม 

สองปุ่มหรือมากกว่านั้น โดยปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเลือกค าสั่งหรือควบคุมข้อมูลที่อยู่บนจอภาพ เมาส์มีอยู่

หลายประเภทแต่ที่ใช้โดยทั่วไปจะมี 3 ประเภทต่อไปนี้ 

 

 

 

รูปที่ 3-14 แสดงอุปกรณ์เมำส์ 
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 เมาส์แบบกลไก (mechanic mouse) ถือว่าเป็นเมาส์แบบดั้งเดิมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

ท างานโดยอาศัยลูกกลิ้งที่ติดอยู่ด้านล่างและมีสายที่เชื่อมไปยังหน่วยระบบ เมื่อเลื่อนเมาส์บนพื้นผิวเรียบ

หรือแผ่นรองเมาส์ ลูกกลิ้งจะเคลื่อนที่ไปมาท าให้สามารถใช้ระบุต าแหน่งบนจอภาพได้ บางเมาส์มีปุ่มกลาง 

(wheel button) ซึ่งสามารถหมุนเพื่อเลื่อนดูข้อมูลที่แสดงบนจอภาพได้อย่างรวดเร็ว 

 เมาส์แบบใช้แสง (Optical mouse) ไม่ใช้ลูกกลิ้งแต่จะใช้แสงในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของ

เมาส์ ข้อดีของเมาส์ประเภทนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมาส์แบบกลไกคือ สามารถท างานได้บนทุกพื้นผิว มีความ

แมน่ย าในการระบุต าแหน่งมากขึ้นและผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาดบ่อย ๆ 

 เมาส์แบบไร้สาย (cordless หรือ wireless mouse) ใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีในการท างานและ

ใช้คลื่นวิทยุหรือแสงอินฟราเรดในการติดต่อกับหน่วยระบบ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีสายต่อกับตัวเคร่ือง ผู้ใช้

จึงมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

 

รูปที่ 3-15  แสดงเมาส์แบบใช้หลกัการส่องแสง 

 
3) จอยสติ๊ก (Joystick)  
 เป็นอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าที่นิยมใช้กันมากในการเล่นเกม มีลักษณะเป็นคันโยก เพื่อให้ผู้ใช้โยกคัน

โยกบังคับเพื่อเลื่อนข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกดปุ่มเพื่อระบุค าสั่งหรือการกระท าพิเศษบางอย่างได้อีก

ด้วย 

 

รูปที่ 3-16  แสดงอุปกรณ์จอยสติ๊ก 
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4) จอสัมผัส (Touch Screen) 

จอสัมผัส เป็นหน้าจอชนิดพิเศษที่ชั้นนอกมีลักษณะคล้ายแผ่นพลาสติกใส ภายใต้ชั้นนี้จะเป็น

ล าแสงอินฟราเรดที่มองไม่เห็น จากการออกแบบนี้ท าให้สามารถควบคุมค าสั่งจากผู้ใช้โดยการสัมผัส

หน้าจอ การใช้งานกับจอสัมผัสจะกระท าได้โดยใช้นิ้วสัมผัสกับจอภาพ โดยที่บริเวณจอภาพมีคลื่นความถี่

สูงอยู่เป็นตัวคอยรับสัญญาณ เมื่อนิ้วสัมผัสจอภาพ คลื่นความถี่สูงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้รับรู้

ต าแหน่งที่เกิดการสัมผัสในแนวต่าง ๆ ได้ 

 ข้อดีของการใช้จอสัมผัสคือ ใช้งานง่าย นิ้วมือสามารถสั่งงานบนจอภาพได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้อง

ใช้อุปกรณ์อ่ืน เช่นเมาส์หรือคีย์บอร์ด แต่มีข้อเสียคือ ตัวเคร่ืองจะมีน้ าหนักมาก และต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

มากขึ้น ความเร็วในการท างานค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับการใช้เมาส์ และใช้ในงานที่ต้องการความละเอียด

เช่นงานวาดภาพ ไม่ได้  

 ปัจจุบันมีการน าจอสัมผัสมาใช้ในงานมัลติมิเดียมาก โดยผู้ใช้เพียงแต่เลือกหัวข้อที่สนใจโดยการ

สัมผัสบนหน้าจอ จากนั้นเคร่ืองก็จะแสดงภาพและเสียงของหัวข้อนั้นให้ดู ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 

 

รูปที่ 3-17  แสดงอุปกรณ์จอสัมผัส 

 
 
5) ปากกาแสง (Light pen) 

ปากกาแสงมีรูปร่างคล้ายปากกาทั่วไป แต่จะไวต่อแสง ใช้ในการเขียนลงบนหน้าจอชนิดพิเศษที่ใช้
ปากกาแสงได้ ตัวอย่างปากกาแสง เช่น ใช้ส าหรับแก้ไขภาพดิจิทัล 

6) สไตลัส (Stylus) 
สไตลัส เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายปากกา ใช้แรงกดในการวาดภาพบนหน้าจอ สไตตัสจะ

ท างานคู่ซอฟต์แวร์รู้จ าลายมือ (Handwriting recognition software) โดยจะแปลงสิ่งที่เขียนหรือวาดให้อยู่ใน
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รูปแบบที่หน่วยระบบสามารถประมวลผลได้ มักจะใช้ร่วมกับกราฟฟิกแท็บแล็ตและพีดีเอ นิยมใช้ส าหรับ

คัดลอกออกแบบในทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การท าแผนที่ และการวาดภาพ 

7) อิมเมจสแกนเนอร์ (Image Scanner) 
อิมเมจสแกนเนอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของอนาล็อก

เป็นดิจิตอล ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแสดง เรียบเรียง เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ โดยภาพนั้นอาจจะเป็น

รูปถ่าย  ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ ก็ได้ ผู้ใช้สามารถใช้สแกนเนอร์ท างานต่างๆได้ดังนี้  

- งานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร  

- บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์  

- แฟ็กซ์เอกสาร ภายใต้ฐานข้อมูล และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์  

- เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆ 

 

รูปที่ 3-18 แสดงอุปกรณ์อิมเมจสแกนเนอร์ 

          สแกนเนอร์สามารถจัดแบ่งตามลักษณะทั่วๆ ไป ได้ 2 ชนิด โดยชนิดแรกคือ Flatbed Scanners ซึ่ง

ใช้สแกนภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ชนิดนี้มีพื้นผิ วแก้วบนโลหะที่เป็นตัวสแกน เช่น 

ScanMaker III Transparency และชนิดที่ 2 คือ Slide Scanners ซึ่งถูกใช้สแกนวัตถุโปร่งใส เช่น ฟิล์มและ 

สไลด์  

 OCR หรือ Optical Character Recognition เป็นวิธีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านเอกสารต้นฉบับได้ เช่น International Standard Book Number (ISBN) ที่ปรากฏตามปกหลัง

ของหนังสือทั่วไป ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและตีความได้ ท าให้ผู้ขายหนังสือไม่ต้อง

เสียเวลาป้อนข้อมูลเอง 
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 OCR สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงในการตรวจจับอักษร OCR โดยวัดการสะท้อนกลับของ

แสงแล้วมาท าการตีความว่าเป็นตัวอะไร ส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในการอ่านรหัสแถบ  (Bar Code) ซึ่งนิยมใช้

กันมากในซูเปอร์มาเก็ต  และร้านขายหนังสือ เป็นต้น  

8) เครื่องอ่านบัตร (Card reader)  

เคร่ืองอ่านบัตรเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่อ่านข้อมูลบนบัตรต่าง ๆ เช่น สมาร์ทการ์ด บัตรเครดิต บัตร

เดบิต บัตรควบคุมการเข้าออกสถานที่ เช่น บัตรพนักงาน บัตรจอดรถ โดยข้อมูลในบัตรมักจะเป็นข้อมูล

ส าคัญและบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส สามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 

 เคร่ืองอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic card reader) ข้อมูลในบัตรจะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส

และเก็บอยู่ในแถบแม่เหล็กที่อยู่ด้านหลังบัตร เมื่อบัตรถูกรูดผ่านเคร่ืองอ่าน ข้อมูลที่อยู่ในบัตรจะถูกอ่าน

ออกมา 

 เคร่ืองอ่านบัตรความถี่คลื่นวิทยุ (radio frequency card reader) บัตรที่ใช้กับเคร่ืองอ่าน

ประเภทนี้จะมีไมโครชิปอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) ซึ่งบรรจุข้อมูลในบัตรที่ถูก

เข้ารหัส จุดเด่นของเคร่ืองอ่านประเภทนี้คือ บัตรไม่จ าเป็นต้องสัมผัสกับเคร่ืองอ่าน เมื่อถือบัตรวางไว้ใกล้

กับเคร่ืองอ่านเพียง 2-3 นิ้ว ข้อมูลที่อยู่ในบัตรจะถูกอ่านออกมาได้ทันที 

9) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar code reader)  

บาร์โค้ด สามารถพบเห็นได้ตามร้านค้าทั่วไป ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ เคร่ืองอ่านแบบมือ

ถือ (Wand reader) อ่านแบบติดตั้ง (Platform reader) โดยตัวเคร่ืองจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า

ใช้อ่านบาร์โค้ดที่มีลักษณะเป็นเส้นแถบแนวตั้งสีด าสลับขาวติดกันอยู่บนฉลากบรรจุภัณฑ์ 

ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ จะมีการใช้เคร่ืองคิดเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับระบบบาร์โค้ดเรียกว่า ยู

พีซี (Universal Product Code: UPC) ซึ่งสามารถบอกรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อสะดวกในการออก

ใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งยังมีการติดต้ังไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้อีกด้วย 
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10) เครื่องอ่านอักขระและเคร่ืองหมาย (Character and mark recognition device)  

 เคร่ืองอ่านอักขระและเคร่ืองหมาย คือ สแกนเนอร์ที่สามารถอ่านอักขระและเคร่ืองหมายชนิดพิเศษ

ได้และเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับงานบางประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 เครื่องอ่านอักขระที่บันทึกด้วยหมึกแม่เหล็ก (Magnetic-ink Character Recognition: MICR) นิยม

ใช้โดยธนาคารเพื่ออ่านตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเช็คและใบน าฝากโดยมีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า เคร่ืองอ่าน/เคร่ือง

เรียงล าดับ (reader/sorter) ท าการอ่านตัวเลขเหล่านั้นเป็นข้อมูลเข้าเพื่อให้ธนาคารสามารถน าไปประมวลผล

กับบัญชีของลูกค้าได้ 

 เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (Optical-Character Recognition: OCR) เป็นเคร่ืองที่สามารถอ่าน

อักขระที่มีการพิมพ์แบบพิเศษแล้วแปลงสิ่งที่อ่านให้เป็นรหัสเครื่อง อุปกรณ์จ าพวกโอซีอาร์ที่พบเห็นได้

บ่อย เช่น เคร่ืองอ่านแบบมือถือ (wand reader) มักจะใช้ในห้างสรรพสินค้าเพื่ออ่านป้ายสินค้าโดยอาศัย

หลักการสะท้อนแสงของอักขระที่พิมพ์ 

 เครือ่งอ่านเคร่ืองหมายด้วยแสง (Optical-Mark Recognition: OMR) หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์

ตรวจจับเคร่ืองหมาย (Mark sensing) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและประมวลผลเคร่ืองหมายโดยใช้แสง เช่น 

เคร่ืองหมายที่ระบายด้วยดินสอด าลงในต าแหน่งที่ก าหนด ซึ่งนิยมใช้ส าหรับตรวจแบบทดสอบต่างๆ หรือ

ข้อสอบส าหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

11) อุปกรณ์บันทึกภาพ (Image capturing device) 

 สแกนเนอร์จะท างานคล้ายกับเคร่ืองถ่ายเอกสาร คือ สามารถท าส าเนาเอกสารหรือส าเนาภาพจาก

ต้นฉบับได้ โดยเอกสารหรือภาพที่ได้จากการสแกนจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ในทางตรงข้าม อุปกรณ์

บันทึกภาพ ใช้ส าหรับสร้างภาพต้นฉบับที่เป็นดิจิทัล ตัวอย่างอุปกรณ์ชนิดนี้ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

กล้องวิดีโอดิจิทัล 

 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (digital camera) หรือนิยมเรียกว่า กล้องดิจิทัล มีลักษณะคล้ายกล้อง

ถ่ายภาพทั่วไปต่างกันเพียงภาพที่ได้จากล้องดิจิทัลจะถูกบันทึกเป็นไฟล์บนดิสก์หรือหน่วยความจ าของ

กล้องแทนฟิล์ม ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและเรียกดูภาพได้ทันทีหรือน าไปวางไว้บนหน้าเว็บ 

 กล้องวิดิโอดิจิทัล (digital video camera)  สามารถจับภาพเคลื่อนไหวแล้วบันทึกเป็นไฟล์บน

ดิสก์หรือหน่วยความจ าของกล้อง นอกจากนี้กล้องวิดีโอดิจิทัลส่วนใหญ่ยังสามารถจับภาพนิ่งได้ด้วย 
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 เว็บแคม (webcam หรือ web camera) เป็นตัวอย่างหนึ่งของกล้องวิดีโอดิจิทัลที่สามารถจับ

ภาพเคลื่อนไหวแล้วส่งผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่เคร่ืองหมายอินเทอร์เน็ตได้ เว็บแคมกลายเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะส าหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

3.10 อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) 

อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล โดยน าผลที่ได้

ในหน่วยความจ าหลักออกมาแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์แสดงผล  อุปกรณ์แสดงผลที่นิยมใช้ส่วน

ใหญ่ ได้แก่ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น 

รูปที่ 3-19 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลแบบต่างๆ 

 

1) จอภาพ (Monitor)  

จอภาพเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการแสดงผลจากการท างาน หรือสภาวะการท างานของ

คอมพิวเตอร์ในขณะนั้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปในปัจจุบัน จะต้องสามารถแสดงภาพกราฟิกได้ ซึ่ง

ในอดีตแสดงได้เป็นแบบข้อความเท่านั้น  จอภาพมีความหลากหลายตามขนาด รูปร่างและราคา สิ่งส าคัญ

ในการพิจารณาเลือกซื้อจอภาพ คือ ความชัดเจนของจอภาพซึ่งมีผลต่อคุณภาพและความคมชัดของการ

แสดงผล  

คุณลักษณะท่ีมีผลต่อความชัดเจนของจอภาพ ได้แก่ 

ความละเอียด (Resolution) ภาพที่แสดงบนจอภาพนั้นเกิดจากจุดหลาย ๆ จุดมารวมกันหรือที่

เรียกว่า พิกเซล (pixel) ความละเอียดของจอภาพจะถูกแสดงโดยเมทริกซ์ของพิกเซล ตัวอย่างเช่น จอภาพใน
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ปัจจุบันมักจะมีความละเอียดอยู่ที่ 1,600 x 1,200 พิกเซล  โดยจอภาพที่มีความละเอียดสูง (นั่นคือ มีจ านวน

พิกเซลมาก) ภาพที่แสดงจะมีความชัดเจนมากขึ้น  

มาตรฐานและความละเอียดของจอภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ดอตพิช (Dot pitch) คือ ระยะห่างของแต่ละพิกเซล  จอภาพรุ่นใหม่ๆ มักมีค่าของดอตพิชอยู่ที่ 0.31 
มิลลิเมตร หรือน้อยกว่านี้ ซึ่งถ้าค่าดอตพิชยิ่งต่ า ภาพที่ได้จะยิ่งมีความคมชัดมากขึ้น 

