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บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์และอปุกรณท์ี่เกี่ยวขวอ อง

 อปุกรณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชง้านร่วมกนักบัคอมพวิเตอร์

 มองเหน็และจบัตอ้งได ้ มที ัง้ทีต่ดิต ัง้อยู่ภายในและภายนอกตวัเครื่องคอมพวิเตอร์

 นิยมเรยีกวา่ Device ซึง่จะท างานประสานกนัตัง้แต่การป้อนขอ้มลูเขา้ (Input) 

การประมวลผล (Process) และการแสดงผลลพัธ์ (Output)
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ฮาร์ดแวร์

 แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท

 อปุกรณน์ าขอ้มลูเขา้ (Input Device)

 อปุกรณป์ระมวลผล (Process Device)

 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage Device)

 อปุกรณแ์สดงผลลพัธ์ (Output Device)

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3



อปุกรณน์ าอ อมูลเอ า (Input Device)

 อปุกรณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าขอ้มลู

หรอืชดุค าส ัง่เขา้มายงัระบบ

 ขอ้มลูทีน่ าเขา้อาจเป็นตวัเลข

ตวัอกัษร ภาพกราฟิก

เสยีง หรอืวดิโีอ
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ประเภทปุ่มกด (Keyed Device)

 คยีบ์อรด์ (Keyboard)

 อปุกรณน์ าขอ้มลูเขา้ทีน่ิยมใชก้นัมากทีสุ่ดในปจัจบุนั

 รบัขอ้มลูป้อนเขา้ทีเ่ป็นตวัอกัษร อกัขระพเิศษ ตวัเลข รวมถงึชดุค าส ัง่ต่าง 

 กลุม่ของแป้นพมิพว์างเรยีงต่อกนัเหมอืนกบัเครื่องพมิพด์ดี

 ขอ้มลูทีป้่อนเขา้จะถกูเก็บไปยงัหน่วยความจ าของระบบและแปลงใหเ้ป็นรหสัที่

คอมพวิเตอรเ์ขา้ใจ
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คีย์วขบอร์ด (Keyboard)

 คยีบ์อรด์มาตรฐาน (Standard Keyboard)
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แป นควบคุม แป นพิมพ์อกัอระ แป นควบคุม แป นส าหรับควบคุมทศิทาง

แป นป อนอ อมูลตวัเลอแป นฟังกช่ั์น



คีย์วขบอร์ด (Keyboard) (ต่อ)

 คยีบ์อรด์ตดิต ัง้ภายใน (Built-in Keyboard)

 ขนาดของแป้นพมิพเ์ลก็ลงกวา่แบบมาตรฐานท ัว่ไป

 พื้นทีใ่นการท างานจงึจ ากดัใหเ้ลก็ลงตามไปดว้ย

 มอียู่ในคอมพวิเตอรแ์บบพกพา เช่น โนต้บุค๊หรือเดสกโ์นต้
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คีย์วขบอร์ด (Keyboard) (ต่อ)

 คยีบ์อรด์เออรโ์กโนมิกส ์ (Ergonomic Keyboard)

 ออกแบบโดยค านึงถงึความสะดวกสบายและความปลอดภยัของผูใ้ชง้านเป็นหลกั

 ลดความเมือ่ยลา้จากการพมิพไ์ด ้

 เพิม่อปุกรณส์ าหรบัวางขอ้มอืและออกแบบแป้นพมิพใ์หส้มัพนัธก์บัสรีระของมนุษย์
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คีย์วขบอร์ด (Keyboard) (ต่อ)

 คยีบ์อรด์ไรส้าย (Cordless Keyboard) 

 ส่งผ่านขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยไีรส้าย

 ท างานไดภ้ายใตร้ศัมขีองสญัญาณนอกเหนือจากโตะ๊ท างานได ้

 ดงึ ยา้ย หรอืเปลีย่นต าแหน่ง ท าไดง้า่ยกว่า

 ใชพ้ลงังานของแบตเตอรี่
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คีย์วขบอร์ด (Keyboard) (ต่อ)

 คยีบ์อรด์พกพา (Portable Keyboard)

 นิยมใชพ้มิพข์อ้ความแทนปากกาบนอปุกรณ์พกพา 

เช่น รายงานจดหมายหรอืบนัทกึการประชมุ

 สามารถพกพาไปยงัทีต่่าง ได ้

 สามารพบัเก็บและกางออกมาใชไ้ดเ้มือ่ตอ้งการ
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คีย์วขบอร์ด (Keyboard) (ต่อ)

 คยีบ์อรด์เสมือน (Virtual Keyboard)

 ท างานร่วมกบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณพ์กพา

 จ าลองภาพใหเ้ป็นเสมอืนคยีบ์อรด์จรงิ

 อาศยัการท างานของแสงเลเซอรย์งิลงไป

บนบรเิวณพื้นผวิเรยีบ

 เมือ่ตอ้งการใชง้าน สามารถพมิพห์รอืป้อนขอ้มลูที่

เหน็เป็นภาพเหมอืนแผงแป้นพมิพไ์ดเ้ลยทนัที
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ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง 

(Pointing Devices)

 เมาส ์ (Mouse)

 อปุกรณท์ีช่่วยส าหรบัการชี้ต าแหน่งการท างานของขอ้มลู

 ส ัง่การใหค้อมพวิเตอรท์  างานบางค าส ัง่ทีม่กีารโตต้อบกนัระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพวิเตอร์

เช่น Cut, Delete, Paste

 ใชม้อืเป็นตวับงัคบัทศิทางและใชน้ิ้วคลกิเลอืกค าส ัง่งาน
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เมาส์ (Mouse)

 เมาสแ์บบทัว่ไป (Mechanical Mouse)

