8

บทที่
อุ ป กรณ ท างคอมพิ ว เตอร ที่ ค วรรู  จั ก

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

อุปกรณคอมพิวเตอรในปจจุบนั มีมากมาย เพราะมีผผู ลิตและคิดคนอุปกรณขนึ้ มาใหมเสมอ
ทําใหราคาของอุปกรณเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว แตมเี พียงไมกชี่ นิ้ ทีเ่ ปนอุปกรณพนื้ ฐานทีค่ วรรูจ กั
สําหรับทานทีไ่ มตอ งการความสามารถเสริมแบบครบเครือ่ ง ก็สามารถเลือกซือ้ ไดเทาทีจ่ าํ เปน สําหรับบทนี้
ไดแนะนําอุปกรณใหไดรจู กั 12 รายการ
บทนีผ้ เู ขียนขอความชวยเหลือจากคุณประเสริฐ ประสารยา (prasanya@
yonok.ac.th) เปนชาวจังหวัดแพร แตมาทํางานลําปาง ปจจุบนั ทํางานดานเทคนิค
เครือขาย และบํารุงรักษาเว็บไซตของสถาบัน เขามาปรับปรุงและเพิม่ รายละเอียด
เพราะมีความชํานาญดานฮารดแวรอยางมาก และสนใจซอฟตแวรหลายเรือ่ ง เชน
โปรแกรมรักษาความปลอดภัยในระบบ หรือโปรแกรมแกไขการลืมรหัสผาน เปนตน
ซึง่ ผูเ ขียนไดความรูห ลายเรือ่ งจากเขา จึงขอความชวยเหลือในเรือ่ งรายละเอียดของอุปกรณ ซึง่ เปนขอมูล
ทีเ่ นนในเรือ่ งของฮารดแวร
8.1 เคส (Case)
กลองนีม้ กั จะถูกเรียกวา CPU แตความจริงคือ CASE ทีบ่ รรจุอปุ กรณสาํ คัญ
เชน cpu, ram, hard disk cd-rom, floppy disk, main board, power supply, vga
card, sound card หรือ Internal modem เปนตน
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

การแบง case ตามรูปแบบการทํางาน โดยทั่วไปแบงได 2 ลักษณะ
1. case แบบ AT คือ case ทีส่ งั่ Shutdown แลว ไฟยังจายแกเครือ่ งอยู สังเกตวาพัดลม powersuppy
ยังหมุนอยู หากตองการตัดไฟทีจ่ า ยใหเครือ่ ง จะตองปดสวิตช Power
2. case แบบ ATX คือ case ทีส่ งั่ shutdown แลว power supply จะสั่งตัดไฟไมใหจายแกเครื่องโดย
อัตโนมัติ ไมตอ งปดสวิตชเอง
CPU (Central Processing Unit) หรือ Processor คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหัวใจ
หรือสมองของคอมพิวเตอร มีหนาทีป่ ระมวลผล ซึง่ รวมไปถึงหนาทีท่ างคํานวณทางตรรกะ และการควบคุม
มีขนาดภายนอกกวาง และยาวประมาณ 2 นิว้ หนาประมาณ 1 เซนติเมตร มีหลายแบบแบงตามชนิดของ
socket เชน
socket 7 เปน CPU รุน เกาเชน AMD K5,K6,K7 , Pentium classic , Cyrix M II ปจจุบนั เลิกผลิต
slot 1
เปน CPU ของคาย Intel ตระกูล pentium II ปจจุบนั เลิกผลิต
socket A เปน CPU ของคาย AMD ตระกูล Duron , Thunderbird
socket 370 เปน CPU ของคาย Intel ตระกูล Celeron , Pentium III
socket 478 เปน CPU ของ Intel ตระกูล Pentium IV เปน CPU ซึง่ กําลังมาแรง
เมือ่ CPU เสีย สามารถถอดเปลีย่ น หรือนํารุน ใหมทเี่ ปน socket ชนิดเดียวกัน มาติดตัง้ ทดแทนได
ยีห่ อ ทีไ่ ดรบั ความนิยม คือ CPU ของคาย Intel และ AMD

8.2 จอภาพ (Monitor)