อัตราการรีเฟรช (Refresh rate) ใช้ส าหรับระบุความถี่ในการเปลี่ยนภาพหรือสร้างภาพใหม่จอภาพ
ส่วนใหญ่จะมีอัตราการีเฟรชอยู่ที่ 75 เฮิรตซ์ (Hertz) ซึ่งหมายความว่า จอภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนภาพหรือ
สร้างภาพใหม่ 75 คร้ังต่อวินาที ภาพที่ถูกแสดงด้วยอัตราการรีเฟรชต่ ากว่า 75 เฮิรตซ์จะสั่นหรือกระพริบท า
ให้กล้ามเนื้อตาเกิดอาการล้าได้ อัตราการรีเฟรชที่สูง จะท าให้ภาพที่ได้มีคุณภาพสูงตามไปด้วย 

ขนาด (Size) สามารถวัดได้จากแนวเส้นทแยงมุมของพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ ขนาด
โดยทั่วไปคือ 15, 17, 19 และ 21 นิ้ว 

ในปัจจุบัน จอภาพมี 2 แบบคือ จอภาพแบบ CRT และ LCD 

 จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tube) 

จอภาพแบบนี้มีหลักการท างานโดยใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง  (High Voltage) ไปกระตุ้นให้
อิเล็กตรอนภายในหลอดภาพแตกตัว แล้วยิงออกมาด้วยปืนอิเล็กตรอนท าให้เกิดเป็นล าแสงอิเล็กตรอนผ่าน 
Shadow mask ซึ่งเป็นแผ่นโลหะที่มีรูจ านวนมากเพื่อบังคับให้ล าแสงอิเล็กตรอนเรียงกันเป็นระเบียบอย่าง
สวยงาม เมื่อล าแสงอิเล็กตรอนมากระทบผลึกฟอสฟอรัสที่ฉาบอยู่บนจอภาพ จึงท าให้เกิดการเรืองแสงและ
ปรากฏเปน็จุดสีต่างๆ (RGB Color) ซึ่งรวมเป็นภาพบนจอภาพ  

มาตรฐาน พิกเซล 

SVGA 800 x 600 

XGA  1,024 x 768 

WXGA 1,366 x 768 

SXGA 1,280 x 1,024 

UXGA 1,600 x 1,200 

QXGA  2,048 x 1,536 

HXGA 4,096 x 3,072 

HUXGA 6,400 x 4,800 
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การพิจารณาคุณภาพของจอภาพขึ้นกับเงื่อนไขหลายประการ  เช่น การแสดงผลต้องเป็นจุดเล็ก

ละเอียดคมชัด ไม่เป็นภาพพร่าหรือเสมือนปรับโฟกัสไม่ชัดเจน ภาพที่ได้จะต้องมีลักษณะของการกราดตาม
แนวตั้งคงที่ สังเกตได้จากขนาดตัวหนังสือแถวบน กับแถวกลางหรือแถวล่างต้องมีขนาดเท่ากันและคมชัด
เหมือนกัน ภาพที่ปรากฏต้องไม่กระพริบถึงแม้จะปรับความเข้มของแสงเต็มที่  ภาพไม่สั่นไหวหรือพลิ้ว 
และการแสดงของสีต้องไม่เพี้ยนจากสีที่ควรจะเป็น  

นอกจากนี้ รายละเอียดทางเทคนิคของจอภาพ เช่น ขนาดของจอภาพซึ่งวัดตามแนวเส้นทแยงมุม
ของพื้นที่แสดงผลบนจอภาพว่า เป็นจอขนาดกี่นิ้ว โดยทั่วไปมีขนาด 15 นิ้วขึ้นไป จอภาพที่แสดงผลงาน
กราฟิกบางแบบอาจต้องใช้ขนาดใหญ่ถึง 20 นิ้ว ความละเอียดของจุดซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญญาณแถบ
ความถี่ของจอภาพ จอภาพแบบวีจีเอ (VGA) ควรมีสัญญาณแถบความถี่สูงกว่า 25 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณ
แถบความถี่ยิ่งสูงยิ่งดี จอภาพแบบเอ็กซ์วีจีเอ (XVGA) แสดงผลแบบมัลติซิงค์ (Multisync) ใช้สัญญาณแถบ
ความถี่สูงกว่า 60 เมกะเฮิรตซ์ และยังมีเร่ืองขนาดของจุดภาพ ซึ่งขนาดของจุดยิ่งเล็กยิ่งมีความคมชัด เช่น 
ขนาดจุด .28 มิลลิเมตร ภาพที่ได้จะคมชัดกว่าขนาดจุด .33 มิลลิเมตร  นอกจากนั้น ยังควรพิจารณา
มาตรฐานอ่ืนๆ เช่นเร่ืองของการประหยัดพลังงาน หรือคุณสมบัติการป้องกันการแผ่รังสีด้วย  

 จอภาพแบบซีอาร์ทีมักมีราคาถูกกว่าและมีความละเอียดของจอภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
จอภาพชนิดอ่ืน แต่มีข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ท าให้สิ้นเปลืองเน้ือที่ในการติดต้ัง 

 จอภาพแบบแอลซีดี (LCD – Liquid Crystal Display) 

จอภาพแบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่เร่ิมพัฒนาประมาณสิบกว่าปีนี้เอง  เร่ิมจากการพัฒนามาใช้กับ
นาฬิกาและเคร่ืองคิดเลข เป็นจอแสดงผลตัวเลขขนาดเล็ก ใช้หลักการปรับเปลี่ยนโมเลกุลของผลึกเหลว 
เพื่อปิดกั้นแสงเมื่อมีสนามไฟฟ้าเหนี่ยวน า แอลซีดีจึงใช้ก าลังไฟฟ้าต่ า เหมาะกับงานแสดงผลที่ใช้กับ
แบตเตอร่ีหรือถ่านไฟฉายก้อนเล็ก ๆ แอลซีดีในยุคแรกตอบสนองต่อสัญญาณไฟฟ้าช้า จึงเหมาะกับงาน
แสดงผลตัวเลขเท่านั้น ยังไม่เหมาะที่จะน ามาท าเป็นจอภาพ  

 

รูปที่ 3-20 แสดงอุปกรณ์จอภำพแบบ CRT 
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เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ผู้ผลิตแอลซีดีสามารถผลิตแผงแสดงผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถ
เป็นจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์ประเภทแล็ปท็อป โน้ตบุ๊ค และยังสามารถท าให้แสดงผลเป็นสี แต่ยังเป็น
จอภาพขนาดเล็ก  ในปัจจุบันจอภาพแอลซีดีได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  

จอภาพแอลซีดีที่แสดงผลเป็นสีต้องใช้เทคโนโลยีสูง  มีการสร้างทรานซิสเตอร์เป็นล้านตัวเพื่อใช้
ควบคุมจุดสีบนแผ่นฟิล์มบางๆ ให้จุดสีเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ การแสดงผลจึงเป็นการแสดงจุดสีเล็กๆ ที่
ผสมกันเป็นสีต่างๆ ได้มากมาย การวางตัวของจุดสีเล็กๆเหล่านี้ เรียกว่า เมทริกซ์ (Matrix) ดังนั้น จอภาพ
แอลซีดีจึงเป็นจอแสดงผลแบบตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีจุดสีจ านวนมาก   

          โดยทั่วไป จอภาพแอลซีดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 พาสซีฟเมทริกซ์ (passive-matrix) หรือเรียกอีกอย่างว่า ดูอัลสแกน (dual-scan) ซึ่งใช้หลักการ
สร้างภาพโดยการสแกนทั้งหน้าจอ ดังนั้นจึงท าให้ประหยัดพลังงาน แต่มีข้อเสียคือภาพไม่คมชัด 
 แอกทีฟเมทริกซ์ (active-matrix) หรือบางคร้ังเรียกว่า จอภาพทีเอฟที (Thin-Film Transistor: TFT) 
การท างานของจอภาพแบบนี้จะไม่ใช้การสแกนทั้งหน้าจอ แต่ใช้หลักการยิงล าแสงอิเล็กตรอนไปที่แต่ละ
พิกเซล ดังนั้น จอแบบนี้จะให้สีและความละเอียดดีกว่าแบบแรก แต่ก็มีราคาสูงกว่าและต้องใช้พลังงาน
มากกว่าด้วย 

จอภาพแอลซีดีเร่ิมพัฒนามาจากเทคโนโลยีแบบพาสซีฟเมทริกซ์  ที่ใช้เพียงแรงดันไฟฟ้าควบคุม
การปิดเปิดแสงให้สะท้อนจุดสี มาเป็นแบบแอกทีฟเมทริกซ์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆ  เท่าจ านวนจุดสี 
ควบคุมการปิดเปิดจุดสีเพื่อให้แสงสะท้อนออกมาตามจุดที่ต้องการ  ข้อเด่นของแอกทีฟเมทริกซ์คือ มี
มุมมองที่กว้างกว่าเดิมมาก การมองจากด้านข้างก็ยังสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  ปัจจุบันพบว่า จอภาพ
แอลซีดีแบบแอกทีฟเมทริกซ์ก าลังเข้ามาแทนที่จอภาพแบบซีอาร์ที  

การแสดงผลของจอภาพแอลซีดี  มีความคมชัด ไม่มีการกระพริบหรือภาพสั่นไหว ไม่สร้าง
สัญญาณเสียงรบกวน มีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบา จอแบนราบ ขนาดแสดงผลมีขนาดเหมาะสมกับการ
ประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ท าให้ผู้ออกแบบการแสดงผลสามารถท างานได้ตามต้องการ ด้วยเทคโนโลยี
แอลซีดีซึ่งแสดงผลในลักษณะหลายสีเหมือนจอซีอาร์ทีได้ และการเชื่อมต่อไม่ต้องมีกลไก จึงท าให้
ออกแบบประยุกต์ได้ง่าย  

จอภาพแอลซีดี เป็นจอที่แสดงภาพแบบดิจิทัล ซึ่งมีหลักการท างานโดยใช้การเปลี่ยนแปลง
ของเหลวที่อยู่ภายใน แล้วใช้การยิงล าแสงออกจากหลอดไฟผ่านจากด้านหลังของจอภาพ เรียกว่า Back 
light หรือ Backlit และผ่านชั้นกรองแสง จากนั้นแสงจะผ่านชั้นที่ผลึกคริสตัลเหลวเรียงตัวกันเป็น 3 เซลได้
เป็นแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ าเงิน กลายเป็นจุดสี (pixel) บนจอภาพ 

ปัจจุบัน ชนิดของ Backlit มี 2 แบบ คือ แบบ CCFL (Clod Cathode) ซึ่งใช้หลอดฟลูออเรสเซน
แบบเย็น จอภาพแอลซีดีแบบนี้มีในจอภาพแอลซีดีทั่วไป และแบบ LED (Light Emitting Diode) ซึ่งใช้
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หลอดแอลอีดี มี 3 สีคือ สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน แทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนแบบเย็น จอภาพแบบนี้
พบได้ในจอภาพแอลซีดี-แอลอีดี หรือมักเรียกสั้นๆว่า จอแอลอีดี 

 

รูปที่ 3-21 แสดงอุปกรณ์จอภาพแอลซีดี 

 จอภาพชนิดอื่น   

 นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีจอภาพชนิดอ่ืน ๆ อีกซึ่งพัฒนาขึ้นมาส าหรับงานเฉพาะอย่าง เช่นอ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท างานน าเสนอ หรือดูโทรทัศน์ โดยอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับงาน

เหล่านี้ได้แก่ 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หรือเคร่ืองอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) มีขนาด

เท่าหนังสือและสามารถพกพาได้สะดวก โดยสามารถแสดงอักขระ ภาพกราฟิก หรือแสดงข้อมูลที่ดาวน์

โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่าง ๆ โดยใช้เคร่ืองนี้ 

 ดาต้าโปรเจคเตอร์ (Data projector) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และแสดงผลลัพธ์ได้

เหมือนกับการใช้จอคอมพิวเตอร์ สามารถฉายขึ้นบนฉากซึ่งท าให้มองเห็นได้ในระยะไกล นิยมใช้ส าหรับ

การศึกษาหรืองานน าเสนอธุรกิจ 

 เอชดีทีวี (High-Definition Television: HDTV) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ที่เรียกว่า PC/TV โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและขนาดภาพที่

ใหญ่กว่าการดูจากโทรทัศน์ทั่วไป ภาพที่แสดงออกมามีลักษณะเป็นสัญญาณดิจิทัล ผู้ใช้จึงสามารถบันทึก

ภาพนิ่งจากอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วจัดเก็บลงเป็นไฟล์เพื่อสามารถน ามาแก้ไขหรือเปลี่ยนภายหลังได้ ปัจจุบัน 

มาตรฐานและความละเอียดของเอชดีทีวีมีหลากหลาย ได้แก่ WXGA : 1366 x 768 , HD : 1600 x 900 , 

FHD : 1920 x 1080 หรือ 1920 x 1200 , QHD : 2560 x 1440 หรือ 2560 x 1080 หรือ 2560 x 1600 และ 

UHD : 3840 x 2160  
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2) เครื่องพิมพ์ (Printer) 

คุณภาพของงานพิมพ์เอกสารโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งขึ้นกับประสิทธิภาพของ
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะแปลงข้อมูลจากหน่วยระบบและแสดงผลลัพธ์บนกระดาษซึ่งจะเรียกว่า ส าเนา
แสดงผลถาวร หรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดก็อปปี้ (Hard copy) เคร่ืองพิมพ์มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด และมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน  

คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องพิมพ์ 

 ความละเอียด (Resolution) คล้ายกับความละเอียดของจอภาพคือ เป็นการประมาณความชัดเจน
ของผลลัพธ์ ความละเอียดของเคร่ืองพิมพ์ มีหน่วยวัดเป็น dpi (dots per inch) เคร่ืองพิมพ์ที่ถูกออกแบบมา
ส าหรับการใช้งานส่วนบุคคลจะมีความละเอียดประมาณ 1200 dpi ยิ่งมีจ านวน dpi มากภาพผลลัพธ์ที่ได้จะ
มีคุณภาพดีมากด้วย 

 การพิมพ์สี (Color capability) เคร่ืองพิมพ์ในปัจจุบันจะมีความสามารถในการพิมพ์สีได้ แต่
เนื่องจากต้นทุนในการพิมพ์สีจะแพงการพิมพ์แบบขาวด า ดังนั้นส าหรับงานธรรมดา เช่น จดหมาย โครง
ร่างรายงานหรือการบ้าน ผู้ใช้จึงนิยมที่จะใช้การพิมพ์แบบขาวด ามากกว่า ส าหรับการพิมพ์สีนั้นเหมาะ
ส าหรับการพิมพ์รายงานที่มีภาพกราฟิกหรือรูปภาพประกอบ 

 ความเร็ว (Speed) มีหนว่ยวัดเป็นจ านวนหน้าต่อนาที โดยปกติเคร่ืองพิมพ์ส าหรับการใช้งานส่วน
บุคคลจะสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 15-19 หน้าต่อนาทีส าหรับการพิมพ์แบบขาวด า และประมาณ 13-15 
หน้าต่อนาทีส าหรับการพิมพ์ผลลัพธ์แบบสี 

 ความจุของหน่วยความจ า (Memory) ใช้ส าหรับบันทึกค าสั่งหรือไฟล์เอกสารที่รอพิมพ์ ยิ่งมี
จ านวนหน่วยความจุของหน่วยความจ ามาก จะท าให้สามารถสร้างงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น 

 เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot Matrix Printer)  