 มกีารใชลู้กบอลเป็นตวัขบัเคลือ่นทศิทาง

มลีกัษณะเป็นลูกกลม ท าจากแผ่นยาง

กลิ้งอยู่ส่วนดา้นลา่ง

 ส่วนบนของเมาสจ์ะมปีุ่ มใหเ้ลอืกกดประมาณ

2-3 ปุ่ม ขึ้นอยู่กบับริษทัผูผ้ลติ

 มลูีกกลิ้งเลือ่นขึ้นลงเพือ่ควบคุมการท างานขึ้นลง

ของสโครลบาร ์(Scroll Bar) ในหนา้ต่างของโปรแกรม
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 เมาสแ์บบแสง หรอืออปตคิอลเมาส ์(Optical Mouse)

 ใชแ้สงส่องกระทบพื้นผวิและแปลงทศิทางชี้ต าแหน่งแทนการใชล้อ้หมนุ

 ไม่มปีญัหาเรื่องฝุ่ นละอองจบั 

อนัเป็นสาเหตใุหก้ารบงัคบั

ทศิทางผดิพลาด

 นิยมเรยีกว่า ออปติคอลเมาส ์

มที ัง้แบบมสีายและไรส้าย
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เมาส์ (Mouse) (ต่อ)



แทรค็บอล (Trackball)

 หลกัการท างานคลา้ยกบัเมาส์ โดยจะมลูีกบอลตดิตัง้ไวอ้ยู่ส่วนบน

เพือ่ใชค้วบคุมทศิทาง

 เมือ่หมนุลูกบอลก็คอืการยา้ยต าแหน่งตวัชี้น ัน่เอง

 ลูกบอลมขีนาดใหญ่กวา่เมาสม์าก
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แผ่นรองสมัผสั หรือทชัแพด (Touch Pad)
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 เป็นแผ่นสีเ่หลีย่มบาง ตดิตัง้ไวอ้ยู่ในคอมพวิเตอรแ์บบพกพา

 ใชท้  างานแทนเมาสโ์ดยกดสมัผสัหรอืใชน้ิ้วลากผ่าน

 ส่วนมากจะตดิตัง้ไวบ้รเิวณดา้นลา่งของแป้นพมิพใ์นคอมพวิเตอรแ์บบพกพา



แท่งช้ีควบคุม หรือพอยวขติงสติ๊ก (Pointing Stick)

 มลีกัษณะเป็นกอ้นเลก็ คลา้ยกบัยางลบดนิสอ 

เพือ่ช่วยชี้ต  าแหน่งของขอ้มลู

 ตดิตัง้อยู่ตรงส่วนกลางของแป้นพมิพ์

ในคอมพวิเตอรแ์บบพกพา

 ใชน้ิ้วมอืเป็นตวับงัคบัเพือ่ท  างาน

แทนเมาส์
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จอยวขสติ๊ก (Joystick)

 พบเหน็ไดก้บัการใชเ้ลน่เกมคอมพวิเตอร์

 การควบคุมทศิทางท าไดง้า่ยและสะดวกกวา่เมาส์

 บงัคบัไดห้ลายทศิทาง เช่น การบงัคบัทศิทางซา้ย ขวา หนา้ หลงั

หรอืบงัคบัทศิทางในระดบัองศาทีแ่ตกต่างกนั

 ท าใหก้ารเลม่เกมมคีวามสนุก

และสมจรงิมากขึ้น
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พวงมาลัยวขบังคับทศิทาง (Wheel)

 ส าหรบัเลน่เกมจ าลองประเภทการแขง่รถหรอืควบคุมทศิทางของยานพาหนะ

 ลกัษณะเหมอืนกบัพวงมาลยับงัคบัทศิทาง

ในรถยนตจ์รงิ

 อาจใชง้านร่วมกนักบัอปุกรณเ์หยยีบเบรก

จ าลอง (Pedal) และตวัเร่งความเร็วจ าลอง

(Accelerator) ในเกมประเภทรถแขง่ได ้
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จอสมัผสัหรือทชัสกรีน (Touch Screen)

 สามารถใชน้ิ้วมอืแตะบงัคบัลงไปยงัหนา้จอคอมพวิเตอรไ์ด ้

 ท างานแทนเมาสแ์ละคยีบ์อรด์และสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้

(Interactive)ไดเ้ป็นอย่างดี

 นิยมใชก้บัตูใ้หบ้รกิารขอ้มลู

นกัท่องเทีย่ว ตูเ้กมบางประเภท

เช่น เกมประเภทจบัผดิภาพ

เกมประเภทท านายดวงชะตา
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ประเภทปากกา (Pen-Based Device)

 สไตลล์สั (Stylus)

 นิยมใชก้นัมากในคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ เช่น สมารท์โฟน และแทบ็เลต็

 ใชเ้ลอืกรายการ เขยีนตวัหนงัสอื หรอืวาดลายเสน้ลงบนหนา้จอ

อปุกรณน์ัน้ ไดโ้ดยตรง
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ประเภทปากกา (Pen-Based Device) (ต่อ)

 ดิจไิทเซอร ์ (Digitizer)

 เป็นอปุกรณอ่์านพกิดั ซึง่มกัใชง้านร่วมกบั

อปุกรณป์ระเภทปากกา

 ท าหนา้ทีเ่ป็นเสมอืนกระดานรองรบัส าหรบั

การป้อนขอ้ความ วาดภาพหรือออกแบบงาน

ทีเ่กี่ยวกบักราฟิก

 มคีวามคลอ่งตวัและสะดวกต่อการใชง้าน
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ประเภทอ อมูลมัลติมีเดียวข

(Multimedia Input Device)

 ไมโครโฟน (Microphone)