ปจจุบันนิยมใชอยูสองชนิดคือ จอแกว (CRT = Cathode Ray Tube) และ จอ แอล ซี ดี
(LCD = Liquid Crystal Display)
จอแกวที่เปนจอสี (Color Displays) แบงไดเปนสองชนิด คือ
จอภาพคอมโพสิต (Composite) และจอภาพอารจีบี (RGB) สําหรับ
จอภาพอารจบี จี ะคมชัดกวา เนื่องจากใน 1 จุดของการแสดงภาพ จะมี
สัญญาณสีหลัก 3 สี คือ แดง เขียว และ นํา้ เงิน ในขณะทีจ่ อภาพคอมโพสิต
ใน 1 จุดของการแสดงภาพจะมีเพียงสีเดียว ปจจุบันมีหลายขนาดให
เลือก ขนาดทีน่ ยิ มใชคอื 14, 15, 17, 19, 21, 25, 29 นิ้ว (วัดขนาดตามเสนทแยงมุมของจอภาพ)
สําหรับชุดคอมพิวเตอรในระดับปกติ มักมีขนาดเพียง 15 นิว้ หรือ 17 นิว้ ทีเ่ ปนแบบ CRT
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ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ขึ้นอยูกับขนาดของจํานวนจุดพิกเซล (Pixel)
ทีป่ รากฏบนจอภาพ วัดตามความกวาง และ ความยาว โดยปกติคือขนาด 640x480 สวน resolution
ทีม่ คี วามละเอียดมากขึน้ คือ 800x600, 1024x768, 1280x1024 เปนตน
การทํางานของจอภาพตองใชรวมกับการดแสดงผล (Video Adapter) บางครั้งเรียกวา
Graphics card ซึ่งเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เสียบเขาไปในตัวเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทําหนาที่
นําขอมูลจากการประมวลผล มาแปลงเปนสัญญาณภาพแลวสงออกมาทางจอภาพ ถาตองการเลน
เกมทีม่ ภี าพสามมิติ (3D) จะตองซือ้ การดประเภทนี้เพิ่มเขาไปในคอมพิวเตอร เพื่อทําใหการแสดง
ผลไปทีจ่ อภาพ มีความสมบูรณทสี่ ดุ
การเลือกซือ้ จอภาพจะตองตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา จอภาพทีซ่ อื้ ไป เปน
จอภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีสาํ หรับการใชงานอยางแทจริง สิง่ ทีต่ อ งตรวจสอบในการเลือกซือ้ มีดงั ตอไปนี้
1. สีบนจอภาพ แมสที งั้ สามสีประกอบดวย แดง เขียว นํา้ เงิน จะตองใหสเี ดียวกันทัง้ จอ
2. สีขาวซึง่ เกิดจากการผสมกันของแมสที งั้ สาม (อัตราสวน0.3R+0.59G+0.11B) จะตองเปนสีขาว
นวลตาเหมือนสีหลอดฟลูออเรสเซนตใหม
3. การควบคุมการหด-ขยายของจอภาพทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน มีความแมนยํา ไมควรซือ้ จอทีต่ อ ง
ปรับขยายขนาดจอภาพจนสุด จึงจะดูเต็มจอ
4. การควบคุมความสวางความเขมของจอภาพควบคุมไดละเอียดมีความแมนยําแนนอน ไมซอื้ จอภาพ
ทีต่ อ งปรับความเขม ความสวางจนสูงสุด แลวแสดงภาพไดแคปกติ

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

8.3 แปนพิมพ (Keyboard)

แปนพิมพ คือ อุปกรณมาตรฐานที่ผูใชสงคําสั่งเพื่อ
สัง่ ใหคอมพิวเตอรทาํ งาน แปนพิมพทไี่ ดรบั ความนิยม คือ รุน
QWERTY ซึง่ เปนชือ่ ทีไ่ ดมาจากมุมบนดานซายของแปนพิมพ
ถูกออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2411 โดย Christopher Sholes ยังมี
แปนพิมพอกี ระบบ แตเราจะไมคอ ยไดพบเห็นคือ DVORAK
ถูกออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2473 โดย Mr.August Dvorak เมื่อ
เปรียบเทียบระยะการยายนิว้ เพือ่ พิมพเอกสารดวยแปนพิมพแบบ DVORAK จะมีการยายนิว้ นอยกวา
ซึ่งดีกวาในทางปฏิบัติ แตไมไดรับความนิยมเทาแบบ QWERTY ที่ใชเวลาในการยายนิ้วมากกวา
เมือ่ พิมพเอกสารชุดเดียวกัน
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