     เคร่ืองพิมพ์แบบจุดเป็นเคร่ืองพิมพ์ขนาดเล็ก มีราคาถูก คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้งานได้ทั่วไป 
การที่เรียกว่าเคร่ืองพิมพ์แบบจุด เพราะรูปลักษณะตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจะเป็นจุดเล็ก  ๆ อยู่ในกรอบ เช่น 
ตัวอักษรที่มีความละเอียดในแนวทางสูงของตัวอักษร 24 จุด และความกว้างแต่ละตัวอักษร 12 จุด ขนาด
แมทริกซ์ของตัวอักษรจะมีขนาด 24x12 จุด เคร่ืองพิมพ์บางรุ่น มีภาวะการพิมพ์แบบสีได้ การพิมพ์แบบสีจะ
ท าให้งานพิมพ์ช้าลง และต้องใช้ผ้าหมึกหรือริบบอนพิเศษ หรือ ริบบอนที่มีสี การสั่งงานที่แป้นสั่งงานบน
เคร่ือง ปัจจุบันเคร่ืองพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีปุ่มควบคุมการสั่งงานอยู่บนเคร่ืองและมีจอภาพแอลซีดีขนาดเล็ก
เพื่อแสดงภาวะการท างาน  
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 ข้อเสียของเคร่ืองพิมพ์แบบนี้คือ มีเสียงดังเวลาพิมพ์ งานที่เหมาะสมกับเคร่ืองพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่ 
งานที่ไม่ต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงมากนักและต้นทุนในการพิมพ์ต่ า รวมถึงงานที่ต้องการท าส าเนาจาก
การพิมพ์ 

 

รูปที่ 3-22 แสดงเคร่ืองพิมพ์แบบจุด 

 เครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet 

เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้กันมาก ส าหรับผู้ใช้ตามบ้าน เนื่องจากมีความเร็วในการพิมพ์สูง เสียงเงียบ 
และราคาไม่แพงมากนัก  แถมยังสามารถพิมพ์งานที่มีสีได้ แต่ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงส าหรับการใช้เคร่ืองพิมพ์
อิงค์เจ็ทคือ หมึกพิมพ์ ซึ่งจะท างานโดยการเพิ่มความร้อนในตลับหมึก จนเกิดฟอง แล้วให้น้ าหมึกถูกดัน
ออกไปทางหัวหมึก โดยหัวหมึกนั้นจะเป็นรูที่มีขนาดเล็ก จ านวนมาก เพื่อพ่นหมึกออกไปบนกระดาษ โดย
ถ้าหากงานพิมพ์นั้น มีความเข้มมาก ก็จะท าให้กระดาษที่พิมพ์นั้นเปียกไปด้วย ซึ่งถ้ากระดาษที่มีขนาดบาง 
ก็อาจจะท าให้กระดาษย่นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
สามารถพ่นหมึกสีได้ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานน าเสนอต่างๆ ที่ต้องใช้สีอีกด้วย เพราะมีความละเอียดใน
การพิมพ์สูงกว่าเคร่ืองแบบ Dot Matrix  

โดยปกติเร่ืองพิมพ์แบบนี้สามารถพิมพ์ได้ 17-19 หน้าต่อนาทีส าหรับการพิมพ์แบบขาวด า และ 13-
45 หน้าต่อนาที ส าหรับการพิมพ์สี 

 

รูปที่ 3-23 แสดงเครื่องพิมพ์แบบ Ink-Jet 
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)  

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่ก าลังได้รับความนิยม เคร่ืองพิมพ์นี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้า
สถิตที่พบได้ในเคร่ืองถ่ายเอกสารทั่วไปโดยล าแสงจากไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยังกระจกหมุน  เพื่อสะท้อน
ไปยังลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์  และกราดตามแนว
ยาวของลูกกลิ้งอย่างรวดเร็ว สารเคลือบบนลูกกลิ้งจะท าปฏิกิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิต ซึ่ง
ท าให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง ความร้อนจะท าให้ผงหมึกหลอม
ละลายติดกับกระดาษเกิดเป็นภาพหรือตัวอักษร  

เน่ืองจากล าแสงเลเซอร์ได้รับการควบคุมอย่างแม่นย า ท าให้ความละเอียดของจุดภาพที่ปรากฏบน
กระดาษสูงมาก งานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงท าให้ได้ภาพและตัวหนังสือที่คมชัดสวยงาม  การพิมพ์ของ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์จะไม่ส่งเสียงดังเหมือนเคร่ืองพิมพ์แบบจุด แต่จะเงียบเหมือนเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ที่นิยมน ามาใช้งานกับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีความเร็วของการ
พิมพ์ประมาณ 6 ถึง 24 หน้าต่อนาที โดยมีความละเอียดของจุดภาพประมาณ 300 จุดต่อนิ้ว จึงท าให้ได้
ภาพกราฟิกที่สวยงามและตัวหนังสือที่คมชัด มีชุดแบบอักษรหลายชุด เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ระดับสูงจะมี
ความเร็วของการพิมพ์สูงขึ้นคือตั้งแต่ 20 หน้าต่อนาทีไปจนถึง 70 หน้าต่อนาที เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ระดับสูง
นี้จะมีราคาแพง ไม่เหมาะกับการน ามาใช้งานในส านักงานทั่วไป  

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ยังมีการพัฒนาต่อไป โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกจะมีขีดความสามารถสูงขึ้น 
สามารถสร้างและวาดภาพในลักษณะเป็นชิ้นส่วนวัตถุมาผสมผสานกันให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น โปรแกรมต่าง ๆ 
จะต้องแปลงข้อมูลภาพมาเป็นจุดภาพ แล้วจึงส่งข้อมูลจุดภาพไปยังเคร่ืองพิมพ์ ภาพที่สร้างและแสดงผล
ออกที่เคร่ืองพิมพ์จะใช้เวลายาวนานหลายนาทีต่อภาพ  เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ยุคใหม่จะมีหน่วยประมวลผล
หรือไมโครโพรเซสเซอร์อยู่ภายในส าหรับรับข้อมูลภาพเพื่อแบ่งเบาภาระงานของคอมพิวเตอร์  
ขณะเดียวกันจะมีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ขึ้นส าหรับเก็บข้อมูลภาพได้มากขึ้น  

          เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ แต่จะมีราคาแพงกว่าเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทจึงมักใช้
กับงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง ความเร็วในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคาของเคร่ืองพิมพ์ เช่น 
ส าหรับการพิมพ์ขาวด าจะประมาณ 15-17 หน้าต่อนาที หรือ 50 หน้าต่อนาที นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
พิมพ์แบบสี และการใช้งานร่วมกันส าหรับผู้ใช้หลายคนอีกด้วย 

 

รูปที่ 3-24 แสดงเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
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 พล๊อตเตอร์ (Plotter)  

 เป็นอุปกรณ์แสดงผลทางด้านกราฟิกที่นิยมใช้กันในงานด้าน CAD (Computer Aided Design) 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  
 1. เพนพล็อตเตอร์ (Pen Plotter) เป็นพล็อตเตอร์ที่ใช้ปากกาสี ลักษณะการท างานจะมีการเปลี่ยน
รูปกราฟิกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น รูปกราฟต่าง ๆ รายงาน ให้เป็นผลลัพธ์บนกระดาษโดยใช้ปากกาสี
ในการสร้าง 
 2. อิเล็กโทรสแตติกพล็อตเตอร์ (Electrostatic Plotter) ใช้ในการสร้างภาพอย่างคร่าว ๆ ที่ไม่
ละเอียดนัก ใช้ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของงาน เมื่อเรียบร้อยดีแล้วจึงใช้เพนพล็อตเตอร์ในการ
สร้างภาพผลลัพธ์ที่มีความละเอียดสูงต่อไป 

 

 

 

  

 

                                             รูปที ่3-25 แสดงเครื่องพิมพ์แบบ Plotter 

 เครื่องพิมพ์เทอร์มัล (Thermal printer)  

 ใช้ความร้อนในการละลายสีและเทหมึกสีจากแผ่นหมึกไปบนผิวหน้าของกระดาษที่ไวต่อ

ความร้อนเพื่อสร้างภาพ เคร่ืองพิมพ์ประเภทนี้มักใช้ในห้องแล็บปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อบันทึกข้อมูล 

แต่ไม่นานมานี้มีการใช้เคร่ืองพิมพ์เทอร์มัลส าหรับผลิตงานศิลปะที่ต้องการคุณภาพสูง แต่เคร่ืองพิมพ์เทอร์

มัลสียังไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะราคาแพงและต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ 

 เครื่องพิมพ์ภาพ (Photo printer) 

 ใช้ส าหรับพิมพ์ภาพจากกล้องดิจิทัล โดยภาพที่ได้จะมีขนาด 3x5 หรือ 4x6 นิ้ว 
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3) อุปกรณ์ส่งออกเสียง (Audio-output device) 

 อุปกรณ์ส่งออกเสียง ท าหน้าที่ในการแปลงข้อมูลเสียงในรูปแบบดิจิทัลให้กลายเป็นเสียงที่มนุษย์

รับฟังได้ อุปกรณ์ส่งออกเสียงที่นิยมใช้มากที่สุดคือ ล าโพงและหูฟัง อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับการ์ดเสียง

ในหน่วยระบบ โดยการ์ดเสียงท าหน้าที่ในการบันทึกและแสดงเสียงเหล่านั้นได้ อุปกรณ์ส่งออกเสียงถูก

น ามาใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การเล่นเพลง และการแสดงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ใช้ในรูปแบบของ

เสียง  

อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและส่งออกข้อมูล 

 มีอุปกรณ์หลายชนิดที่เป็นทั้งอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและส่งออกข้อมูลในเคร่ืองเดียวกัน บางคร้ังเพื่อ

ประหยัดเน้ือที่ หรือเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ เคร่ืองโทรสาร อุปกรณ์มัล

ติฟังก์ชัน อินเทอร์เน็ตเทเลโฟน และเทอร์มินัล เป็นต้น 

 เครื่องโทรสาร (Fax machine หรือ facsimile transmission machine)  

 เคร่ืองโทรสารเป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในส านักงานเกือบทุกแห่ง ในอดีตจะใช้

เคร่ืองโทรสารส าหรับส่งและรับเอกสารผ่านทางโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วน

ใหญ่จะมีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นทั้งโทรสารและโมเด็มอยู่ภายในเคร่ือง ในการส่งโทรสาร อุปกรณ์เหล่านี้

จะสแกนรูปภาพหรือเอกสารโดยอ่านส่วนที่สว่างและมืดแล้วแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ

ส่งผ่านสายโทรศัพท์ ในการรับข้อมูลอุปกรณ์เหล่านี้จะอ่านข้อมูลที่ส่งมาทางสายโทรศัพท์และพิมพ์

ออกเป็นเอกสารหรือแสดงออกทางหน้าจอ 

 อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน (Multifunction device) 

 อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเป็นอุปกรณ์ที่ รวมความสามารถของสแกนเนอร์ เค ร่ืองพิมพ์ 

เคร่ืองโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสารเข้าด้วยกัน อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันมักจะน าเสนอจุดเด่นในเร่ืองราคากับ

พื้นที่ใช้งาน ราคาประมาณเคร่ืองพิมพ์หรือเคร่ืองถ่ายเอกสารแต่มีมีขนาดเล็กกว่าและสามารถท างานได้

หลายประเภทในเคร่ืองเดียวกัน ข้อเสียของอุปกรณ์ชนิดน้ีคือ คุณภาพหรือการท างานต่าง ๆ อาจไม่เทียบเท่า

กับอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะส าหรับงาน 

 อินเทอร์เน็ตเทเลโฟน (Internet telephone) 

 อินเทอร์เน็ตเทเลโฟน เป็นอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกส าหรับการสื่อสารด้วยเสียง โดยปกติ

อุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อกับหน่วยระบบผ่านพอร์ตยูเอสบี และท างานคล้ายกับเคร่ืองโทรศัพท์ 
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 เทเลโฟนี (Telephony) เป็นการสื่อสารพูดคุยด้วยโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางคร้ัง

เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี (Internet telephony) , ไอพีเทเลโฟนี (IP telephony) หรือวอยซ์โอเวอร์ไอพี 

(Voice over IP : VoIP) ก็ได ้ โดยจะใช้อินเทอร์เน็ตแทนการใช้ระบบโทรศัพท์แบบปกติเพื่อท าให้บุคคล

สามารถสื่อสารกันได้ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเทเลโฟนหรืออุปกรณ์รับและส่งออกเสียงอ่ืนๆที่

สามารถใช้กับการสื่อสารแบบนี้ได้ มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีการ์ดเสียง และซอฟต์แวร์ประยุกต์

เฉพาะงาน โดยสามารถแบ่งการสื่อสารแบบนี้ออกเป็น 3 แบบคือ 

 ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารทางไกลระหว่างกัน

ได้โดยไม่มีค่าบริการโทรทางไกลเกิดขึ้น 

 ระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถโทรเข้าไปยังโทรศัพท์ธรรมดา

ได้ อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบนี้ต้องผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเทเลโฟน จึงท าให้ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ

ตามระยะเวลาที่ใช้และปลายทางที่โทรไป ตัวอย่างได้แก่ บริการ CAT2Call ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) 

 ระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์ ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์ธรรมดาพูดคุยกันได้ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยจะต้องสมัครขอใช้บริการนี้กับผู้ให้บริการหรือจะต้องกดหมายเลขพิเศษเฉพาะก่อน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องโทรติดต่อ เช่นถ้าต้องการโทรศัพท์ทางไกลไปต่ างประเทศ ผู้ใช้สามารถกด

หมายเลข 009 (บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม) แล้วตามด้วยรหัสต่างประเทศ และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อ ค่าใช้จ่ายส าหรับการสื่อสารแบบนี้จะแพงกว่าแบบระหว่างคอมพิวเตอร์

กับโทรศัพท์ 

 ถึงแม้ว่าปัจจุบันคุณภาพเสียงที่ได้จากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเทเลโฟนอาจจะยังไม่ชัดเจนมาก

นัก เมื่อเทียบกับการใช้โทรศัพท์ปกติ แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ในอนาคตเทคโนโลยี

นี้จะเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

4) เทอร์มินัล (Terminal) 

 เทอร์มินัล เป็นอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกข้อมูลซึ่งเชื่อมต่อกับเมนเฟรม คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ

เซิร์ฟเวอร์ สามารถแบ่งเทอร์มินัลออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 ดัมบ์เทอร์มินัล (dumb terminal) ใช้ในการรับเข้าและแสดงผลข้อมูล แต่ไม่สามารถประมวล

ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ใช้ส าหรับติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น การจองตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน จะ

ใช้ดัมบ์เทอร์มินัลในการติดต่อกับเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียกดูข้อมูลจากสายการบิน 
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 อินเทลลิเจนท์เทอร์มินัล (intelligent terminal) คือไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์และ

อุปกรณ์ส าหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น โมเด็ม เทอร์มินัลชนิดนี้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วย

ตัวเองหรือจะเป็นดัมบ์เทอร์มินัลก็ได้ 

 เน็ทเวิร์คเทอร์มินัล (network terminal) หรือรู้จักกันว่า ธินไคลเอนท์ (thin client) หรือเน็ท

เวิร์คคอมพิวเตอร์ (network computer) เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าอินเทลลิเจนท์เทอร์มินัล เน็ทเวิร์ค

เทอร์มินัลส่วนใหญ่ไม่มีฮาร์ดดิสก์และต้องท างานโดยอาศัยซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์จาก

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ปัจจุบันเร่ิมมีการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้มากขึ้นในองค์กรต่าง ๆ 

 อินเทอร์เน็ตเทอร์มินัล (Internet terminal) หรือที่รู้จักกันว่า เว็บเทอร์มินัล (web terminal) 

อุปกรณ์ชนิดนี้ ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บเพจ (web page) จาก

โทรทัศน์โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปอินเทอร์เน็ตเทอร์มินัลมักจะใช้ตามบ้านเท่านั้น 

3.11 หน่วยความจ าส ารอง(Secondary storage) 

หน่วยความจ าในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจ าหลัก (Primary 
storage หรือ Main memory) และ หน่วยความจ าส ารอง (Secondary storage หรือ Secondary memory) 

หน่วยความจ าหลัก เป็นหน่วยความจ าชั่วคราว หรือ หน่วยความจ าแบบลบเลือน (Volatile storage) เมื่อปิด
คอมพิวเตอร์หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องข้อมูลจะสูญหาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยความจ าถาวรหรือ
หน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน (nonvolatile storage) เพื่อเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ใช้เมื่อปิดคอมพิวเตอร์ 