 รบัขอ้มลูประเภทเสยีงพูด (Voice) เขา้สู่ระบบ

 บนัทกึหรืออดัขอ้มลูเสยีงเพือ่ใชง้านในสตูดโิอตดัต่อเสยีงได ้

 ใชใ้นการสนทนาบนอนิเทอรเ์น็ตได ้
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 กลอ้งถ่ายรูปดิจติอล (Digital Camera)

 รบัขอ้มลูประเภทภาพถ่ายดจิติอล

 ภาพทีไ่ดส้ามารถบนัทกึเก็บหรือถา่ยโอนลงคอมพวิเตอรโ์ดยงา่ย

 อดัหรือขยายต่อเป็นภาพถ่ายปกตไิวไ้ด ้
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ประเภทอ อมูลมัลติมีเดียวข

(Multimedia Input Device) (ต่อ)



 กลอ้งถ่ายวดิีโอดิจติอล (Digital Video Camera) 

 มกัเรยีกย่อ ว่ากลอ้งประเภท DV

 สามารถถ่ายภาพเคลือ่นไหวและภาพนิ่งได ้

 บนัทกึขอ้มลูลงบนสือ่บนัทกึต่าง  เช่น Hard Disk, 

Memory Card หรอืแผ่น DVD

 หากเป็นภาพเคลือ่นไหวจะใชพ้ื้นที่

เก็บขอ้มลูมากกวา่ภาพนิ่ง
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ประเภทอ อมูลมัลติมีเดียวข

(Multimedia Input Device) (ต่อ)



 เวบ็แคม (Web Cam) 

 กลอ้งถา่ยวดิโีอประเภทหนึ่งทีใ่ชส้  าหรบัการถ่ายภาพเคลือ่นไหว

(ถา่ยภาพนิ่งได)้ มรีาคาถกู

 ขนาดไฟลเ์ลก็กว่ากลอ้งแบบ DV มาก 

 คุณภาพของไฟลไ์มล่ะเอยีด

 นิยมใชก้บัการตดิต่อสือ่สาร

บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
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ประเภทอ อมูลมัลติมีเดียวข

(Multimedia Input Device) (ต่อ)



ประเภทสแกนและอ่านอ อมูลด วยวขแสง 

(Scanner and Optical Reader)

 สแกนเนอร ์ (Scanner)

 อปุกรณอ่์านขอ้มลูประเภทภาพถ่าย

 เพยีงแค่วางภาพถา่ยหรือเอกสารแลว้ส ัง่ใหเ้ครื่องอ่าน

หรอืสแกนก็สามารถเก็บรูปภาพหรอืเอกสารส าคญั

ไวใ้นคอมพวิเตอรไ์ด ้

 ท างานเหมอืนกบัเครื่องถา่ยเอกสาร
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ประเภทสแกนและอ่านอ อมูลด วยวขแสง 

(Scanner and Optical Reader) (ต่อ)

 โอเอม็อาร ์ (OMR : Optical Mark Reader)

 ใชป้ระโยชนใ์นการตรวจขอ้สอบหรอืคะแนนของกลุม่บคุคลจ านวนมาก

 เช่น การสอบเอน็ทรานซ์ การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ

 เครื่องจะอ่านเครื่องหมาย (Mark) ทีผู่เ้ขา้สอบ

ไดร้ะบายไวใ้นกระดาษค าตอบ

เพือ่น าไปประมวลผลต่อ
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ประเภทสแกนและอ่านอ อมูลด วยวขแสง 

(Scanner and Optical Reader) (ต่อ)

 เครื่องอา่นบารโ์คด้ (Barcode Reader)

 มหีลายรูปแบบ เช่น หวัอ่านมดีา้มจบั

หรอืแบบฝงัอยู่ในแท่นของเครื่องเก็บเงนิสด

 พบเหน็ไดต้ามจดุบรกิารเก็บเงนิ (POS : Point Of Sale)

รา้นอาหาร รา้นสะดวกซื้อ หรอืหา้งสรรพสนิคา้ท ัว่ไป

 สะดวกต่อการตรวจเช็คขอ้มลูสนิคา้คงเหลอืและการช าระเงนิ

 ปจัจบุนัใชก้ลอ้งจากตวัสมารท์โฟนร่วมกบัแอพ (เช่น QR Droid 

หรอื QR Reader) ในการสแกนอ่านรหสับารโ์คด้ไดด้ว้ย
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ประเภทสแกนและอ่านอ อมูลด วยวขแสง 

(Scanner and Optical Reader) (ต่อ)

 เอม็ไอซีอาร ์(MICR : Magnetic-Ink Character Recognition)

 เป็นอปุกรณท์ีใ่ชแ้สงอ่านตวัอกัษรของเอกสารส าคญั

 พบเหน็ไดก้บัประมวลผลเชค็ในธุรกจิดา้นธนาคารเป็นส่วนใหญ่
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ประเภทตรวจสอบอ อมูลทางกายวขภาพ

(Biometric Input Device)

 ไบโอเมตรกิส ์ (Biometric) เป็นการตรวจสอบขอ้มลูเฉพาะตวัของแต่ละคน

 เครื่องอ่านมอียู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กบัลกัษณะการตรวจสอบ เช่น

เครื่องอ่านลายนิ้วมอื เครื่องตรวจสอบมา่นตา

เครื่องวเิคราะหเ์สยีงพดู รวมถงึตรวจสอบ

การเขา้ใชเ้ครื่องสมารท์โฟน เป็นตน้

 ป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั

ในระดบัทีสู่งมาก
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อปุกรณป์ระมวลผล (Process Device)

 ซีพยูี (CPU : Central Processing Unit)