แปนพิมพเปนอุปกรณพนื้ ฐานในการรับขอมูลเขาเครือ่ งคอมพิวเตอร เมือ่ มีการกดแปนพิมพ
จะเปลีย่ นเปนรหัสแลวสงไปใหกบั คอมพิวเตอร แปนพิมพทใี่ ชในการปอนขอมูล ในปจจุบนั จะมีจาํ นวน
ตัง้ แต 102 ปุม ขึน้ ไป โดยทัว่ ไปแปนพิมพมลี กั ษณะคลายเครือ่ งพิมพดดี ปุม บนแปนพิมพแบงเปน 4
กลุม ใหญ คือ แปนพิมพอกั ษร (Type Writer Keys) แปนควบคุม (Control Keys) ฟงกชนั่ (Function
Keys) แปนตัวเลข (Numeric Keys) การวางตําแหนงแปนอักขระ จะเปนไปตามมาตรฐานของระบบ
พิมพสัมผัสของเครื่องพิมพดีดที่มีการใชแปนยกแคร (Shift) เพื่อทําใหสามารถใชพิมพได ทั้งตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชในทาง
คอมพิวเตอรสวนใหญจะเปนรหัส 7 หรือ 8 บิต กลาวคือ เมื่อมีการกดแปนพิมพ แผงแปนอักขระ
จะสงรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต เขาไปในระบบคอมพิวเตอร เมือ่ นําเครือ่ งคอมพิวเตอรมาใชงานพิมพภาษา
ไทย จึงตองมีการดัดแปลงแผงแปนอักขระ ใหสามารถใชงานไดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุม
แปนทีใ่ ชพมิ พตวั อักษรภาษาไทย จะเปนกลุม แปนเดียวกับภาษาอังกฤษ แตจะใชแปนพิเศษแปนหนึง่ ทําหนา
ทีส่ ลับเปลีย่ นการพิมพภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษภายใตการควบคุมของซอฟตแวรอกี ชัน้ หนึง่

8.4 เมาส (Mouse)

เมาส (Mouse) คือ อุปกรณชี้ตําแหนงที่มีความสําคัญกับการ
ใชงานคอมพิวเตอรในปจจุบนั มาก เนือ่ งจากโปรแกรมในคอมพิวเตอรนาํ
เอาสัญรูป (Icon graphic) มาไวบนจอภาพ ใหผูใชออกคําสั่งผานการชี้
และกด (Point and Click) การนําสัญรูปมาชวยในการสรางความเขาใจ
ของผู  ใ ช นี้ ในภาษาทางคอมพิ ว เตอร เรี ย กว า กราฟฟ ค ยู ส เซอร
อินเตอรเฟส (GUI = Graphic User Interface) เมาสแบงไดเปนสองแบบ
คือ แบบทางกล และแบบใชเแสง
เมาสแบบทางกล เปนแบบทีใ่ ชลกู กลิง้ กลม ทีม่ นี าํ้ หนักและแรงเสียดทานพอดี เมือ่ เลือ่ นเมาสไป
ในทิศทางใดจะทําใหลกู กลิง้ เคลือ่ นไปมาในทิศทางนัน้ ลูกกลิง้ จะทําใหกลไกซึง่ ทําหนาทีป่ รับแกนหมุนใน
แกน X และแกน Y แลวสงผลไปเลือ่ นตําแหนงตัวชีบ้ นจอภาพ สามารถควบคุมความเร็วไดอยางตอเนือ่ ง
สัมพันธระหวางทางเดินของเมาสและจอภาพ
เมาสแบบใชแสง อาศัยหลักการสงแสงจากเมาสลงไปบนแผนรองเมาส (Mouse pad) แผนรอง
เมาสซงึ่ เปนตาราง (Grid) ตามแนวแกน X และ Y เมือ่ เลือ่ นตัวเมาสเคลือ่ นไปบนแผนตารางรองเมาส
ก็จะมีแสงตัดผานตารางและสะทอนขึน้ มา ทําใหทราบตําแหนงทีล่ ากไป เมาสแบบนีไ้ มตอ งใชลกู กลิง้ กลม
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แตตอ งใชแผนตารางรองเมาสพเิ ศษ การใชเมาสจะเปนการเลือ่ นเมาสเพือ่ ควบคุมตัวชีบ้ นจอภาพไป
ยังตําแหนงทีต่ อ งการ แลวทําการยืนยันดวยการกดปุม เมาส ปุม กดบนเมาส มีความแตกตางกัน สําหรับ
เครือ่ งแมคอินทอช ปุม กดเมาสจะมีปมุ เดียว เมาสทใี่ ชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอรตระกูลไอบีเอ็มสวนใหญจะ
มี 2 ปุม โดยทัว่ ไปปุม ทางซายใชเพือ่ ยืนยัน การเลือกรายการ และปุมทางขวาเปนการยกเลิกรายการ
หรือแสดงรายการเมนู เมาสในปจจุบนั มี 3 ปุม ปุม กลางทีเ่ พิม่ มาใชเพือ่ ควบคุม Scroll bar ไดโดยงาย