 หน่วยความจ าส ารองเป็นหน่วยความจ าแบบถาวรสามารถเก็บรักษาข้อมูลและโปรแกรมไว้ได้

แม้ว่าจะปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปแล้วโดยอาศัยการเขียน (Writing) และการอ่าน (Reading) การเขียนเป็น

กระบวนการจัดเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศ การอ่านเป็นกระบวนการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศ 

 ลักษณะส าคัญบางประการของหน่วยความจ าส ารอง 

 สื่อ (Media) หมายถึงวัสดุที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลและโปรแกรม 

 ความจุ (Capacity) หมายถึงปริมาณข้อมูลที่หน่วยความจ าส ารองแต่ละชนิดสามารถเก็บได้ 

 อุปกรณ์หน่วยความจ าส ารอง (Storage device) หมายถึงฮาร์ดแวร์ที่ใช้อ่านและเขียนข้อมูลลง

สื่อหน่วยความจ าส ารอง 

 ความเร็วในการเข้าถึง (Access speed) หมายถึงเวลาในการเข้าถึง (access time) คือเวลาที่อุปกรณ์

หน่วยความจ าส ารองใช้ในการสืบค้นข้อมูลและโปรแกรม 
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หน่วยความจ ารอง (Secondary Memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มหน่วยความจ าให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น
ท างานติดต่อยู่กับหน่วยความจ าหลัก ส่วนความจ ารองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้า
กว่าส่วนความจ าหลักมาก 

ในปัจจุบันข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีจ านวนหรือขนาดใหญ่มากตามความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความซับซ้อนของปัญหาที่พบในงานต่างๆ หน่วยความจ าหลักที่ใช้เก็บ

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จึงต้องมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย โดยทั่วไปหน่วยความจ าหลักจะมีขนาดจ ากัด ท าให้

ไม่พอเพียงส าหรับการเก็บข้อมูลจ านวนมากในระบบคอมพิวเตอร์  จึงมักติดตั้งหน่วยความจ ารองเพื่อ

น ามาใช้เก็บข้อมูลจ านวนมาก เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านจดจ าของคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ถ้ามีการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในขณะท างานข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจ าหลัก

หรือแรมจะสูญหายไปหมด หากมีข้อมูลส่วนใดที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานในภายหลังก็สามารถเก็บไว้ในสื่อ

บันทึกข้อมูลสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆที่ใช้กันในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้แก่ ฟลอปปีดิสก์, ฮาร์ดดิสก์, 

เทป, CD-ROM, DVD-ROM, Flash Driveเป็นต้น  

1) ฟลอปปีดิสก์ (Floppy Disk) 
ฟลอปปีดิสก์หรือดิสเก็ต (Diskette) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้และเคียงคู่กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาตั้งแต่ยุคแรก ปัจจุบันมีการใช้งานลดลงเน่ืองจากไม่ได้มีการพัฒนาความจุเพิ่มขึ้น
และสื่อเก็บข้อมูลอ่ืนๆสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าโดยปกติ ใช้บันทึกและถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ที่มีขนาดเล็ก
เช่นไฟล์ประมวลค าไฟล์แผ่นตารางการท างานหรือไฟล์ชนิดอ่ืนๆ ขนาดโดยทั่วไปของฟลอปปีดิสก์คือ8 
นิ้ว, 5.25 นิ้ว และ3.5 นิ้ว ตัวดิสก์เก็ตท าจากแผ่นพลาสติกไมลาร์ (Mylar) แบนกลมและฉาบด้วยสาร
แม่เหล็ก 

ดิสเก็ตแบบดั่งเดิมมีความจุ 1.44 เมกะไบต์ขนาด 3 ½นิ้วซึ่งเทียบได้กับเอกสารที่พิมพ์ด้วยเคร่ือง

พิมพ์ดีดธรรมดามากกว่า 350 หน้า เร่ิมน ามาใช้งานเมื่อ 20 ปีที่แล้วและยังคงใช้ในปัจจุบันแต่มีจ านวนลด

น้อยลงมาก เนื่องจากมีสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืนที่มีความจุมากว่า และใช้งานได้สะดวกกว่า ดิสเก็ตมีเปลือกหุ้ม

เป็นพลาสติกแข็งเพื่อป้องกันแผ่นดิสก์ซึ่งอ่อนและโค้งงอง่าย ภายในมี บานเปิด (shutter) ที่เลื่อนเพื่อให้

เห็นดิสก์ภายในดิสเก็ตมีช่องป้องกันการเขียนที่สามารถเลื่อนเปิดและปิดได้ เมื่อเปิดช่องป้องกันการเขียน

จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไป หรือลบข้อมูลที่มีได้ส าหรับการอ่านข้อมูลจากดิสก์สามารถอ่านได้ไม่ว่า

ช่องป้องกันจะเปิดหรือปิด 

ภายในดิสเก็ตข้อมูลจะถูกบันทึกในลักษณะเป็นวงปิดที่มองไม่เห็นเรียกว่า  แทร็ค (track) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นวงซ้อนกันรอบจุดศุนย์กลาง แต่ละแทร็คแบ่งออกเป็นส่วนๆเรียกว่า เซกเตอร์ (sector) 
แต่ละเซกเตอร์มีความจุ 512 ไบต์หรือ 512 อักขระ 
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รูปที่ 3-36 ส่วนประกอบต่างๆของดิสเก็ต 

2)  ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์(Floppy Disk Drive) 

ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์เป็นเคร่ืองที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนฟลอปปีดิสก์  มีหลักการท างานคล้าย
เคร่ืองเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆไปแต่แทนที่จะมีเข็มกลับมีหัวอ่านและหรือหัวบันทึก  (read-write head) 
คล้ายเคร่ืองแถบแม่เหล็กที่เคลื่อนที่เข้าออกได้ส่วนประกอบของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์มีดังนี้ 

1. ส่วนที่เป็นแมกคานิกส์หรือกลไกส าหรับใช้ในการหมุนแผ่นดิสก์ 
2. ส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล 

โดยภายในดิสก์ไดรฟ์นั้นจะมีหัวส าหรับใช้อ่านหรือบันทึกข้อมูลโดยหัวอ่านจะเคลื่อนที่เข้าออก

ตามแนวรัศมีของแผ่นดิสก์โดยจะมีขั้นตอนของมอเตอร์ (Stepping Motor) ส าหรับก าหนดต าแหน่งของหัว

เข็ม เพื่อเลื่อนหัวเข็มไปยังต าแหน่งที่ต้องการ และ มีมอเตอร์อีกตัวควบคุมการหมุนของดิสก์ในแนวเส้น 

รอบวงเพื่อหาเรคคอร์ดที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจจับอีก 2 ตัว ซึ่งตัวแรกจะท าหน้าที่ตรวจสอบว่า

ขณะนั้นดิสก์อยู่ที่เซ็กเตอร์ใด ส่วนตัวที่ 2 จะคอยตรวจสอบว่ามีการป้องกันการเขียน (Write Protect) 

หรือไม่หากมีการป้องกันก็จะไม่สามารถเขียนข้อมูลใดๆลงในดิสก์แผ่นน้ันได้ 

การท างานเมื่อเร่ิมต้นให้ไดรฟ์ท างาน หัวอ่านจะเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นดิสก์เพื่อหาแทร็กและเซ็กเตอร์

ที่ต้องการโดยมอเตอร์ทั้ง 2 ตัวเมื่อพบแล้วหัวอ่านก็จะเคลื่อนเข้าไปแตะกับแผ่นดิสก์เพื่อการส่งและรับ

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อต้องการหาเรคอร์ดใหม่ที่ต้องการหัวอ่านก็จะท าการเคลื่อนที่ไปยัง

ต าแหน่งใหม่ต่อไปกระบวนการน้ีเรียกว่า Seek Operation   

บำนเปิด 

ช่องป้องกันกำรเขียน 

แทร็ก 

เซ็กเตอร ์

แสดงแทร็กและเซ็กเตอร์ของฟลอปปีดิสก์ แสดงฟลอปปีดิสก์ขนำด 3.5 นิ้ว 
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3)  ฮาร์ดดิสก์(Hard Disk) 

ระบบฮาร์ดดิสก์แตกต่างกับแผ่นดิสเกตต์ แผ่นจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์จะมีความหนาแน่นของ

การจุข้อมูลบนผิวหน้าได้สูงกว่าแผ่นดิสเกตต์มาก เช่น แผ่นดิสเกตต์มาตรฐานขนาด 5.25 นิ้วความจุ 360 

กิโลไบต์ จะมีจ านวนวงรอบบันทึกข้อมูล หรือเรียกว่าแทร็ก (track) อยู่40 แทร็ก กรณีของฮาร์ดดิสก์ขนาด

เดียวกันจะมีจ านวนวงรอบสูงมากกว่า1000 แทร็กขึ้นไปขณะเดียวกันความจุในแต่ละแทร็กของฮาร์ดดิสก์ก็

จะสูงกว่าซึ่งประมาณได้ถึง 5 เท่าของความจุในแต่ละแทร็กของแผ่นดิสเกตต์ 

เน่ืองจากความหนาแน่นของการบันทึกข้อมูลบนผิวแผ่นจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์สูงมากๆท าให้

หัวอ่านและเขียนบันทึกมีขนาดเล็กต าแหน่งของหัวอ่านและเขียนบันทึกก็ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้ชิดกับ

ผิวหน้าจานมาก โอกาสที่ผิวหน้าและหัวอ่านเขียนอาจกระทบกันได้ ดังนั้นแผ่นจานแม่เหล็กจึงเป็นแผ่น

อะลูมิเนียมแข็งแล้วฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสก์จะบรรจุอยู่ในกล่องโลหะปิดสนิทเพื่อป้องสิ่งสกปรก

หลุดเข้าไปภายใน ซึ่งถ้าต้องการเปิดออกจะต้องเปิดในห้องเรียก Clean Room ที่มีการกรองฝุ่นละออกจาก

อากาศเข้าไปในห้องออกแล้วฮาร์ดดิสก์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นแบบติดภายในเคร่ืองไม่เคลื่อนย้ายเหมือน

แผ่นดิสเกตต์ 

 
รูปที่ 3-37 อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ 

ฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็ก (Platters) สองแผ่นหรือมากกว่ามาจัดเรียงอยู่

บนแกนเดียวกันเรียก Spindle ท าให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อมๆกันจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ด้วย

ความเร็วตั้งแต่ 3600, 5500 หรือ 7200 รอบต่อนาที แต่ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่านเขียนประจ า

เฉพาะโดยหัวอ่านเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ายหวี  สามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่างแทร็กต่างๆอย่าง

รวดเร็ว 
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รูปที่ 3-38 ภาพตัดขวางของฮาร์ดดิสก์ 

 

ฮาร์ดดิสก์แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ฮาร์ดดิสก์ภายใน ฮาร์ดดิสก์กล่อง และฮาร์ดดิสก์อัดแน่น 

 ฮำร์ดดิสก์ภำยใน(internal hard disk) หรือฮาร์ดดิสก์ยึดติด(fixed disk) ติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีฮาร์ดดิสก์ภายในที่ถูกก าหนดให้เป็นไดรฟ์ซี (C drive) ใช้เก็บ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์หรือเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ฮาร์ดดิสก์ภายในจึงต้องมีความ

จุเพียงพอต่อความต้องการในการจัดเก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆเพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ภายในมีประสิทธิภาพ

ในการใช้งานที่ดี จะต้องมีการบ ารุงรักษาเป็นประจ าและส ารองไฟล์ที่ส าคัญไว้  การบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสก์

และกระบวนการส ารองไฟล์สามารถใช้ส่วนโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์  เช่น Disk 

Cleanup, Disk Defragmenter และBackup 

 ฮำร์ดดิสก์กล่อง(hard disk cartridge) หรือ ฮาร์ดดิสก์ถอดเคลื่อนย้ายได้ (removable hard disk) 

สามารถถอดออกจากระบบได้ง่ายเหมือนการถอดตลับเทปออกจากเคร่ืองเล่นเทปปัจจุบันฮาร์ดดิสก์กล่อง

น ามาใช้เพื่อเสริมการใช้งานฮาร์ดดิสก์ภายในเนื่องจากสะดวกในการถอดเคลื่อนย้ายดังนั้นจึงมีประโยชน์

ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังส ารองข้อมูลหรือเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ภายในได้

ด้วย 

 ฮำร์ดดิสก์อัดแน่น (hard disk pack) เป็นหน่วยความจ าส ารองที่เคลื่อนย้ายได้ ใช้เก็บข้อมูลที่มี

ปริมาณมาก ฮาร์ดดิสก์แบบนี้มีความจุมากกว่าแบบอ่ืน นิยมใช้กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ

อินเตอร์เน็ตมินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงฮาร์ดดิสก์อัดแน่นจะผ่านทางสายสื่อสาร

ส าหรับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตใช้ฮาร์ดดิสก์อัดแน่นเก็บข้อมูลการเงิน  ฮาร์ดดิสก์อัดแน่น

ประกอบด้วยแผ่นบันทึกหลายแผ่นวางซ้อนกันเหมือนฮาร์ดดิสก์ภายใน จะต่างกันเพียงการใช้แผ่นบันทึก

ขนาดใหญ่กว่าและจ านวนมากกว่า 
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การโอนย้ายข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสก์กับหน่วยความจ า 
 

 ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานประกอบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ จะต้องมีการ์ดควบคุมฮาร์ดดิสก์มา
ท างานร่วม โดยจะเสียบเข้ากับสล็อตที่ยังว่างอยู่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะ
อยู่บนเมนบอร์ดเลย ในการอ่านข้อมูลจากดิสก์หัวอ่านเขียนจะน าข้อมูลที่อ่านได้ส่งผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของไดรฟ์ ไปยังตัวควบคุมดิสก์โดยจะเก็บอยู่ในเนื้อที่ความจ าชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูลเรียกบัฟเฟอร์ข้อมูล  
(Data Buffer) ขณะเดียวกัน วงจรบนการ์ดควบคุม จะส่งสัญญาณไปยังหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
เพื่อให้ตัวซีพียูโอนย้ายข้อมูลจากบัฟเฟอร์ข้อมูลไปยังหน่วยความจ าหลักของคอมพิวเตอร์ 
 

 

รูปที่ 3-39 การโอนย้ายข้อมูลระหว่างฮาร์ดดิสก์กับหน่วยความจ า 
4)  ออปติคัลดิสก์ 

 เทคโนโลยีของออปติคัลดิสก์ใช้ล าแสงเลเซอร์ในการเปลี่ยนพื้นผิวของจานพลาสติก  หรือจาน

โลหะแทนข้อมูลซึ่งไม่เหมือนกับการใช้ประจุแม่เหล็กในดิสเก็ต หรือฮาร์ดดิสก์การอ่านข้อมูล โดยออปติ

คัลดิสก์ไดรฟ์ (optical disk drive) อาศัยการยิงล าแสงเลเซอร์ขนาดเล็กไปบนพื้นผิวของออปติคัลดิสก์แล้ว

อ่านผลจากการสะท้อนของแสงเลเซอร์ ปริมาณของแสงสะท้อนจะเป็นตัวก าหนดค่าว่าเป็น 0 หรือ 1 

 ออปติคัลดิสก์จะใช้แทร็คเดียววนแบบก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางของดิสก์แล้วแบ่งแทร็คเดียวที่มี

ออกเป็นเซกเตอร์ขนาดเท่ากันทั้งหมดคุณสมบัติที่ส าคัญของออปติคัลดิสก์ไดรฟ์คือความเร็วของการหมุน

(rotational speed) ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจากซีดีเช่น 24x หรือ 24-speed drive 

สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ 3.6 เมกะไบต์ต่อวินาทีขณะที่48x สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ 7.2 เมกะไบต์ต่อ