 หน่วยประมวลผลกลาง หรอืเรยีกกนั

โดยท ัว่ไปว่า ไมโครโพรเซสเซอร ์

 เปรยีบเหมอืนกบัสมองของมนุษย์

ทีใ่ชใ้นการคดิวเิคราะหแ์ละประมวลผล

เพือ่หาผลลพัธ์

 ท าหนา้ทีค่วบคุมการท างานและประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากอปุกรณน์ าขอ้มลูเขา้

(Input Device) และส่งต่อไปยงัอปุกรณส์่วนอื่น
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ความเรว็อองซีพียูวข

 ความเรว็ของซพียูีถกูควบคุมโดยระบบสญัญาณนาฬกิา (System Clock)

 สญัญาณมกีารเขา้รหสัจงัหวะ เหมอืนกบัจงัหวะการท างานของเครื่องดนตรี

 หน่วยวดัความเร็วเรยีกว่า เฮริต์ซ (Hz : Hertz )

 Megahertz หรอื MHz = 1,000,000 ครัง้/วนิาที

 Gigahertz หรอื GHz = 1,000,000,000 ครัง้/วนิาที

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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สถาปัตยวขกรรมที่ใช ส าหรับผลิตซีพียูวข

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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 CISC (Complex Instruction Set Computer)

 พยายามท าใหช้ดุค าส ัง่ทีซ่พียูีสามารถท างานไดน้ ัน้ มคี าส ัง่ในรูปแบบต่าง ใหเ้ลอืกใช ้

มากมายหลายรอ้ยค าส ัง่

 มขีอ้จ ากดัคอืวงจรภายในตอ้งมคีวามซบัซอ้น และใชเ้วลาในการท างานแต่ละค าส ัง่

นานกวา่แบบ RISC

 ซพียูีทีอ่อกแบบตามแนวทางนี้ เช่น เพนเทยีมรุ่นแรก ของบรษิทัอนิเทล 

รวมถงึซพียูีจากค่าย AMD และ Cyrix เป็นตน้



สถาปัตยวขกรรมที่ใช ส าหรับผลิตซีพียูวข (ต่อ)

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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 RISC (Reduced Instruction Set Computer)

 ออกแบบมาโดยลดจ านวนค าส ัง่ภายในซพียูีใหม้จี  านวนและขนาดทีเ่ลก็ลง

 ส่งผลใหค้วามเร็วในการท างานโดยรวมของซพียูีเพิม่ขึ้น

 มทีีเ่หลอืส าหรบัท าวงจรอย่างอื่นในตวัซพียูี เช่น ท าทีพ่กัขอ้มลู (Cache) ขนาดใหญ่

* ปจัจุบนัใชแ้นวทางทีน่ าเอาส่วนดีของ CISC และ RISC มาปรบัใชร่้วมกนั



หน่วยวขความจ าหลัก (Primary Storage)

 เรยีกไดห้ลายชื่อ เช่น Main Memory, Primary Memory, Internal Memory

หรอื Internal Storage

 ท างานใกลช้ดิกบัซพียูีมากทีสุ่ด

 ช่วยเหลอืการท างานของซพียูีใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขีึ้น เช่น การพกัหรอืเก็บขอ้มลู

ขณะทีม่กีารประมวลผล

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ROM และ RAM
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หน่วยวขความจ าแบบ ROM 

 ไมจ่  าเป็นตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้าเลี้ยง (Non-Volatile Memory) 

 ส่วนใหญ่มกัถกูตดิตัง้ไวเ้พือ่ตรวจสอบความพรอ้มในการท างานของเครื่อง

 มกัจะมกีารผลติชดุค าส ัง่ไวใ้น ROM อย่างถาวรมาแลว้ (เรยีกวา่ Firmware) 
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หน่วยวขความจ าแบบ RAM 

 ตอ้งอาศยักระแสไฟฟ้าในการท างาน (Volatile Memory) 

 ใชเ้ป็นทีพ่กัขอ้มลูในขณะประมวลผลของซพียูี 

เพือ่ใหก้ารท างานเรว็ขึ้น

 หากไฟดบัหรอืไมม่กีระแสไฟหลอ่เลี้ยง 

ขอ้มลูทีเ่ก็บไวจ้ะสูญหายหมด
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ประเภทออง RAM 

 Static RAM (SRAM)

 Dynamic RAM (DRAM)
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เมนบอร์ด (Mainboard)

 แผงควบคุมวงจรต่อเชื่อมอปุกรณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การท างานของคอมพวิเตอรท์ ัง้หมด

 เรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่ แผงวงจรหลกั

หรอื Motherboard

 ภายในแผงวงจรจะมเีสน้บสัเพือ่ใช ้

ส่งสญัญาณไฟฟ้าระหวา่งอปุกรณต่์าง 

ภายในตวัเครื่องใหท้  างานร่วมกนัได ้

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 40



ชิปเซต็ (Chip set)

 ชปิจ านวนหนึ่งหรอืหลายตวัทีบ่รรจุ

วงจรส าคญั ทีช่่วยการท างานของซพียูี

 ปกตจิะตดิต ัง้มาพรอ้มกบัเมนบอรด์

ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้

 ท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางประสานงาน และควบคุมการท างานของหน่วยความจ า

รวมถงึอปุกรณต่์อพว่งท ัง้แบบภายในหรอืภายนอกทกุชนิดตามค าส ัง่ของซพียูี

 ผูผ้ลติชปิเซต็ส่วนมากจะผลติซพียูีดว้ย เช่น SiS, Intel, VIA, AMD

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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หน่วยวขเกบ็อ อมูลส ารอง

(Secondary Storage Device)

 ส าหรบัเก็บบนัทกึขอ้มลูตอ้งการใชป้ระโยชนใ์นภายหลงั 

นิยมใช ้ หน่วยความจ าส  ารอง หรอืทีเ่รยีกวา่ Secondary Storage

 มหีลากหลายประเภทใหเ้ลอืกใชม้ากมายในปจัจบุนั
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ประเภทอองสื่อเกบ็บันทกึอ อมูล