8.5 ลําโพง (Speaker)

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

ลําโพง ทําหนาทีแ่ ปลงสัญญาณไฟฟาใหเปนสัญญาณเสียง ซึ่ง
หูมนุษยสามารถรับฟงได โดยทัว่ ไปลําโพงคอมพิวเตอรจะมีขนาดกําลัง
วัตต (Watts) ไมสงู นัก เนือ่ งจากขอบเขตความตองการทีจ่ าํ กัด ประกอบ
กับการออกแบบ เนนใหเกิดความสมดุลระหวางตัวเครือ่ งคอมพิวเตอรกบั
ขนาดลําโพง หากใครตองการกําลังเสียงซึ่งมากกวาปกติ ก็สามารถซื้อ
เครือ่ งขยายเสียง (Amplifier) มาตอพวงกับลําโพงได
ขอสังเกตของลําโพงคอมพิวเตอรอีกจุดหนึ่งก็คือ โดยปกติลําโพงคอมพิวเตอรจะมีการชีล
(shield) เพือ่ ปองกันฟลัก๊ แมเหล็กเขารบกวนการทํางานของจอภาพเมือ่ วางลําโพงใกลกบั จอ หากนํา
ลําโพงทีใ่ ชกบั เครือ่ งเสียงทัว่ ไปมาแทนลําโพงคอมพิวเตอร ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื สีของจอมอนิเตอรจะผิด
เพีย้ นไปบาง

การแบงชนิดของลําโพงคอมพิวเตอร

1. ลําโพงที่ไมมีเครื่องขยายในตัว โดยทั่วไปตัวลําโพงจะมีขนาดทนกําลังขับไมเกิน 2 วัตต (RMS)
จะใชเครื่องขยายเสียงซึ่งติดตั้งมากับ soundcard เพื่อขับกําลังใหลําโพงโดยตรง ถานําลําโพงชนิดนี้
ไปตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง sound card ในตัว mainboard (มักเรียกวา sound on board)
เสียงทีไ่ ดจะเบามากหรืออาจไมไดยนิ เลย เนือ่ งจากกําลังขับสูงสุดของ sound on board จะมีคา ไมเกิน
1.5 วัตต (RMS) ควรใชลาํ โพงชนิดนีก้ บั sound card ซึง่ แยกออกจากตัว mainboard ซึง่ คุณภาพเสียง
ก็ไมดนี กั
- ขอดี คือ ราคาถูก ไมตอ งอาศัยไฟเลีย้ ง ไมตอ งเสียบปลัก๊ เพิม่ เพราะไมมเี ครือ่ งขยายในตัว
- ขอเสีย คือ พลังเสียงทีไ่ ดขนึ้ กับภาคขยายบน soundcard ไมสามารถปรับแตงเสียงไดจากตัวลําโพง
2. ลําโพงชนิดทีม่ เี ครือ่ งขยายเสียงในตัว เปนทีน่ ยิ มใชงานในปจจุบนั เนือ่ งจากใหคณ
ุ ภาพเสียงทีด่ กี วา
กําลังขับสูงสุดสามารถเลือกได ปรับแตงเสียงไดตามความตองการ ใชกบั Sound card ไดทกุ รุน
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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- ขอดี คือ คุณภาพเสียงดี ปรับแตงระดับเสียงได กําลังขับสูงกวาแบบไมมีเครื่องขยายในตัว
ขอเสีย คือ ตองใชไฟเลี้ยง ตองเสียบปลั๊กไฟเพิ่มอีก 1 จุด ราคาแพง

หลักการเลือกซื้อลําโพงคอมพิวเตอร
1.
2.
3.
4.