วินาทีออปติคัลดิสก์มีหลายขนาดเช่น 3 ½, 4 ¾ , 5 ¼ ,8, 12 และ 14 นิ้วขนาดที่ใช้กันโดยทั่วไปคือขนาด4 ¾

นิ้วข้อมูลในออปติคัลดิสก์จะเก็บอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันที่พบเห็นโดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือซีดีและดีวีดี 
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 ซีดี(CD) 

 คอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc) หรือซีดี (CD) เป็นออปติคัลดิสก์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ซีดี

แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ซีดีรอม ซีดีอาร ์และ ซีดีอาร์ดับเบิลยู 

 ซีดีรอม (CD ROM: Compact disc Read Only Memory) มีลักษณะเหมือนซีดีเพลงทั่วไปใช้อ่าน
อย่างเดียว (read only) นั่นคือผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกหรือลบข้อมูลได้ แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ผลิตให้มา
ได้เท่านั้น 

 ซีดีอำร์ (CD-R: Compact Disk-Recordable) เป็นแผ่นซีดีที่สามารถบันทึกข้อมูลได้แต่ต้องใช้

ไดรฟ์แบบ CD-R ถึงจะบันทึกข้อมูลได้ และเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถลบข้อมูลที่ได้บันทึกไปได้ 

 ซีดีอำร์ดับเบิลยู (CD-RW: Compact Disc Rewritable) เป็นแผ่นซีดีที่สามารถบันทึกข้อมูลได้และ

สามารถลบข้อมูลเดิมได้ด้วยท าให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแผ่น CD-R ธรรมดาแต่ก็มีราคาแพงกว่าด้วย 

โดยทั่วไปซีดีรอมไดรฟ์จะสามารถอ่านทั้งแผ่นซีดีรอมธรรมดาแผ่น  CR-R และแผ่น CD-RW ได้

แต่ถ้าต้องการให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่น CD-R และ CD-RW จะต้องใช้ไดรฟ์ที่เป็นไดรฟ์ CD-

RW ด้วย 

 

รูปที่ 3-40 อุปกรณ์ซีดีรอมไดรฟ์ 

 เมื่อพูดถึงความเร็วของซีดีรอมไดรฟ์จะหมายถึงความเร็วในการถ่ายเทข้อมูล  (Transfer rate) ซึ่ง
ซีดีรอมไดรฟ์ในยุคแรกจะมีอัตราเร็ว 150 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งเราเรียกว่าความเร็ว 1X ในปัจจุบันซีดีรอม
ไดรฟ์จะมีความเร็วประมาณ 50X ความเร็วในการถ่ายเทข้อมูลจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการ
ถ่ายเทข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้นเช่นฐานข้อมูลหรือเกมส์ส่วนไฟล์ขนาดเล็กๆนั้นยังไม่ได้ประโยชน์จากการ
เพิ่มความเร็วในการโอนย้ายข้อมูลของไดรฟ์ซีดีรอมความเร็วสูงแต่อย่างไร 

  ดีวีดี (DVD) 

 ดีวีดี ย่อมาจาก Digital Versatile Disc หรือ Digital Video Disc เป็นออปติคัลดิสก์รูปแบบใหม่ที่ถูก

น ามาใช้แทนซีดี ดีวีดีมีลักษณะคล้ายซีดีมาก แตกต่างกันที่ดีวีดีสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าโดยดีวีดี  1 
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แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 กิกะไบต์ถึง 90 กิกะไบต์ ดีวีดีแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคล้ายกับซีดี คือ ดีวีดี

รอม ดีวีดีอาร ์และ ดีวีดีอาร์ดับเบิ้ลยู 

 ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ย่อมากจากDigital Versatile Disc-Read Only Memory เป็นดีวีดีชนิดที่

อ่านได้อย่างเดียว ฮาร์ดแวร์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากดีวีดีรอม คือ ดีวีดีรอมไดรฟ์ หรือที่เรียกกันว่า เคร่ืองเล่นดีวีดี

(DVD player)ในขณะที่ซีดีรอมสามารถบันทึกวีดิทัศน์คุณภาพดีได้เพียงชั่วโมงเศษ แต่ดีวีดีรอมสามารถเก็บ

วิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเสียงที่มีความยาวมากกว่าสองชั่วโมงได้และมีคุณภาพเท่ากับภารพยนต์ที่ฉายในโรง

ภาพยนตร์ 

 ดีวีดีอำร์ (DVD-R) ย่อมากจาก DVD-Recordable สามารถบันทึกได้เพียงคร้ังเดียวไม่สามารถ

บันทึกทับหรือลบได้ ปกติจะน ามาใช้ส าหรับสร้างและบันทึกงานส าคัญที่มีปริมาณข้อมูลมากหรือบันทึก

วิดีโอแบบถาวร 

 ดีวีดีอำร์ดับเบิ้ลยู (DVD-RW)ย่อมากจาก DVD-Rewritable ดีวีดีแบบนี้สามารถน ากลับมาบันทึก

ใหม่ได ้

 

รูปที่ 3-41 อุปกรณ์ดีวีดีรอมไดรฟ์ 

ดีวีดีรอมไดรฟ์แบบ1X จะมีอัตราการส่งผ่านข้อมูล (Transfer Rate) เร่ิมต้นที่1.3 เมกะไบต์ต่อวินาที

ซึ่งก็จะเทียบเท่ากับซีดีรอมไดรฟ์9X 

รูปแบบและชื่อเรียกแผ่นดีวีดีที่ขนาดความจุต่างๆเป็นดังนี้ 

- DVD-5 มีความจุของแผ่น 4.7 กิกะไบต์โดยบรรจุข้อมูลลงในแผ่นเพียงด้านเดียว 
- DVD-9 มีความจุของแผ่น 8.54 กิกะไบต์โดยมีการบรรจุข้อมูลลงในแผ่นเพียงด้านเดียวแต่

ใช้เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 ชั้นเหลื่อมกันเรียกว่ามี 2 เลเยอร์ท าให้บรรจุข้อมูลได้มาก
เป็นเกือบ 2 เท่าของ DVD-5 

- DVD-10 มีความจุของแผ่น 9.4 กิกะไบต์โดยจะมีการบรรจุข้อมูลลงในแผ่นทั้งสองด้านแต่
ละด้านมีเพียงเลเยอร์เดียวท าให้มีความจุเป็น 2 เท่าของ DVD-5 
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- DVD-18 มีความจุของแผ่น 17.1 กิกะไบต์มีการบรรจุข้อมูลลงในแผ่นทั้ง 2 ด้านด้านละ2 
เลเยอร์ 

- DVD-R จะมีความจุของแผ่นแบบ 4.7 ส าหรับแผ่นที่เขียนได้ด้านเดียวและ 9.4 กิกะไบต์
ส าหรับแผ่นที่เขียนได้ 2 ด้านโดยแต่ละด้านจะมีเพียงเลเยอร์เดียวและไม่สามารถลบข้อมูล
เก่าในแผ่นได้เช่นเดียวกับแผ่น CD-R 

- DVD-RW จะมีความจุของแผ่น4.7 กิกะไบต์และสามารถเขียนข้อมูลและลบข้อมูลเก่าใน
แผ่นได ้

 ไฮเดฟ (Hi-Def) 

 ไฮเดฟ (High definition: hi def) เป็นออปติคอลดิสก์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ปริมาณมากกว่าดีวีดี

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เอชดีดีวีดี และ บลูเร 

 เอชดีดีวีดี (HD DVD) ย่อมาจาก High-Definition DVD มีรูปแบบคล้ายดีวีดีแต่มีความจะมากกว่า

คือมีความจุ 15 ถึง 60 กิกะไบต์หรือเพียงพอที่จะบันทึกวิดีโอคุณภาพได้ถึง 8 เท่า 

Physical size Single layer capacity Dual layer capacity 

12 cm, single sided 15 GB 30 GB 

12 cm, double sided 30 GB 60 GB 

 8 cm, single sided 4.7 GB 9.4 GB 

 8 cm, double sided 9.4 GB 18.8 GB 

 ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/HD_DVD  สืบคืนเมื่อ 23 มิ.ย. 57 

 บลูเร (Blu-Ray) มีความจุ 25 ถึง 130 กิกะไบต์ ไดรฟ์ที่ออกแบบมาใช้กับเอชดีดีวีดีไม่สามารถใช้

กับบลูเรได้ และไดรฟ์ที่ออกแบบมาใช้กับบลูเรก็ไม่สามารถใช้กับเอชดีดีวีดีได้เช่นกัน 

Type Diameter (cm) Layers Capacity 

Standard disc size, single layer 12 1 25.0 GB 

Standard disc size, dual layer 12 2 50.1 GB  

Standard disc size, XL 3 layer 12 3 100.1GB 

Standard disc size, XL 4 layer 12 4 128.0GB 

Mini disc size, single layer 8 1 7.8 GB 

Mini disc size, dual layer 8 2 15.6 GB 

 ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc สืบคืนเมื่อ 23 มิ.ย. 57 



 
131 ฮาร์ดแวร์ 

 

รูปที่ 3-42 อุปกรณ์เอชดีดีวีดี(ซ้าย) และบลูเร(ขวา) 

5)  เมมโมรีการ์ด(Memory Cards) 
 

เมมโมรีการ์ดคือ สื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล สามารถเอามาเก็บข้อมูลอะไรก็ได้เหมือนกับ
แผ่นดิสค์ที่ใช้อยู่ทั่วๆไป อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้กับกล้องดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ท าให้หลายท่านเข้าใจว่า
อุปกรณ์พวกนี้สามารถเก็บได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  เมมโมรีการ์ดเหล่านี้
สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์อ่ืนๆได้อีกอาทิเช่น PDA, Music Player, Electronic Books, Handheld PCs, 
Mobile Phones, Notebooks/PCs, Voice Recorders เป็นต้น จุดเด่นของอุปกรณ์ที่เราก าลังพูดถึงนี้คือ
ความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ถึงแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง  ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมายหลาย
ประเภทดังนี ้

 Compactflash หรือCF 

บริษัท SanDisk ได้ผลิตการ์ดขนาดเล็กที่เรียกว่า CompactFlash (CF) เป็นคร้ังแรกเมื่อปี1994 โดย
ใช้มาตรฐานการผลิตแบบ ATA สามารถน าไปใส่ในอะแดปเตอร์แบบพีซีการ์ดได้ ท าให้ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ CompacFlash มีความจุในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 2 MB ไปจนถึง 3GB และที่
ส าคัญคือมีราคาต่อความจุค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทเดียวกันชนิดอ่ืนสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทคือCF Type I, และCF Type II ต่างกันที่ความหนาโดยCF Type II จะมีความ
หนาที่ 5.5mm ส่วนCF Type I จะมีความหนา 3.3 mm อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้CF Type II ได้จะสามารถใช้
CF Type I ได้แต่อุปกรณ์ใดหากใช้CF Type I ได้เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถใช้ได้กับ CF Type II 

 
รูปที่ 3-43 อุปกรณ์ Compactflash หรือCF 
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 SD/MMC 

เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดย 3 บริษัทคือToshiba/Panasonic/Sandisk มีลักษณะ
เด่นคือมีขนาดเล็กเท่าแสตมป์เมื่อเปิดตัวมีความจุให้เลือกใช้ตั้งแต่8/16/32/64/128/256และ512MB ทั้งSD 
Card/MMC มีลักษณะภายนอกเหมือนกันเกือบทุกประการทั้งขนาดและรูปร่างโดยSD Card จะหนากว่า 
MMC เล็กน้อยนอกจากนั้นSD Card จะมีตัวล็อคเพื่อป้องกันการเขียนทับข้อมูลส่วนการท างานภายในSD 
Card จะมีระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) เพื่อป้องกันการก๊อปปี้ข้อมูลส่วนMMC จะมีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 2.5 MB ต่อวินาทีในขณะที่SD Cardจะมีความเร็วอยู่ที่ 10 MBต่อวินาทีหรือ
เร็วกว่าเป็น4เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเร็วจริงในการท างานจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ร่วมกันด้วย
อย่างไรก็ดีเน่ืองจากSD Card และMMC ได้ถูกออกแบบให้มี Controller อยู่ในตัวเช่นเดียวกับCF ในอนาคต
จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับปรุงความสามารถในการท างานให้เร็วขึ้นดังที่เกิดขึ้นกับ  CF ปัจจุบันได้รับ
ความนิยมมากในกล้องหลายยี่ห้อมีผู้ผลิตหลายยี่ห้อและราคาไม่แพงนอกจากใช้กับกล้องดิจิตอลแล้วยังได้
ถูกน าไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆอีกหลายอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มือถือขนาดเล็กเคร่ืองบันทึกเสียง
เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-44 อุปกรณ์ SD/MMC 

       ในปัจจุบัน SD card ได้ถูกพัฒนาเป็น SD card รุ่นใหม่ เรียกว่า SDHC Card (Secure Digital High-

Capacity) cards ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับ SD card แต่มีความจุขั้นต่ า 4 กิกกะไบท์ นอกจากนี้ภายใน SDHC 

cards ยังบรรจุการ์ดอันเล็กที่สามารถถอดออกมาได้และสามารถน าไปใช้กับอุปกรณ์ ที่ใช้ SD card ชนิดที่

เล็กกว่า เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวิดิโอดิจิทัล PDA เคร่ืองเล่นMP3 เป็นต้น 

  

รูปที่ 3-45 อุปกรณ์ SDHC card 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-sdio.htm
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 Memory Stick & Memory Stick Pro 

การ์ดชนิดนี้มีขนาดเล็กมากรูปทรงยาวคล้ายหมากฝร่ังออกแบบ โดยบริษัทโซนี่ใช้ได้กับกล้อง

ดิจิตอล เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องวีดีโอดิจิตอล กรอบรูปดิจิตอล เคร่ืองเล่นเพลงMP3 และอ่ืนๆอีกมากมาย

MS แบ่งออกเป็นสองประเภท คือสีม่วง และ สีขาว ทั้งสองประเภทท างานเหมือนกันประสิทธิภาพเท่ากัน

แต่ต่างกันที่สีขาวที่มีชื่อเรียกต่อท้ายว่า MagicGate นั้นมีระบบป้องกันการก๊อปปี้เพื่อป้องกันการละเมิด

ลิขสิทธิ์โดย MS ทั้งสองชนิดสามารถน ามาใช้กับกล้องดิจิตอลได้เหมือนกัน ความจุเร่ิมต้นตั้งแต่ 4MB ขึ้น

ไปจนถึง 128MB แต่ทางบริษัทSony ได้ประกาศแล้วว่าจะมีการผลิตรุ่น 256MB ออกมาในไม่ช้าแต่ยังไม่มี

ประกาศใดๆ เกี่ยวกับMS ที่มีความจุมากกว่านั้น และมีแบบ Memory Stice Pro ความจุสูงสุดถึง1 GB แต่

น าไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าๆไม่ได้ปัจจุบันมีผู้ผลิตอิสระท าการ์ดชนิดน้ีออกมาขายด้วย 

 