 แบ่งออกไดต้ามรูปแบบของสือ่ทีจ่ดัเก็บ 4 ประเภทคอื

 สือ่เก็บขอ้มลูแบบจานแมเ่หลก็ (Magnetic Disk Devices)

 สือ่เก็บขอ้มลูแสง (Optical Storage Devices)

 สือ่เก็บขอ้มลูแบบเทป (Tape Devices)

 สือ่เก็บขอ้มลูอืน่ (Other Storage Devices)

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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สื่อเกบ็อ อมูลแบบจานแม่เหลก็

(Magnetic Disk Devices)

 ฮารด์ดิสก ์ (Hard Disks) 

 อปุกรณเ์ก็บบนัทกึขอ้มลูทีต่อ้งตดิต ัง้ไวภ้ายในเครื่องคอมพวิเตอร์

เพือ่ท างานหลกั ใหก้บัระบบ

 มคีวามจขุอ้มลูและความเร็วในการเขา้ถงึขอ้มลูไดม้าก

 หากตอ้งการเก็บบนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถใชฮ้ารด์ดสิกแ์บบเชื่อมต่อภายนอกได ้

(External Hard Disk)

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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โครงสร างอองฮาร์ดดิสก์

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
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โครงสร างอองฮาร์ดดิสก ์(ต่อ)

 แทร็ค (Track)

 เสน้ทีอ่ยู่เป็นแนววงกลมรอบ ของจานแผ่นแมเ่หลก็ จะมมีากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั

ชนิดและประเภทของจาน

 เซคเตอร์ (Sector) 

 แทร็คทีแ่บง่ออกเป็นส่วน ส าหรบัเก็บความจขุองขอ้มลู
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โครงสร างอองฮาร์ดดิสก ์(ต่อ)

 ฮารด์ดสิกผ์ลติมาจากวสัดุแบบแขง็

จ านวนหลายแผ่นวางเรยีงต่อกนัเป็นชัน้ 

เรยีกวา่ แพลตเตอร์ (Platter)
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 โครงสรา้งของฮารด์ดสิกโ์ดยท ัว่ไปประกอบดว้ย

 Platter จานแมเ่หลก็แต่ละจานบนฮารด์ดสิก์

 Track พื้นทีต่ามแนวเสน้รอบวงบนแพลตเตอรน์ ัน้

 Sector แทร็คทีแ่บ่งย่อยออกเป็นส่วน 

 Cylinder แทร็คทีอ่ยู่ตรงกนัของแต่ละแพลตเตอร์

 Read/Write Head หวัส าหรบัการอ่าน/เขยีนขอ้มลู
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โครงสร างอองฮาร์ดดิสก ์(ต่อ)



การท างานอองฮาร์ดดิสก์

 ตวัของแผ่นจานหมนุเรว็มาก และหวัอ่านเขยีนจะวางลอยห่างเหนือแพลตเตอร์

 ระยะความห่างของแพลตเตอรก์บัหวัอ่าน มค่ีาทีเ่ลก็กวา่ขนาดของเสน้ผมหลายเท่า

 ใชห้ลกัการส่งกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงของสนามแมเ่หลก็ 

โดยหวัอ่านจะไมม่โีอกาสสมัผสักบัแผ่น
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สื่อเกบ็อ อมูลแบบจานแม่เหลก็

(Magnetic Disk devices)

 ฟลอ็ปป้ีดิสก ์ (Floppy Disks)

 เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ดิสเก็ตต ์ หรอื แผ่นดิสก ์

 การเก็บขอ้มลูจะมแีผ่นจานบนัทกึ

เคลอืบสารแม่เหลก็อยู่ดา้นใน

ทีห่่อหุม้ดว้ยพลาสตกิอกีช ัน้หนึ่ง

 มคีวามจนุอ้ยเพยีง 1.44 MB 

(อาจน าไปใชใ้นการบูต๊เครื่องเขา้ระบบเมือ่มปีญัหา)

 ปจัจบุนัไม่นิยมใชแ้ลว้
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ฟลอ็ปป้ีดิสกไ์ดรว์ (Floppy Disk Drive)
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 Internal Floppy Disk Drive  External Floppy Disk Drive



อ อแตกต่างระหว่างดิสเกต็ต์และฮาร์ดดิสก์
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คุณสมบตัิ ดสิเก็ตต์ ฮารด์ดสิก์
ความจุข้อมลู น้อย มาก

หวัอา่น/เขยีน สัมผสัแผน่ ไมสั่มผสัแผน่
การเข้าถงึ
ข้อมูล

ช้า เร็ว



สื่อเกบ็อ อมูลแบบแสง (Optical Storage Device)

 การแบ่งวงของแทรค็จะแบ่งเป็นลกัษณะรูปกน้หอย

 เริ่มเก็บบนัทกึขอ้มลูจากส่วนดา้นในออกมาดา้นนอก

 แบ่งส่วนย่อยของแทร็คออกเป็นเซคเตอรเ์ช่นเดยีวกนักบัแผ่นจานแมเ่หลก็
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CD (Compact Disc)

 ปจัจบุนัมรีาคาถกูลงกวา่สมยัก่อนมาก

 มหีลายชนิด เช่น 

 CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)

 CD-R (Compact Disc Recordable)

 CD-RW (Compact Disc Rewritable)
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CD-ROM 

(Compact Disc Read Only Memory)

 นิยมใชส้  าหรบัการเก็บบนัทกึขอ้มลูทางคอมพวิเตอร์ เช่น

โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร, โปรแกรมประยุกต,์ ผลงานไฟลม์ลัตมิเีดยี, 

โปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอน หรอื CD-Training

 อ่านขอ้มลูไดอ้ย่างเดยีวแต่ไมส่ามารถเขยีนหรอืบนัทกึขอ้มูลซ  า้ได ้

 มคีวามจขุอ้มลูประมาณ 650-750 MB 

 มกัเป็นแผ่นทีป่ ัม๊มาจากโรงงานหรอืบรษิทัผูผ้ลติโดยตรง
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CD-R (Compact Disc Recordable)

 พบเหน็ไดต้ามรา้นคา้จ าหน่ายอปุกรณค์อมพวิเตอรท์ ัว่ไป

 มรีาคาถกูลงอย่างมาก สามารถใชเ้ขยีนบนัทกึขอ้มลูได ้

 แต่ไมส่ามารถลบขอ้มลูทีเ่ขยีนไวไ้ด ้

 เหมาะส าหรบับนัทกึขอ้มลูไฟลท์ ัว่ไป เช่น ภาพถ่ายจากกลอ้งดจิติอล

เพลง MP3 หรอืไฟลง์านในเครื่องส่วนตวั
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CD-RW (Compact Disc Rewritable)

 ลกัษณะตวัแผ่นเหมอืนกบัแผ่น CD-R

 นอกจากเขยีนบนัทกึขอ้มลูไดห้ลายครัง้แลว้ ยงัสามารถลบขอ้มลู

และเขยีนซ า้ใหมไ่ดเ้รื่อย 

 แผ่น CD-RW มรีาคาสูงกวา่ CD-R มาก

 เหมาะส าหรบัเก็บไฟลท์ีเ่ปลีย่นแปลงบอ่ยและเก็บขอ้มลูนัน้ไว ้

ในระยะเวลาอนัส ัน้ ไมถ่าวร

 สามารถลบทิ้งแลว้เขยีนใหมอ่กีไดถ้งึกวา่ 1,000 ครัง้
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DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc)

 การเก็บขอ้มลูจะแบง่ออกเป็นชัน้ เรยีกวา่ เลเยอร์ (Layer) 

 เก็บขอ้มลูไดท้ ัง้สองดา้น (Sides)

 ความจขุอง DVD จะมมีากกวา่ CD หลายเท่าตวั

 รองรบักบังานดา้นมลัตมิเีดยีไดเ้ป็นอย่างดี
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ความจุออง DVD
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รูปแบบการบนัทกึขอ้มูล จ านวนชัน้ (Layers) ด้านทีบ่นัทกึ (Side) ความจุขอ้มลู

DVD-5 1 ชัน้ (Single Layer) 1 ด้าน (Single Side) 4.7 GB

DVD-9 2 ชัน้ (Dual Layer) 1 ด้าน (Single 
Side) 8.5 GB

DVD-10 1 ชัน้ (Single Layer) 2 ด้าน (Double 
Side) 9.4 GB

DVD-18 2 ชัน้ (Dual Layer) 2 ด้าน (Double 
Side) 17 GB



มาตรฐานอองแผ่น DVD

 ปจัจบุนัมกีารน าแผ่น DVD มาประยุกตใ์ชก้นัอย่างแพร่หลาย

 มมีาตรฐานทีค่่อนขา้งแตกต่างกนัไมเ่หมอืนกบัแผ่น CD  

 มหีลายชนิด เช่น

 DVD-ROM

 DVD-R และ DVD-RW

 DVD-RAM

 DVD+R และ DVD+RW
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DVD-ROM

 ผลติจากบรษิทัผูผ้ลติหรอืโรงงานโดยตรง

 นิยมใชเ้ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่มาก เช่น ภาพยนตรค์วามคมชดัสูง

และตอ้งการเสยีงทีส่มจรงิ การส ารองขอ้มลูขนาดใหญ่

 ไมส่ามารถเขยีนหรอืลบขอ้มลูได ้
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DVD-R และ DVD-RW

 แผ่น DVD ประเภทเขยีนขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานขององคก์ร DVD Forum

(www.dvdforum.org) 

 มคีวามจขุอ้มลูสูงสุดคอื 4.7 GB 

 DVD-R สามารถเขยีนและบนัทกึขอ้มลูไดเ้พยีงคร ัง้เดยีว  

 DVD-RW จะเขยีนและบนัทกึขอ้มลูซ  า้ไดห้ลาย ครัง้
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DVD-RAM 

 DVD-RAM (DVD Random Access Memory) เป็นแผ่นประเภท

เขยีนขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานขององคก์ร DVD Forum (www.dvdforum.org) 

 มคีวามจขุอ้มลู 4.7 GB

 สามารถเขยีนและลบขอ้มลูไดป้ระมาณ 100,000 ครัง้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง

เขยีนหรอืลบท ัง้แผ่น

 ใชว้ธิกีารเขยีนขอ้มลูแบบสุ่มต าแหน่ง (Random Access) เหมอืนบนฮารด์ดสิก์

 สามารถใชไ้ดก้บัไดรวบ์างรุ่นทีร่องรบั DVD-RAM เท่านัน้
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DVD+R และ DVD+RW

 DVD ทีเ่ขยีนขอ้มลูไดเ้ช่นเดยีวกนัแต่เป็นมาตรฐานของ DVD+RW Alliance

(www.dvdrw.com) 

 มคีวามจสูุง เช่น 4.7 GB

 การเขยีนขอ้มลูของ DVD+R และ DVD+RW จะคลา้ยกบักลุม่มาตรฐานเดมิ

 แตกต่างทีค่วามเรว็ในการเขยีนแผ่นจะมมีากกวา่

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 64

http://www.dvdrw.com/


Blu-ray Disc (BD)