เลือกกําลังขับสูงสุดของลําโพงใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน
ดูความถีต่ อบสนองของลําโพงควรจะอยูใ นระดับ 20 Hz - 20 kH (ดูจากคา frequency responds)
ถามีเงินพอก็ควรเลือกซือ้ ลําโพง Brand name เชน Boston, JBL หรือ Creative เปนตน
เลือกซือ้ ลําโพงทีไ่ มมฟี ลัก๊ แมเหล็กรัว่ ซึง่ ดูไดเมือ่ วางลําโพงใกลจอภาพ สีทปี่ รากฏบนจอจะเพีย้ นไป
ลําโพงทีด่ ี เมือ่ นําไปวางไวใกลจอมอนิเตอรจะไมมผี ลเกิดกับจอภาพ

8.6 ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive)

ซีดรี อม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory)
มีลกั ษณะเปนแผนวงกลมคลายกับซีดเี พลง มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
12 เซนติเมตร ปจจุบนั มีแผน CD-ROM ขนาด 8 เซนติเมตรทีเ่ รียกวา
MINI CD-ROM
ซีดีรอมทํามาจากแผนโพลีคารบอเนต (Polycarbonate) ซึ่ง
เปนทีน่ ยิ มอยางมากในปจจุบนั เนือ่ งจากมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหลายอยาง
และมีราคาทีถ่ กู ลงมาก ซีดรี อมนีใ้ ชหลักของแสงในการอาน/บันทึกขอมูล เหมาะสําหรับขอมูลทีไ่ มตอ ง
การเปลีย่ นแปลง เพราะเมือ่ ทําการบันทึกขอมูลลงไปแลว จะไมสามารถนํากลับมาแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูล
ใหมไดอีก ยกเวนแตจะใชแผนลักษณะพิเศษที่สามารถลบและบันทึกใหมคือ CD-RW แตก็มีราคา
แพงกวาและตองใชเฉพาะกับเครือ่ งอาน/บันทึก อีกแบบหนึง่ ซึง่ ตางจากเครือ่ งอานซีดรี อมโดยทัว่ ไป แผน
ซีดรี อมสามารถเก็บขอมูลไดถงึ 680 MB หรือเก็บขอมูลทีเ่ ปนภาพและเสียง เชน ภาพยนตรหรือเพลงได
นานถึง 74 นาที
สวนดีวดี ี(Digital Video DisK) เปนหนวยเก็บขอมูลสํารองอีกชนิดทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยมมาก
เชนกัน มีลกั ษณะคลายกับแผนซีดรี อม ตางกันตรงที่ DVD-ROM สามารถเก็บขอมูลไดทั้งสองดาน
สามารถ เก็ บ ข อ มู ล ได ม ากกว า ซี ดี ร อม 7 เท า ตั ว (4.7 GB) และจะมี พั ฒ นาการต อ ไป
ปจจุบนั ดีวดี นี ยิ มใชในการ บันทึกภาพยนตรและมัลติมเี ดีย
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ซีดรี อมและดีวดี รี อมไมสามารถทํางานไดดว ยตนเอง จะตองมีตวั อานขอมูลเชนเดียวกับแผน
ดิสกเก็ต อุปกรณทใี่ ชในการอานขอมูลจากซีดรี อมเรียกวา ซีดรี อมไดรฟ (CD-ROM Drive) สวนอุปกรณ
ทีใ่ ชสาํ หรับอานดีวดี ี เรียกวา ดีวดี ไี ดรฟ (DVD Drive) โดยทีด่ วี ดี ไี ดรฟ สามารถอานขอมูลไดทงั้ แผนดีวดี ี
และจากแผนซีดรี อมไดดว ย แตซดี รี อมไดรฟไมสามารถอานขอมูลจากแผนดีวดี ไี ด
ขอดีของแผนซีดรี อม และดีวดี ี
1. สามารถบรรจุขอ มูลไดมาก
2. เก็บรักษาไดนาน
3. พกพาและนําไปใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอรอนื่ ไดสะดวก
4. อานขอมูลไดรวดเร็ว และขอมูลไมสญ
ู หายไดงา ย
ขอจํากัดของแผนซีดรี อม และดีวดี ี
1. ไมสามารถลบหรือบันทึกขอมูลได ยกเวนมีเครือ่ งบันทึกหรือแผนชนิดพิเศษ
2. แมแผนซีดรี อมจะมีราคาถูกลง แตแผนดีวดี ยี งั มีราคาทีแ่ พงอยู
3. ขนาดใหญกวาแผน Diskette หรือสือ่ เก็บขอมูลชนิดใหมในปจจุบนั เชน Memory stick เปนตน

เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

8.7 ฟล็อปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive)

ทําหนาทีอ่ า นและเขียนขอมูลจากแผนดิสกเก็ต ฟล็อปปด สิ ก
หรือทีน่ ยิ มเรียกวา ดิสกเก็ต (Diskette) มีลกั ษณะเปนแผนแมเหล็ก
สีดาํ ทรงกลม ทําจากแผนพลาสติกไมลา เคลือบดวยสารแมเหล็ก บรรจุ
อยูใ นซองพลาสติกแข็ง รูปสีเ่ หลีย่ ม เพือ่ ปองกันแผนดิสกเก็ตจากฝุน ละออง
สิ่ ง สกปรก การขู ด ขี ด และอื่ น ๆ พื้ น ผิ ว ของฟล็ อ ปป ดิ ส ก
จะถูกแบงออก ตามแนววงกลม เรียกวา แทรค (Track) และแตละแทรคจะถูกแบงออกเปนเซคเตอร
(Sector) ตัวอยาง เชน แผนดิสกขนาด 3.5 นิ้ว ความจุสูง (High Density) เปนดิสกแบบ 2 หนา
แบงออกเปน 80 แทรค ๆ ละ 18 เซคเตอร แตละเซคเตอรเก็บขอมูลได 512 ไบท ความจุรวม
1.44 เมกะไบต (MB)
แผนดิสกเก็ตมีอยู 2 ขนาด คือ ขนาด 3.50 นิ้ว กับขนาด 5.25 นิ้ว แผนดิสกเก็ตที่นิยมใช
อยูใ นปจจุบนั จะเปนขนาด 3.50 นิว้ เรียกวาแผน High Density (HD) ซึง่ มีความจุในการเก็บขอมูลเทากับ
1.44 MB หรือ 2.0 MB ถาเปนแผน 3.50 นิว้ รุน เกา จะมีขนาดบรรจุใกลเคียงกับแผนรุน เกา (ขนาด
5.25 นิ้ว) เรียกวา แผน Double Density (DD) สําหรับแผนดิสกเก็ต ขนาด 5.25 นิ้ว นั้น ปจจุบัน
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ไมเปนที่นิยมเพราะมีขนาดใหญ พกพาไมสะดวก และมีความจุขอมูล 1.2 MB ซึ่งนอยกวาแผน
3.50 นิ้ ว ขอบของแผ น ดิ ส ก เ ก็ ต นี้ จ ะมี ช  อ งกรอบสี่ เ หลี่ ย มที่ เ ป ด ป ด ได 2 ข า ง
ถาทัง้ สองกรอบเปดอยูจะทําใหไม สามารถเขียนขอมูลลงไปได
ขอดีของแผนดิสกเก็ต
1. สามารถนําขอมูลไปใชในคอมพิวเตอรเครือ่ งอืน่ ไดงา ย
2. สามารถพกพาไดสะดวก
ขอจํากัดของแผนดิสกเก็ต
1. เก็บขอมูลไดไมเกิน 1.44 MB ตอหนึง่ แผน
2. ขอมูลในแผนอาจสูญหายไดงา ยถาใชงานไมถกู วิธี
อนาคต สือ่ เก็บขอมูลแบบ Floppy disk drive อาจถูกเลิกใช เพราะสามารถสงขอมูลไปเก็บไวใน
Internet มีสอื่ บันทึกขอมูลทีจ่ ไุ ดมากกวา มีความคงทนกวา เชน CD-RW, Memory stick, Thumb drive
และขนาดของแฟมขอมูลในปจจุบนั มักจะขนาดใหญ ทําใหเก็บลงแผน Diskette ทีจ่ ไุ ดเพียง 1.44 Mb ไมได