 
รูปที่ 3-46 อุปกรณ์ Memory Stick & Memory Stick Pro 

 Microdrive 

พัฒนาขึ้นโดยบริษัทIBM มีรูปร่างหน้าตาคล้ายCompact Flash แต่มีขนาดหนากว่าCF Type II อยู่ 
.5 mm ภายในไม่ได้ใช้ Flash Memory เหมือนกับCompact Flash แต่เป็น Hard disk ที่มีขนาดเล็กมากๆหาก
จะน ามาใช้ต้องระมัดระวังเร่ืองการกระแทก/กระเทือนเป็นอย่างมาก ข้อเสียของ Microdrive เมื่อเทียบกับ
Compact Flash แล้วมีอยู่มากมาย เช่น ความเร็วในการท างานช้ากว่า, กินก าลังไฟฟ้ามากท าให้ Battery หมด
เร็วมีความร้อนสูงและอาจเสียหายได้ง่ายมาก หากท าตกแต่มีข้อดีมากๆอยู่หนึ่งข้อที่ท าให้ Microdrive ได้รับ
ความนิยม คือ เมื่อเทียบราคาต่อความจุแล้ว Microdrive มีราคาถูกมากประมาณแค่ 40% ของ CompactFlash 
(หรือหากเทียบจากราคา Microdrive แล้ว CompactFlash จะมีราคาอยู่ที่ 250%ของราคาMicrodrive เลย
ทีเดียว) การพัฒนา Microdrive แบ่งออกเป็นสองช่วงหลักๆคือรุ่นแรก 340/512 MB และรุ่นหลัง 1GB ซึ่ง
รุ่นหลังถูกออกแบบมาให้มีความจุสูงกว่าใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยกว่าและทดต่อแรงกระเทือนได้สูงกว่า (หาก
ไม่ได้ท างานรุ่น340MB จะทนแรงกระเทือนได้1000G แต่รุ่น1GB จะสามารถทนได้1500G) 

การน าMicrodrive มาใช้กับกล้องดิจิตอลนั้นต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนว่ากล้องของเราสามารถใช้กับ  
Microdrive ได้หรือไม่และสามารถน ารุ่นใดมาใช้ได้บ้างหรือหากน ามาใช้ต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้าง
เท่าที่ผู้เขียนทราบ เช่นกล้อง Nikon D1 สามารถใช้ MD ได้ทั้งสองรุ่นแต่จะต้องระมัดระวังในการลบภาพที่
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ไม่ต้องการซึ่งจะท าได้เฉพาะภาพล่าสุดที่เพิ่งถ่ายไปเท่านั้นไม่เช่นนั้น MD ตัวนั้นจะไม่สามารถท างานกับ
กล้อง Nikon D1 ได้อีกจนกว่าจะท าการFormat MD ด้วยอุปกรณ์อ่ืนๆเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะใช้
งานต่อไปได้หรือ Olympus E-10 ใช้ได้กับMD 340GB รุ่นdmdm-10340 เท่านั้นห้ามใช้กับรุ่น1GB หรือ
340MB รุ่นอ่ืนเด็ดขาดมิเช่นน้ันกล้องอาจจะหยุดท างานและต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อแก้ปัญหา 

กล้องบางรุ่นอาจจะระบุมาเลยว่าถูกออกแบบมาให้ใช้กับ Microdrive ได้ เช่น Nikon D1x ซึ่งระบุ
มาในเอกสารเลยว่าสามารถใช้กับMicrodrive ได้แต่จะต้องเป็นรุ่น1GB เท่านั้นหรือOlympus E-20 ซึ่งระบุ
มาเลยว่าใช้ได้ทุกรุ่นเป็นต้นเป็นดิสก์ที่มีขนาดเล็กมากออกแบบให้มีขนาดเละรูปร่างเหมือนการ์ดCF จึง
ใช้ได้กับกล้องหลายรุ่นที่ใส่การ์ดแบบ CF และMicrodrive ถือเป็นคู่แข่งส าคัญของแฟลชเมมโมรีเช่น
Compact Flash และ Memory Stick ของโซนี่ (Sony) นอกจากนั้นยังโดดข้ามตลาดไปชนกับDigital 
Capture Technology 1.5GB ซึ่งเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ของบริษัทไอโอเมก้า (Iomega) 

 

รูปที่ 3-47 อุปกรณ์ Microdrive 

 Smart Media 

เป็นอุปกรณ์ที่ขับเคี่ยวกับ CF มาตั้งแต่แรกมีจุดเด่น คือ ขนาดที่บางมากมีสองรุ่นคือรุ่นที่ใช้ความ
ดันไฟ 3.3V และ 5V ในขณะที่CF ตัวเดียวสามารถท างานได้กับแรงดันไฟฟ้าสองระดับ แต่SM จะถูกผลิต
ออกมาเพื่อท างานระบุเจาะจงกับความดันไฟฟ้าแต่ละระดับโดยเฉพาะเลยการใช้งานห้ามใช้งานผิดแรงดัน
มิฉะนั้นSMจะเสียหายได้ มาตรฐานที่นิยมน ามาใช้กับกล้องดิจิตอลจะท างานอยู่ที่ระดับไฟ3.3Vซึ่งต่างจาก
CF ที่ท างานอยู่ที่5V ท าให้กินกระแสไฟฟ้าในการท างานน้อยกว่า ข้อเสียของSM อยู่ที่การออกแบบมาตั้งแต่
แรกที่ออกแบบให้ในตัว SM  มีแต่หน่วยความจ าเพียงอย่างเดียวตัวควบคุมการท างานที่เรียกว่าController 
จะอยู่ในตัวกล้องดิจิตอล ดังนั้นกล้องดิจิตอลที่ใช้Controller รุ่นเก่าอาจจะไม่รู้จักSM ความจุสูงรุ่นใหม่ๆที่
พัฒนาขึ้นมาทีหลังได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อมีการพัฒนา SM ที่มีความจุ64MB ขึ้นมา และเมื่อ
มีการพัฒนาSM ที่มีความจุ128MB ขึ้นมาก็เกิดปัญหาแบบเดียวกันขึ้นอีกคร้ังเป็นคร้ังที่สองต่างจากCF จะมี 
Controller อยู่ในตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูลเลยปัจจุบันหยุดการพัฒนาไปแล้วแต่ยังมีผลิตเพื่อจ าหน่ายอยู่ โดย
ผู้สนับสนุน SM รายใหญ่ คือ Fuji และ Olympus ได้เปลี่ยนไปพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีชื่อว่า xD Picture 
Card แทน 
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รูปที่ 3-48 อุปกรณ์ Smart Media 

 XD Picture Card 

XD Picture Card เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ในวงการกล้องถ่ายภาพคือ Fuji 
Photo Film Co.,Ltd และ Olympus Optical Co.,Ltd. โดยทั้งสองเคยร่วมกันพัฒนาในตัวสื่อบันทึกข้อมูลมา
ก่อน คือ Smart Media ซึ่งมีชื่อเสียงมากถือว่าเป็นสื่อชั้นแนวหน้าในอุปกรณ์ ประเภทพอร์เทเบิล สามารถ
ท างานร่วมกับเคร่ืองPC ประหยัดต้นทุนปัจจุบัน Smart Media ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสื่อบันทึกข้อมูลชิ้น
หนึ่งและในที่สุดการโคจรมาพบกันระหว่าง / บริษัทก็เกิดขึ้นอีกโดยคร้ังนี้มาในนาม XD Picture Card  โดย
มีความเห็นพ้องกัน3 ประการคือ 
        1. การพัฒนาให้กล้องดิจิตอลมีขนาดเล็กที่สุด 
        2. ความต้องการขนาดความจุของสื่อบันทึกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆ 
       3. ให้สื่อบันทึกข้อมูลต่างยี่ห้อสามารถท างานร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

และชื่อXD Picture Card นั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมากจากค าว่า Extreme Digital ซึ่งชวนให้นึกถึงสื่อบันทึก
ข้อมูลแบบใหม่ที่มีความเป็นเลิศในเร่ืองของการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลซึ่งเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดใหม่ที่ออกแบบมาแทนที่SM มีความสามารถในการเก็บข้อมูลตั้งแต่16 MB ไปสูงสุด
ที่ 8 GB มีความขนาดความจุข้อมูลให้เลือกใช้ตั้งแต่16/32/64/128 MB ส่วนขนาด256MB นั้นทางบริษัท
Olympus ประกาศว่าจะน าออกวางตลาดในเร็วๆนี้ในเร่ืองของความเร็วในการท างานนั้นจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละรุ่นเช่นรุ่นที่มีความจุ 16/32 MB จะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล1.3 MB ต่อวินาทีในขณะที่รุ่น
ความจุ64 MB จะมีความเร็วที่5 MB ต่อวินาทีXD Card ใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกับSM คือไม่มี
Controller ในตัวซึ่งจะท าให้มีข้อเสียเช่นเดียวกับ SM แต่อย่างไรก็ดีทางบริษัท Fuji เชื่อมั่นว่าข้อจ ากัดของ
ความจุที่ 8 GB นั้นเพียงพอต่อการใช้งานไปอีกนานมากนอกจากนั้นการท าเช่นนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง  
เช่น ในอนาคตอาจจะมีการผลิตAdapter ออกมาในรูปแบบของ Compact Flash ที่จะท าให้เราสามารถน า 
XD Card ไปใช้กับกล้องที่ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท CF ได้ รวมไปถึงต้นทุนการผลิตต่ ากว่าอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลชนิดอ่ืน เช่น SD Card ปัจจุบันกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ทั้งของ Fuji และOlympus ได้หันมาใช้ XD Card 
กันหมดแล้วโดยกล้องบางรุ่นอาจจะสามารถใช้ได้ทั้ง SM และ XD Card แต่กล้องบางรุ่นก็จะใช้ได้เฉพาะ
XD Card เท่านั้น 
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รูปที่ 3-49 อุปกรณ์ XD Picture Card 

 Flash Drive หรือ Handy Drive 

สื่อบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้ร่วมกับช่อง USB คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมมีขนาดตั้งแต่ 128, 
256MBขึ้นไป บางรุ่นสามารถฟังเพลง MP3อัดเสียงฟังวิทยุได้ 

 
รูปที่ 3-50 อุปกรณ์ Flash Drive 

 

 Sim Card 

สื่อบันทึกข้อมูลขนาดเล็กใช้ในโทรศัพท์มือถือเก็บข้อมูลรายชื่อสมุดโทรศัพท์ข้อมูลระบบที่ตั้งค่า
ไว้ในเคร่ืองโทรศัพท์ 

 
รูปที่ 3-51 อุปกรณ์ Sim Card 

 External Hard Drive 

        สื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ภายนอกตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปในปัจจุบันร่วมกับช่อง 

USBโดยใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูลผู้ใช้งานสามารถใช้เรียกใช้งาน

บางโปรแกรมโดยตรงจาก External Hard Drive ขนาดของ External Hard Drive บางชนิดมีขนาดใหญ่

กว่าฮาร์ดดิสก์และมีพัดลมระบายความร้อน บางชนิดในปัจจุบันมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและง่ายต่อ
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การใช้งานจึงถูกใช้เป็นหน่วยความจ าส าหรับส ารองข้อมูล (back up)จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แยกจากตัว

ฮาร์ดดิสก์ภายในเคร่ืองเพื่อป้องกันข้อมูลที่ส าคัญสูญหาย เมื่อฮาร์ดดิสก์ในเคร่ืองมีปัญหาผู้ใช้งาน

สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้จากข้อมูลส ารองที่ได้บันทึกไว้ 

  
 

รูปที่ 3-52 อุปกรณ์ External Hard Drive 

Card 
family 

Standards 
organizations 

Entry 
date 

Picture Main features 

Compact 
Flash 

SanDisk 1994 

 

Thinner (3.3 mm), flash only, now up to 
256 GB, although standard goes up to 
128 PB(Petabyte) since CF 5.0 

Thicker (5.0 mm), older flash, but usually 
Micro drives, up to 128 PiB(pebibyte) 

Smart 
Media 

Toshiba 1995 

 

Very slim (45.0×37.0×0.76 mm3), no wear 
leveling controller, up to 128 MB.  

Multimedia 
Card 

Siemens AG, 
SanDisk 

1997 

 

Slim and small (24×32×1.4 mm3), up to 16 GB 

2003/2005 
 

Compact (24×18×1.4 mm3), up to 16 GB 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Compactflash-512mb.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Smartmedia_card.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MMC.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RS-MMC.png
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Card 
family 

Standards 
organizations 

Entry 
date 

Picture Main features 

2005 

 

Compact (24×32×1.4 mm3), swifter, optional 
DRM, up to 16 GB 

2005 
 

Subcompact (14×12×1.1 mm3), optional DRM, 
16 MB to 4 GB 

Secure 
Digital 

Panasonic, 
SanDisk, 

Toshiba, Kodak 

1999 

 

Small (32×24×2.1 mm3), DRM, up to 4 GB. 

2003 

 

Compact (21.5×20×1.4 mm3), DRM, up to 
4 GB. 

2005 
 

Subcompact (11×15×1 mm3), DRM, up to 
4 GB.  

2006 

 

Same build as SD but greater capacity and 
transfer speed, 4 GB to 32 GB  

2008 

 

Same build as miniSD but greater capacity and 
transfer speed, 4 GB to 32 GB.  

2007 
 

Same build as microSD but greater capacity 
and transfer speed, 4 GB to 64 GB.  

2009 

 

Same build as SD, but greater capacity and 
transfer speed, 32 GB and higher. Standard 
goes up to 2 TB). 

2009 
 

Same build as microSD, but greater capacity 
and transfer speed, 32 GB and higher. Standard 
goes up to 2 TB  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MMCplus.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mmc-micro.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Secure_Digital_Kingston_512MB.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MiniSD_Card_256MB.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MicroSD_card.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDHC_memory_card_8GB.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SecureDigitalCard_Mini.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MicroSDHC-Card.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SD_card_icon.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MicroSD_Card_Bottom.svg
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Card 
family 

Standards 
organizations 

Entry 
date 

Picture Main features 

Memory 
Stick 

Sony/SanDisk 

1998 

 

Slim and narrow (50×21.5×2.8 mm3), optional 
DRM, up to 128 MB 

2003 
 

(not to scale) 

Slim and narrow (50×21.5×2.8 mm3), swifter, 
optional DRM, up to 4 GB 

2003 
 

Compact (31×20×1.6 mm3), optional DRM, up 
to 128 MB 

2002-06 
 

Compact (31×20×1.6 mm3), optional DRM, up 
to 32 GB 

2007-08 
 

Compact (31×20×1.6 mm3), swifter, optional 
DRM, up to 32 GB 

2006-02 
 

Subcompact (15×12.5×1.2 mm3), optional 
DRM, up to 16 GB 

XQD 
Sandisk, Sony, 

Nikon, CFA 
2011-12 

 
High-capacity, high-speed standard using PCIe 
as interface 

xD 

Olympus, 
Fujifilm 

2002-07 
 

Slim and small (20×25×1.78 mm3), electrically 
identical to SmartMedia, no wear-leveling 
controller, up to 512 MB 

2005 
 

Slim and small (20×25×1.78 mm3) but slower 
read/write, no wear-leveling controller, up to 
2 GB 

2005 
 

Slim and small (20×25×1.78 mm3) and swifter, 
no wear-leveling controller, up to 2 GB 

USB flash 
drive 

Various 2000/1  
 

Universally compatible across most non-mobile 
computer platforms, their greater size suits 
them better to file transfer/storage instead of 
use in portable devices, up to 1 TB. 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_memory_cards สืบคืนเมื่อ 23 มิ.ย. 57 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sandisk
http://en.wikipedia.org/wiki/PCIe
http://en.wikipedia.org/wiki/XD-Picture_Card
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memory_Stick_64MB.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memory_stick.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MemoryStickDuo32MB.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MS-PRO-DUO.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Memory_Stick_Micro.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:XD_card_16M_Fujifilm_front.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:XD_card_typeM_1G_Fujifilm.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:XD_card_typeH_512M_Olympus.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geil_David_1GB_AB.jpg
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3.12 Cloud Storage (เก็บข้อมูลแบบก้อนเมฆ) 

  

Cloud Storage คือ ที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วโดยผ่านการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ดังนั้นจึงท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้จากทุกๆที่
ทุกๆเวลา  นอกจากนี้ Cloud Storage ยังให้บริการฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเก็บ
ไฟล์ดิจิตอลมีเดีย  การให้บริการซิงโครไนซ์(synchronize/sync)ของข้อมูล หรือ Network Attached 
Storage(NAS) โดยที่การให้บริการด้านข้อมูลจะเป็นการจ่ายเท่ากับที่ใช้งานจริง (pay-as-you-go) ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นการจ่ายแบบ pay-per-GB ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลที่มีการถ่ายโอน ท าให้ปัจจุบันบริการของ 
Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โม
บายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ท าให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ท าให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบาย
มากขึ้น 