 ตวัแผ่นมขีนาดเท่ากบัแผ่น CD/DVD แต่มคีวามจสูุงขึ้นไปถงึระดบั

หลายสบิกิกะไบต ์

 รองรบัภาพยนตรท์ีใ่ชร้ะบบภาพความละเอยีดสูง

ระดบั HD (High Definition) 

 มคีวามจขุอ้มลูหลายขนาด 

เช่น 25 GB, 50 GB, 100 GB หรอื 128 GB
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สื่อเกบ็อ อมูลแบบเทป (Tape Device)

 เหมาะส าหรบัการส ารองขอ้มลู (Backup)

 มรีาคาถกูและเก็บบนัทกึขอ้มลูไดจ้ านวนมาก

 ลกัษณะการเขา้ถงึขอ้มลูแบบเรยีงล  าดบัต่อเน่ืองกนัไป (Sequential Access) 

 มคีวามจขุอ้มลูหลายขนาดแตกต่างกนัไป เช่น 4 GB, 80 GB, 300 GB, 2.5 TB 

ไปจนถงึ 185 TB เป็นตน้
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เทปบันทกึอ อมูลที่พบเหน็ในปัจจุบัน
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ชือ่เรยีกทางการ ชือ่ทัว่ไป ความจขุ้อมูล

Digital Audio Tape 
(หรอื Digital Data Storage) 

DAT (หรอื DDS) 

4 GB - 300 GB

Digital Linear Tape DLT 10 GB - 300 GB

Linear Tape-Open LTO 100 GB - 2.5 TB

Quarter-Inch Cartridge QIC 150 MB - 4 GB

Travan TR 8 GB - 40 GB



สื่อเกบ็อ อมูลด วยวขหน่วยวขความจ าแบบแฟลช

 อปุกรณห์น่วยความจ าแบบแฟลช (Flash Memory Device) เป็นที่

นิยมใชก้นัมากขึ้น มหีลายประเภท เช่น

 Flash Drive

 Memory Card 

 SSD (Solid State Drive)
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Flash Drive 

 มหีลายชื่อเรยีก เช่น Flash Drive, Thumb Drive หรอื Handy Drive 

 ท าหนา้ทีเ่ป็นท ัง้หน่วยความจ าและตวัไดรวอ่์านเขยีนขอ้มลูไปในตวั

 สามารถต่อพว่งเขา้กบัช่องเสยีบพอรต์ USB ของเครื่องคอมพวิเตอร์

หรอือปุกรณท์ีร่องรบัพอรต์ USB ไดโ้ดยตรง 
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Memory Card

 เป็นหน่วยความจ า Flash Memory 

ในรูปแบบของแผ่นการด์ขนาดต่าง 

 นิยมใชใ้นอปุกรณด์จิติอลแบบพกพา 

เช่น กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสมารท์โฟน 

 สามารถอ่านขอ้มลูไดจ้ากอปุกรณด์จิติอลโดยตรง 

หรอืใชอ้ปุกรณ์ Card Reader

 มคีวามจหุลายขนาด เช่น 4 GB, 8 GB, 16 GB, 

32 GB, 64 GB, 128 GB หรอื 256 GB
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SSD หรือ Solid State Drive 

 เป็นฮารด์ดสิกค์วามเรว็สูง

 เป็น Flash Memory ชนิดหน่ึง ซึง่เก็บขอ้มลูไวไ้ดโ้ดยไมสู่ญหาย 

(Non-Volatile)

แมใ้นขณะทีไ่มม่ไีฟหลอ่เลี้ยง

 ปราศจากส่วนกลไกทีต่อ้งเคลือ่นไหว

ทนต่อการกระทบกระแทกไดด้ี

 มคีวามจสูุง นิยมใชเ้ป็นฮารด์ดสิกม์ากขึ้น 

โดยเฉพาะในเครื่องโนต้บุค๊
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อปุกรณแ์สดงผลลัพธ์ (Output Device)

 อปุกรณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแสดงผลทีพ่บเหน็ในปจัจบุนั

อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้

 อปุกรณแ์สดงผลหนา้จอ (Display Devices)

 อปุกรณส์ าหรบัพมิพง์าน (Print Devices)

 อปุกรณข์บัเสยีง (Audio Devices)
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อุปกรณแ์สดงผลหน าจอ (Display Devices) (ต่อ)

 จอแอลซีดี (LCD Monitors) 

 อาศยัการท างานของโมเลกลุชนิดพเิศษทีเ่รยีกวา่ Liquid Crystal 

 มขีนาดบางและสะดวกในการเคลือ่นยา้ย

 ไม่เปลอืงพื้นทีส่  าหรบัการท างาน
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 จอแอลอดีี (LED Monitors) 

 ความคมชดัและสว่างมากกว่าจอ LCD 

 มปีระสทิธิภาพในการแสดงผล ช่วยให ้

ท างานดา้นกราฟิกไดด้ขีึ้น 

 น าไปใชก้บัหนา้จอของอปุกรณห์ลากหลาย

ประเภท เช่น สมารท์โฟน 

จอตดิรถยนต ์รวมถงึใชเ้ป็นจอโฆษณา

ขนาดใหญ่ (LED Display)
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อุปกรณแ์สดงผลหน าจอ (Display Devices) (ต่อ)



 เทอรม์ินอล (Terminals)

 พบเหน็ไดก้บัจดุบริการขาย (POS : Point Of Sale) ทัว่ไป หรอืจดุใหบ้ริการลูกคา้

เพือ่ท ารายการบางประเภท เช่น ตู ้ATM ส าหรบัฝากถอนเงนิ

 จอภาพมขีนาดเลก็กว่าจอทีใ่ชก้บั

คอมพวิเตอรโ์ดยท ัว่ไป

ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 75

อุปกรณแ์สดงผลหน าจอ (Display Devices) (ต่อ)