หัวใจของ Cloud Storage คือการ “ซิงค์(sync)” ข้อมูลที่เราต้องการ ระหว่างอุปกรณ์หลายชนิดเพื่อความ
คล่องตัวในการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้งานอยู่บน PC เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ยังมีทั้ง Smart 
Phone Laptop เเละ Tablet ที่มีความสามารถสูงพอที่จะท างานทดแทน PC บางอย่างได้ เช่น เเก้ไขไฟล์
เอกสารเล็กๆ น้อยๆ หรืออ่านไฟล์ PDF ดังนั้นสมัยก่อนเวลาเรียกใช้ข้อมูลนั้นเราต้องท าการก็อปปี้ข้อมูลที่
ตรงการลงบนอุปกรณ์เเต่ละชนิด ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนเเปลงหรืออัพเดทเราต้องท าการก็อปปี้ไฟล์ใหม่ด้วย
ตัวเอง ซึ่งมีความยุ่งยากเเละน่าเบื่อ เเต่ถ้าเราใช้งานบน Cloud Storage นั้นเมื่อเราเเก้ไขไฟล์ที่อุปกรณ์เคร่ือง
ใดเคร่ืองหนึ่งเเล้ว ก็จะท าการอัพเดทไฟล์ดังกล่าวไปยัง Cloud Storage โดยอัตโนมัติเพื่อให้อุปกรณ์อ่ืนๆ 
ของเราได้รับไฟล์เวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกัน 

 

 

http://www.baleethai.com/public/upload/media/th/Personal-Cloud-Storage.jpg
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ประโยชนข์องการใช้งาน Cloud Storage 

- สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา 

- มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดขนาดจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการ 

- ลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่นฮาร์ดดิสก์  รวมถึงลดต้นทุนค่าดูแลบ ารุงรักษาเนื่องจาก
ค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานจริง 

- ได้เคร่ืองแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส ารองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง รวมถึง ได้รับบริการ
เสริมต่างๆ เช่น การส ารองข้อมูล การรับประกันในกรณีข้อมูลสูญหาย เป็นต้น 

 ข้อเสียของการใช้งาน Cloud Storage 

- จ าเป็นต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

- ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งอาจถูกแฮ็กข้อมูลได้ 
- เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งท าให้อาจมีปัญหาในเร่ืองของความต่อเนื่อง

และความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ที่ Local หรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง 

- ความไม่มีมาตรฐานของแพลทฟอร์ม(platform) ท าให้ลูกค้ามีข้อจ ากัดส าหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือ
ติดตั้งระบบ 

ในปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการ Cloud Storage จ านวนมาก ซึ่งก็มีที่รู้จักกันดกีันทั่วไปได้แก่ iCloud, Google Drive, 

Dropbox, OneDrive  และ Box โดยสามารถ เปรียบเทียบการให้บริการ Cloud Storage  ดังตารางข้างล่าง 

 

 
iCloud Google Drive Dropbox OneDrive Box 

  

 

 

  

บริษทัผู้พัฒนา Apple Inc. Google Dropbox Inc. Microsoft Box Inc.  

พื้นที่จดัเก็บ
ออนไลน์ 

5 GB 15 GB 2 GB 7 GB 10 GB 

ระบบปฏบิัติการ
ที่รองรับ 

Windows, Mac, and 
iOS  

Windows, Mac, Android, 
and iOS 

Windows, Mac, 
Linux, Android, iOS, 

Blackberry 

Windows, Mac, 
Android, and iOS 

Windows, 
Mac, 
Android, 
Blackberry, 
and iOS 

http://www.cnet.com/android-update/
http://www.cnet.com/tags/macbooks/
https://blog.onedrive.com/wp-content/uploads/2014/01/OneDrive-Logo.png
javascript:OpenImageWindow('http://www.pcmag.com/image_popup/0,1740,iid=367042,00.asp', '186', '191')
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ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการบริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเติมจากที่ให้บริการแบบฟรี  ผู้ใช้ก็สามารถรับบริการ
เพิ่มเติมจากเดิมได้แต่ต้องเสียค่าบริการ ส าหรับ iCloud อนุญาตให้เก็บไฟล์ฟรีได้เฉพาะไฟล์บางประเภท
เท่านั้น อย่างเช่น รูปภาพ ในกรณีต้องการเก็บไฟล์เอกสาร iWork ในระบบ iCloud ผู้ใช้ต้องซื้อ iWork App 
เพิ่มเติม 

 3.13 ข้อแนะน าในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

       เราไม่สามารถบอกได้ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดดีที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา ดังนั้น  

สิ่งที่ควรจะต้องค านึงถึงมากที่สุดในการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ คือเราต้องการซื้อคอมพิวเตอร์มา

เพื่อท าอะไร เช่น  

 ส าหรับใช้งานทั่ว ๆ ไปเช่น พิมพ์งานเอกสารต่างๆ หรือส าหรับเล่นอินเตอร์เน็ต 

 ส าหรับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ หรือ ใช้กับโปรแกรมประยุกต์อะไร 

 ส าหรับงานที่ต้องใช้ความเร็วของ CPU สูง เช่นการใช้ท างานเกี่ยวกับ มัลติมิเดีย กราฟิก CAD หรือ

การ Encode ต่างๆ 

 ส าหรับใช้เป็นเคร่ือง Server 

 อุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งผู้ผลิตมีการ

แข่งขันสูง ดังนั้นราคาจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หาเราเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่ราคาแพงๆ เมื่อใช้งานไปได้

สักระยะหนึ่ง เคร่ืองที่เราเคยภูมิใจนักหนา อาจจะมีราคาตกลงมาเหลือแค่หลักพัน ดังนั้น จึงควรเลือก

พิจารณาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างฉลาดให้เหมาะสมกับงาน กับราคา โดยที่อาจจะมีการเผื่อการ 

Upgrade ในอนาคตด้วย เมื่อเราทราบว่าเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่แล้ว เราควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ 

 ขนาดและน้ าหนัก 

      โดยพิจารณาว่า เรามีความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ

หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เป็นทางเลือกหนึ่ง ส าหรับ

ผู้ใช้งานที่บ้ำน สถำนที่ท างาน หรือ สถานศึกษา เนื่องจากราคาถูกกว่าโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ 

(Notebook Computer or Laptop) มาก นอกจากนี้ถ้าพิจรณาตามการใช้งานโดยใช้งานเป็นเซิฟเวร์  

เพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย เพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนได้ ควรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบเดสก์ทอป เนื่องจากไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าเราต้องการน าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ ไปน าเสนอผลงาน โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์  ซึ่ง เป็นคอมพิวเตอร์
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ขนาดเล็ก มี น้ าหนักเบาประมาณ 2-4 กิโลกรัม และบางกว่าแบบตั้งโต๊ะ สามารถพกพาไปยัง

สถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดยมีหน้าจอและคีย์บอร์ดติดกัน ส่วนเม้าส์ (Mouse) และล าโพงจะอยู่ติด

กับตัวเคร่ือง โดยสามารถหาอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งภายนอกเพิ่มเติมก็ได้  มีเคร่ืองอ่านแผ่นดิสก์ 

(Floppy Disk Drive) และเคร่ืองอ่านแผ่นซีดีรอม (CD-ROM drive) และพัฒนาให้มีขนาดเล็ก

กว่าเดิมสามารถวางบนตักได้ ข้อเสียคือ ราคาแพง และการ upgrade เคร่ืองท าได้ยากกว่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป 

 ซีพียูแบบไหน 

          ซีพียูแบบ Quad core เร่ิมเข้ามาสู่ตลาดในปี 2007 เราควรพิจารณาเลือกซีพียูประเภทนี้ถ้าเรา

ต้องการเคร่ืองที่ท างานได้มีประสิทธิภาพ ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับงานประเภท 3D แอนนิ

เมชั่น, AutoCAD หรือ การประมวลผลในงานวิศวกรรมซอฟแวร์ อย่างไรก็ตามถ้า เราใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ในงานทั่วไป ในการ ท่องอินเตอร์เน็ต ส่งอีเมลล์ ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ซีพียู

ประเภท Intel Dual Core, Core 2 Duo หรือ X2 ของ AMD ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว เพราะราคา

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แปรผันตามราคาของซีพียู  นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงความเร็วของแคชด้วย 

เช่น ส าหรับการประมวลผลที่ต้องการความรวดเร็ว ควรจะมีแคชอย่างน้อย 2 เมกกะไบท์ และความเร็ว

ของซีพียูประมาณ 2.2 GHz (กิกกะเฮิร์ท) 

 หน่วยความจ าเท่าไหร ่

       ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่า เราต้องการเคร่ืองที่มีความเร็วสูงหรือไม่ เช่น การใช้งาน

คอมพิวเตอร์แบบทั่วๆ ไปกับ Windows 98 ควรที่จะมี RAM ประมาณ 64 M(เมกกะไบท์) ถ้าน้อยกว่านี้

ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ก็ตาม การที่ใช้ RAM น้อย ๆ จะท าให้ ฮาร์ดดิสก์ ต้องท างานหนักขึ้นอีก

มาก จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ ฮาร์ดดิสก์เสียได้เร็วกว่าที่ควร  หากเราเน้นการเล่นเกมส์ หรือการใช้งาน

หนัก ๆ ก็ควรจะมี RAM ไม่น้อยกว่า 128M เคร่ืองรุ่นใหม่ๆในปัจจุบัน RAM จะมีขนาดมากขึ้นในการ

ประมลผลขั้นสูงควรมี RAM อย่างน้อย 4 GB (กิกกะไบท์) จึงจะท างานได้รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามนอกจากเราจะพิจารณาประเภทการใช้งานแล้ว เรายังต้องค านึกถึงการ upgrade RAM 

เพื่อให้เคร่ืองท างานเร็วขึ้น รองรับโปรแกรมที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้หน่วยความจ าสูง  ควร

พิจารณาว่า เคร่ืองที่เราจะซื้อมีเมนบอร์ดที่สามารถสามารถเพิ่ม  RAM ได้หรือไม่  เนื่องจาก บน

เมนบอร์ดจะมีของช่องใส่ RAM อยู่จ ากัด เช่น ใส่ได้ 3 หรือ 4 ช่อง หากเลือก RAM ที่มีขนาดน้อยๆต่อ

ชิ้นเช่นเลือก RAM แถวละ32 เราก็ต้องซื้อ 2 แถวเพื่อให้ได้ 64M ในอนาคตอยากจะเพิ่มอีกก็จะเร่ิมเป็น
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ปัญหาว่าไม่มีช่องใส่ RAM ไม่พอ การใช้ RAM ที่มีขนาด และความเร็วที่ไม่เท่ากันก็อาจจะเป็นปัญหา

ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้ เช่น การไม่เสถียร หรือ เคร่ืองแฮงค์บ่อยๆ ได้ดังนั้น การซื้อRAM

ใหม่ให้เลือกขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องการเลยเช่น 64M หรือ128M ต่อ1แถวและใส่ให้น้อยแถวที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได ้ 

      อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ขายตามท้องตลาด RAM มีขนาดเพิ่มขึ้นมาก ส่วน

ใหญ่ขนาดของ RAM จะอยู่ที่ 2 GB ขึ้นไป และ ความเร็วของ RAM จะมากกว่า 800 MHz คนส่วนใหญ่ 

มักจะต้องการ  RAM ขนาด 4GB เพิ่มรันโปรแกรม เล่นเกมส์ แต่ ถ้าต้องการใช้งานส าหรับการ

ประมวลผลโปรแกรมที่ใช้หน่วยความจ าสูง หลายๆงานพร้อมกัน ควรใช้หน่วยความจ าขนาด 8 GB ขึ้น

ไป 

 ใช้กับระบบปฏิบัติการแบบไหน 

       เราควรพิจารณาว่าเคร่ือง คอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาจะใช้กับระบบปฏิบัติการแบบไหน เช่น ถ้าเราซื้อ 

MAC BOOK ระบบปฏิบัติการจะเป็น Mac OS ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบปฏิบัติการประเภท

นี้ หรือ หาซอฟแวร์ที่เราใช้งานเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถรันบนระบบปฏิบัติการนี้  ได้ยาก เราก็ควรจะ

พิจารณาเคร่ืองที่ใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32 bit หรือ 64 bit. ส าหรับการใช้งานโดยทั่วๆไป 

คอมพิวเตอร์หรือ แลปท้อป จะใช้ระบบปฏบัติการ และโปรแกรมต่างๆที่รองรับการท างาน แบบ 32 

บิต ปัจจุบัน ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต เร่ิมเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้มีการ

พัฒนาโปรแกมที่ประมวลผลแบบ 64 บิตที่มากขึ้นส าหรับการประมวลผลโปรแกรมที่ต้องการความเร็ว

สูงมาก เช่น เคร่ืองมือในการค านวณ หรือการสร้างโมเดลต่าง ๆเราอาจต้องการ  ระบบปฏิบัติการแบบ 

64 บิต เช่น Windows 7 หรือ Windows Vista 64 bit เพื่อให้การท างานเร็วยิ่งขึ้น 

 

 ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ 

      เพื่อให้เข้าใจการเปรียบเทียบความจุของดิสก์ที่จะอธิบายดังต่อไป เราควรจะท าความเข้าใจ 

ตารางการเปรียบเทียบหน่วยความจุของดิสก์มีดังต่อไปนี้ 

1Bit=BinaryDigit 1000Kilobytes=1Megabyte 
8Bits=1Byte 1000Megabytes=1Gigabyte 
1000Bytes=1Kilobyte 1000Gigabytes=1Terabyte 
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       การเลือกฮาร์ดดิสก์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ราคาของ

ฮาร์ดดิสก์ลดลงอย่างมากตลอดเวลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันตามท้องตลาดมักจะมี

ความจุของฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500GB ซึ่งก็พอเพียงแล้วกับการใช้งานทั่วๆไป เราสามารถอัพเกรด

ฮาร์ดดิสก์ได้สูงถึง 1TB (Terabyte) ด้วยราคาที่ไม่แพง ส าหรับผู้ใช้งานที่วางแผนที่จะใช้งานเก็บ

ข้อมูลรูปภาพมากๆและมีความละเอียดสูงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ แก้ไข เก็บไฟล์วิดิโอ ควร

เลือกขนาดฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 2TB 

 

 จอภาพขนาดเท่าไหร ่

              ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป โดยปรกติ จอภาพขนาด 19 นิ้ว ก็สามารถใช้งานได้เป็น

อย่างดีแล้ว บางคนต้องการจอภาพที่ใหญ่ภาพมากขึ้นเพราะคิดว่าจอภาพยิ่งใหญ่ยิ่งดี การเลือกจอจอภาพก็

ไม่ได้มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ถ้าต้องการเพื่อเอามาเล่นเกมส์ บางคนอาจต้องการจอภาพที่มีขนาดใหญ่ถึง 

24 นิ้ว และมีการตอบสนองเปลี่ยนภาพได้รวดเร็ว ถ้าต้องการจอภาพเพื่อการดูหนัง เล่น HD video อาจจะ

ต้องใช้จอขนด 22 นิ้วขึ้นไป เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สนับสนุนการท างานของ  HD video 

        ส าหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จอภาพ ก็จะมีขนาดต่างกันไป เหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป 

ขนาดที่นิยม และมีขายทั่วไปตามท้องตลาด ได้แก่ ขนาด 13 , 14, 15 และ17 นิ้ว เป็นต้น ขนาดจอภาพบน

เคร่ืองโน้ตบุ๊ค ยิ่งใหญ่ขึ้น น้ าหนักของเคร่ืองก็จะมากขึ้นตามไปด้วย แต่เคร่ืองโน้ตบุ๊คที่มี จอภาพขนาด

ใหญ่กว่าจะมีราคาถูกกว่า ดังนั้นขั้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเคลื่อนย้ายเคร่ืองที่มีน้ าหนักเบา 

หรือ ต้องการเคร่ืองที่มีน้ าหนักพอเหมาะ และเหมาะสมกับราคา 

 ต้องการชิปกราฟิกหรือไม่ 

            โดยปรกติทั่วไปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามท้องตลาดจะรวมชิปกราฟฟิกมาให้แล้วบนเมนบอร์ด 

ส าหรับการใช้งานทั่วไปถือว่าพอเพียงแล้ว แต่ถ้าต้องการใช้งานส าหรับงาน หรือ โปรแกรมกราฟฟิกที่มาก

ขึ้น เช่น เล่นเกมส์ เราจึงต้องการการ์ดกราฟิกเพิ่มขึ้น โดยต้องการการ์ดที่มี RAM อย่างน้อย 512 MB  

            ถ้าเราต้องการดูหนัง วิดิโอ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรเลือกติดตั้ง HD graphics card (High 

Definition)  เช่น การ์ด Intel Graphics Media Accelerator HD เพื่อให้ได้ภาพกราฟิกที่ดี 
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            ส าหรับซาวการ์ด โดยทั่วไปที่มากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น เวอร์ชั่น 5.1 ก็ เพียงพอแล้วส าหรับการ

ใช้งานโปรแกรมทั่วๆไป ซึ่งรวมถึงการเล่นเกมส์ คุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการ

ให้มีคุณภาพเสียงที่ดีมากไปกว่าเดิม หรือ ผู้ใช้งานที่ใช้เคร่ืองขยายเสียงหลายๆเคร่ือง อาจจะต้องการ

อัพเกรดการ์ดเสียงเป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า เช่น ซาวการ์ด Dolby Digital 7.1  

 

 ต้องการพอร์ตและอุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรบ้าง 

             เราควรพิจารณาก่อนซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ว่า เคร่ืองที่ เราจะซื้อสามารถเชื่อม ต่ออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์อะไรได้บ้าง เช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป ซึ่ งอุปกรณ์

ดังกล่าวมีให้เลือกหลายประเภท เช่น มีสาย ไร้สาย หรือ สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ เคร่ืองที่เราจะซื้อมี

พอร์ตรองรับอุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่ มีช่องส าหรับ เฮดโฟน (headphones )หรือไม่ มีเว็บแคม (web cams) 

หรือไม่เพื่อใช้กับโปรแกรมสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต มีช่อง USB พอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อ่ืน เช่น 

เมาส์ พรินเตอร์ Flash Drive หรือไม่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าจ าเป็นจะต้องใช้ และ

เหมาะสมกับงบประมาณของเราหรือไม่ 

 ประเภท Optical Drives 

              เราต้องการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน บันทึกบนแผ่น CD หรือ DVD ประเภทใดได้บ้าง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทั่วไปที่มี ไดรฟ์ ประเภท DVD +/- RW สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ทั่วไปสามารถอ่าน บันทึกข้อมูลลงแผ่นได้เกือบทุกประเภท  แต่อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ใช้งาน
ต้องการดูหนังประเภทบลูเรย์ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้ไดรฟ์เฉพาะส าหรับอ่านแผ่นบลูเรย์เท่านั้น 
ไดรฟ์ชนิดนี้มีราคาสูง จะท าให้ราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สูงขึ้นตามไปด้วย ถ้าเรามีงบประมาณที่จ ากัด 
เราสามารถซื้อเคร่ืองเล่นส าหรับบลูเรย์ต่างหาก แทนการมีไดรฟ์ฟบลูเรย์ติดอยู่กับตัวเคร่ือง ซึ่งจะช่วยลด
ราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลงไปได้มาก  

 การรับประกันตัวเคร่ือง (Warranty)  ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ บางที่ก็ 1 ปี บางที่ก็ 3 ปี ข้อควรสังเกต ถ้ามี
ค าว่า Onsite แสดงว่า บริษัทมีบริการที่ซ่อมให้ถึงบ้าน ซึ่งคอมพิวเตอร์แบบประกอบจะไม่มีใน
ส่วนน้ี 
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3.14 การดูรายละเอียดสเป็คคอมพิวเตอร์ 

         เมื่อเราไปเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปตามท้องตลาดจะบอก สเป็คของเคร่ืองเอาไว้ เราสามารถ

อ่านเพื่อท าการตัดสินใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นตรงกับความต้องการของเราหรือไม่  เพื่อที่จะท าความ

เข้าใจรายละเอียดของสเป็คเคร่ืองคอมพิวเคอร์ทั้งประเภทเดสก์ทอป และโน้ตบุ๊ค เราจะท าการศึกษาจาก

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1: ตารางอธิบายสเป็คคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ค าอธิบาย 

1. Intel Core i7-860 processor (2.8GHz with 
Turbo Boost up to 3.46GHz, 8 MB Cache) 

2. Windows 7 Professional (32 bit) 
3. 640GB SATA HDD 
4. 2x2GB DDR3-1333 Up to 16 GB 
5. Intel Q57 Express Chipset 
6. DVD-RW 16X SuperMulti 
7. Integrated Intel HD Graphics 
8. 1 Parallel Port, 1 Serial Port 
9. Gigabit Ethernet LAN on Board 
10. Embedded High Definition Audio Codec 5.1 
11. Warranty 3 years part, Labour & onsite 

service 

1. ซีพียูยี่ห้อ อินเทล รุ่น คอร์ ไอเจ็ด (เซเว่น) ความเร็ว 
2.8 GHz แต่สามารถปรับให้สูงได้สูงสุด 3.46 GHz 
ด้วยความสามารถของระบบ Turbo Boost มีแคช 8 
MB 

2. วินโดวส์ 7 รุ่น 32 บิท (หมายถึงมกีารติดตั้ง Windows 
ในคอมพิวเตอร์มาใหเ้ลย (ระวังถา้ระบุเปน็ DOS, 
Linux คุณอาจจ าเป็นต้องซื้อ Windows ใหม่) 

3. ฮาร์ดดิสก์ความจุ 640 กิกะไบต์ (มีความจุ
ค่อนข้างมาก) 

4. หน่วยความจ า หรือแรมมี 2 ช้ินๆ ละ 2 กิกะไบต ์ 
5. ชิบเซ็ทของ อินเทล ที่เหมาะกับซพีียูตระกูล Core i 
6. ดีวีดไีดรฟส์ าหรับผ่านและบนัทึกลงแผ่น CD/DVD มี

ความเร็ว 16 เท่า 
7. การ์ดจอ 
8. พอร์ตในการเชื่อมต่อ แบบ Parallel (ต่อเครื่องพิมพ์

แบบเก่า) และ Serial (ส าหรับต่อเม้าส์, จอยสติกส์ 
หรือ พอร์ตเกมส์) 

9. มีการ์ดแลน ส าหรับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค ระวังความเร็วกิ
กะบิต 

10. ระบบเสียงรองรบั รหัสสัญญาณเสียง 5.1  
11. ประกัน 3 ปี รวมอะไหล่ ค่าแรง และบริการถึงทีบ่้าน

หรือทีท่ างาน 
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ตัวอย่างที ่2: 

 

รูปที่ 3-53 รายละเอียดสเป็คเร่ืองคอมพิวเตอร์จากโบรชัวร์ 
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คุณสมบัตขิองคอมพิวเตอร ์ ค าอธิบาย 
1. Microsoft® Windows® 7 Basic  
2. AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3250e 

1.5 GHz with Hyper Transport 
Technology 

3. AMD RS 780 MN/SB700 
4. 2048MB DDR2 (expandable up to 

4.0GB) FSB 800 MHz 
5. 320 GB SATA with 7200 RPM 
6. SuperMulti SATA Lightscribe Double 

Layer (8.5GB) 
7. 18.5” diagonal widescreen 

BrightView LCD 
8. ATI Radeon TM HD3200 Integrated 

graphic up to 895MB 
9. 10/100 Base-T Network, Wireless 

802.11 b/g /nLAN 
10. Integrated Stereo Audio 
11.  6 USB 2.0 ( 2 front 4 rear) 1.3 

Megapixel built in camera with 
microphone 
1 1394,  Audio-Out, SPDIF-Out, IR-
Out, AC inlet 

12. Optical mouse and USB keyboard 
13. 1 year warranty onsite service 

1. Operating System หรือ ระบบปฎบิัติการ ซ่ึงคอมพิวเตอร์ใน
ชุดนี้ใช ้Windows 7 Basic  
2. Processor หรือ ซีพียู (CPU) ซ่ึงเป็นหน่วยประมวลผล
คอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์จะเร็วหรือไม่ ขึน้กับส่วนนี้ แต่
ราคาก็จะแปรผันไปกบัความเร็ว 
3. Chipset เป็นตัวที่ควบคุมการท างานที่ส าคัญของเมนบอร์ด 
บางครั้งผู้ขายไม่บอกรุน่ของ Chipset แต่บอกรุ่นของ Mainboard 
แทน 
4. Memory หน่วย ความจ าส ารอง หรือทีเ่ราเรียกว่า แรม (Ram) 
ในที่นี้มี 2048 MB หรือ 2 GB เปน็แรมประเภท DDR2 ปัจจุบนั 
เริ่มต้นควรจะมทีี่ 2GB (2048 MB)  ถึงแมต้อนนี้ จะเริ่มมี DDR3 
เข้ามา แต่ DDR2 ก็ยังได้รับความนิยมอยู ่
5. Harddisk เป็น ตัวเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร ์ ความจุ  320GB 
ตามสเปคคอมพิวเตอร์นี้กเ็พียงพอต่อการใช้งาน แต่ถ้ามีมากถึง 
500 – 1000 GB ก็ย่ิงดี เพราะราคาของ Harddisk ตอนนี้ก็ราคาไม่
แพง และได้ความจุที่มากขึน้ 
6. Optical Drive เป็นอุปกรณ์ส าหรับการเขียนซีดี หรือ ดีวดีี ซ่ึง
ในปจัจบุันควรรองรับการเขียน DVD แบบ Double Layer 
(8.5GB) ตามสเป็คเปน็ขัน้พื้นฐาน ส่วนแบบ Blu-ray ยังมีราคาสูง
อยู ่
7. Monitor จอภาพแสดงผล ซ่ึงปจัจบุันจอภาพแบบ LCD มีราคา
ถูกพอๆ กับจอภาพ CRT ขนาดทีท่ั่วไปที่ใช้กันอยูค่ือ 19 นิ้ว + 
Wide Screen ซ่ึงในสเปค็นีจ้ะเปน็ 18.5 นิ้ว ซ่ึงใกล้เคียง 19 นิ้ว 
8. Graphics  เป็นอุปกรณ์ในส่วนของระบบการแสดงผลของ
ภาพ หรือเรียกว่า “การ์ดจอ” (VGA Card) โดยจะมี 2 รูปแบบคือ 
แบบที่ติดมาพร้อมกับ Mainboard (On Board) และแบบทีเ่ปน็
อุปกรณ์แยกต่างหาก ( Graphics Card) โดยถ้าเปน็แบบ On Board 
นั้น จะเหมาะสมกับการใช้งานทัว่ไป ไม่เหมาะกับการน ามาใช้
เล่นเกมส์  เราจะสังเกตได้ว่า คอมพิวเตอร์ในโฆษณานี้เป็นแบบ 
On board หรือไม่ ให้ดูว่ามีค าว่า “Integrated” หรือไม่ ถ้ามีค านี้
แสดงว่า เป็นแบบ On Board 
9. Connection ระบบการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต ซ่ึงคอมพิวเตอร์
รุ่นนี้จะมี Wireless Lan รวมอยู่ในระบบ 
10. Audio ระบบเสียงในที่นี้ ถ้ามคี าว่า “Integrated” แสดงว่า เป็น
ระบบ Audio On Board 
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คุณสมบัตขิองคอมพิวเตอร ์ ค าอธิบาย 

 11. I/O ports เป็นช่องส าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ 
เช่น USB Port , Fire-Wire Port, ช่องส าหรับเสียบไมค์ หูฟัง หรือ
ล าโพง 
12. Keyboard + Mouse เ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เมาส์และ
คีย์บอรด์ ในทีน่ี้เป็นแบบ Optical mouse and USB keyboard 
13. Warranty การ รับประกันตัวเครื่อง ขึ้นอยู่กับแต่ละบรษิัท 1 
ปี หรือ 3 ปี ถ้ามีค าว่า Onsite แสดงว่า มีบริการที่ซ่อมให้ถึงบ้าน 
ซ่ึงคอมพิวเตอร์แบบประกอบจะไม่มีบริการนี้ 
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ตัวอย่างที่3 

Acer Aspire S3-951-2464G52iss/2001 Silver Intel Core i5-2467M/4GB DDR3/500GB/13.3" 
LED/Intel UMA/Win7 HP  

 

เป็นคอมพิวเตอร์แบบแลปท้อป หรือโน้ตบุ๊ค ยี่ห้อเอเซอร์ ซึ่งมีสเป็คดังต่อไปนี้ 

สเป็คเรื่องคอมพิวเตอร ์ ค าอธิบาย 
1. CPU 2nd Generation Intel® Core i5-2467M Processor 

(1.6GHz with Turbo Booster to 2.1GHz,3 MB L3 
Cache, DDR3 1333MHz), supporting Intel® Smart 
Cache  

2. Chipset Mobile Intel® UM67 Express Chipset  
3. RAM 4GB DDR3 
4.  Hard Drive 500GB  
5. Display 13.3 inch HD (1366 x 768 pixel)Acer 

CineCrystal™ LED 16:9 aspect ratio 
6. Communication Integrated Bluetooth 4.0+EDR, IEEE 

802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™  
7. Webcam Acer Crystal Eye high-def webcam  
8. OS Genuine Windows 7 Home Premium  
9. Sound Dolby® Home Theater v4  
10. HDMI Output HDMI™ port with HDCP support  
11. Weight 1.35kg  
12. Warranty 2 Year Locals and 1 Year International 

Travel Warranty by Acer, 1 Year Insurance by Acer  
 

1. หน่วยประมวลผล หรือซีพียูยี่ห้อ อินเทล รุ่น คอร์ ไอ
ห้า ความเร็ว 1.6 GHz แต่สามารถปรับให้สูงได้สูงสุด 
2.1 GHz ด้วยความสามารถของระบบ Turbo Boost ใช้
แรมประเภท DDR3มาท าเป็น L3 แคช โดยมีความเร็ว
บัสเป็น 1333 เมกะเฮิร์ท 

2. ชิปเซ็ต ควบคุมการท างานของเมนบอร์ด รุ่นIntel® 
UM67 Express 

3. หน่วยความจ า 4 กิกกะไบต์แบบ DDR3 
4. ฮาร์ดดิสก์ 500 กิกะไบท ์
5. ขนาดจอของจอภาพ 13.3 นิ้ว แบบ LED backlit anti-

glare ความละเอียดระดบั (1366x768 Pixel) อัตราส่วน 
16:9 

6. คุณสมบัติการเชื่อมต่อ มีบลูทูธในตัว มี LAN และ ไว
ไฟร์อยู่ในเครื่อง 

7. มีเว็บแคมตดิอยู่กับตัวเครื่อง 
8. ระบบปฏบิัติการ Windows 7 Home Premium  
9. การ์ดเสียงเปน็แบบ Dolby® Home Theater v4 
10. มีพอร์ตสนับสนุน High-Definition Multimedia 

Interface ส าหรับเสียงและวิดิโอ 
11. น้ าหนักเครื่อง 1.35 กิโลกรัม 
12. รับประกนัสองปีภายในประเทศ แต่รับประกันหนึ่งปี

ถ้าใช้งานนอกประเทศ จากตัวแทนจ าหน่าย และ
รับประกนัหนึง่ปจีากบริษทัเอเซอร์ 

 

http://www.invadeit.co.th/brand/acer/
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