 จอซีอารท์ี (CRT Monitors) 

 ใชก้บัเครื่องพซีที ัว่ไป

 อาศยัหลอดแกว้แสดงผลขนาดใหญ่

ทีเ่รยีกว่า หลอดรงัสคีาโธด

(Cathode Ray Tube)

 มขีนาดตัง้แต่ 14, 15, 16, 17, 19, 20 

และ 21 นิ้ว เป็นตน้

 ปจัจบุนัเลกิผลติไปแลว้
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อุปกรณแ์สดงผลหน าจอ (Display Devices) (ต่อ)



 โปรเจคเตอร์ (Projectors) 

 นิยมใชส้  าหรบัการจดัประชมุ สมัมนา หรอืการน าเสนอผลงาน (Presentation) 

 ท าหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนอปุกรณช่์วยขยายภาพขนาดเลก็ ใหป้รากฏเป็นภาพขนาดใหญ่

ทีบ่รเิวณฉากรบัภาพ
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อุปกรณแ์สดงผลหน าจอ (Display Devices) (ต่อ)



อปุกรณส์ าหรับพิมพ์งาน (Print Devices)

 เครื่องพมิพแ์บบดอทเมตรกิซ์ (Dot Matrix Printer)

 อาศยัหวัเขม็พมิพก์ระทบลงไปทีผ่า้หมกึและตวักระดาษโดยตรง

 เหมาะกบัการพมิพเ์อกสารประเภทมสี าเนา (Copy)

 นิยมเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า เครือ่งพมิพแ์บบกระทบ (Impact Printer)
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อุปกรณส์ าหรับพิมพ์งาน (Print Devices) (ต่อ)

 เครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ (Laser Printer)

 มคีวามคมชดัมากกว่าเครื่องพมิพแ์บบอื่น

 อาศยัการท างานของแสงเลเซอร์

 ขอ้เสยีคือไมส่ามารถพมิพเ์อกสารทีเ่ป็นแบบส าเนา (Copy) เหมอืนกบัเครื่องพมิพ์

แบบดอทเมตรกิซไ์ด ้
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 เครื่องพมิพแ์บบองิคเ์จต็ (Ink-jet Printer)

 อาศยัน า้หมกึพ่นลงไปบนกระดาษ

 เลอืกใชไ้ดท้ ัง้หมกึสแีละขาวด า

 มที ัง้แบบราคาถกูทีใ่ชง้าน

ตามบา้นท ัว่ไป และเครื่องขนาดใหญ่

ราคาแพงส าหรบังานพมิพโ์ปสเตอร์

ขนาดใหญ่
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อุปกรณส์ าหรับพิมพ์งาน (Print Devices) (ต่อ)



 พลอตเตอร์ (Plotter)

 นิยมใชก้บัการพมิพเ์อกสารขนาดใหญ่

ทีต่อ้งการความละเอยีดสูง เช่น

ภาพโฆษณา แผนที่ แผนผงั แบบแปลน

 อาศยัการวาดภาพดว้ยปากกาความรอ้น

เขยีนลงไปทีก่ระดาษ

 อาจพบเหน็ไดน้อ้ยลง เนื่องจากการเขา้มา

แทนทีข่องเครื่องพมิพแ์บบองิคเ์จต็
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อุปกรณส์ าหรับพิมพ์งาน (Print Devices) (ต่อ)



 เครื่องพมิพ ์3 มิต ิ(3D Printer)

 เป็นเครื่องพมิพท์ีส่ามารถน ามา

 สามารถผลติเป็นชิ้นงานทีจ่บัตอ้งได ้

โดยใชต้น้แบบจากไฟลโ์มเดลภาพ 3 มติ ิ 

 ใชว้สัดุขึ้นรูป เช่น เสน้ใยพลาสตกิหลากส ี

น ามาผ่านกระบวนการฉีดพ่นของหวัฉีดทลีะช ัน้

(Layer) จนกระท ัง่ไดเ้ป็นโมเดลชิ้นงานทีจ่บัตอ้งไดจ้รงิ 

 สามารถใชผ้ลติชิ้นงานไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น รองเทา้ ตุก๊ตาโมเดล 

ของใชต่้าง  อปุกรณท์างการแพทย ์รวมถงึชิ้นส่วนประกอบบา้น รถยนต์ เป็นตน้
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อุปกรณส์ าหรับพิมพ์งาน (Print Devices) (ต่อ)



อปุกรณอ์ับเสยีวขง (Audio Devices)

 ล าโพง (Speaker)

 เป็นอปุกรณส์ าหรบัช่วยขบัเสยีงออกจากคอมพวิเตอร์

 มรีาคาถกูมากตัง้แต่รอ้ยกว่าบาทจนถงึหลกัพนั

 เหมาะส าหรบัฟงัเสยีงเพลง หรอืเสยีงประกอบภาพยนตร์

รวมถงึเสยีงทีไ่ดจ้ากการพูดผ่านไมโครโฟน เป็นตน้
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อปุกรณอ์ับเสยีวขง (Audio Devices) (ต่อ)
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 หูฟงั (Headphone)

 นิยมใชส้  าหรบัการฟงัเสยีงแบบส่วนตวั

 บางรุ่นอาจพบไดท้ ัง้หูฟงัและไมโครโฟนอยู่ในตวัเดยีวกนั

 มใีหเ้ลอืกหลายชนิดท ัง้ทีแ่บบมสีายเชื่อมต่อและแบบไรส้าย

 ราคามตี ัง้แต่ไม่กี่รอ้ยบาทจนถงึ

หลกัพนัขึ้นอยู่กบัคุณภาพและ

ยีห่อ้ของบรษิทัผูผ้ลติ