8.8 ฮารดดิสก (Hard Disk)

มีลกั ษณะคลายแผนดิสกหลาย ๆ แผน เรียงซอนอยูบ นแกน
เดียวกัน เรียกวา แพลตเตอร (Platter) แผนจานของแตละแผนของ
ฮารดดิสกจะแบงเปนแทรคและเซคเตอรเชนเดียวกับแผนดิสกทวั่ ไป แตจะ
เรียกวา ไซลินเดอร หรือทรงกระบอก (Cylinder) แทนคําวา แทรค
(Track) เพราะเมื่ อ เชื่ อ มแทรคเดี ย วกั น ของแต ล ะแผ น ซึ่ ง อยู  ต รงกั น เข า ด ว ยกั น
จะมองเห็นเปนทรงกระบอก ฮารดดิสกสว นใหญจะประกอบดวยแผนจานแมเหล็ก (Platters) สองแผน
หรือมากกวาจัดเรียงอยูบนแกนเดียว (Spindle) ทําใหแผนแมเหล็กหมุนไปพรอม ๆ กัน จากการ
ขั บ เคลื่ อ นของมอเตอร ด  ว ยความเร็ ว 3,600 รอบต อ นาที ห รื อ มากกว า แต ล ะหน า
ของแผนจานจะมีหัวอาน เขียนประจําเฉพาะ โดยหัวอานเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคลายหวี
สามารถเคลื่ อ นเข า ออกระหว า งแทรคอย า งรวดเร็ ว ป จ จุ บั น นี้ แผ น จานแม เ หล็ ก ถู ก พั ฒ นา
ใหหมุนที่ความเร็ว 5,400 7,200 และ 10,000 รอบ ตอนาที (RPM = Round per minute)
ทําใหการทํางานของ hard disk เร็วขึ้นมาก
ระบบฮารดดิสกแตกตางกับแผนดิสกเก็ต ซึง่ โดยทัว่ ไปแลวจะมีจาํ นวนหนาสําหรับเก็บบันทึกขอมูล
มากกวาสองหนา และนอกจากระบบฮารดดิสกจะเก็บบันทึกขอมูลเหมือนแผนดิสกเก็ต ยังเปนสวนทีใ่ ช
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ในการอาน หรือเขียนบันทึกขอมูลเหมือนชองดิสคไดรฟ แผนจานแมเหล็กของฮารดดิสกจะมีความ
หนาแนนของการจุขอ มูลบนผิวหนาไดสงู กวาแผนดิสกเก็ตมาก เชน แผนดิสกเก็ตมาตรฐานขนาด 3.5 นิว้
ความจุ 1.4 เมกกะไบต จะมีจํานวนวงรอบบันทึกขอมูลหรือเรียกวา แทรค อยู 80 แทรค
กรณี ข องฮาร ด ดิ ส ก ขนาดเดี ย วกั น จะมี จํ า นวนวงรอบสู ง มากกว า 1,000 แทรคขึ้ น ไป
ขณะเดี ย วกั น ความจุ ใ นแต ล ะแทรคของฮาร ด ดิ ส ก ก็ จ ะสู ง กว า ได ถึ ง 5 เท า ของความจุ
ในแต ล ะแทรคของแผ น ดิ ส ก เ ก็ ต เนื่ อ งจากความหนาแน น ของการบั น ทึ ก ข อ มู ล
บนผิวแผนจานแมเหล็กของฮารดดิสกสูงมาก ๆ ทําใหหัวอานและเขียนบันทึกมี
ขนาดเล็ก
ตําแหนงของหัวอานและเขียนบันทึกก็ตองอยูในตําแหนงที่ใกลชิดกับผิวหนาจานมาก โอกาส
ทีผ่ วิ หนาและหัวอานเขียนอาจกระทบกันได ดังนัน้ แผนจานแมเหล็กจึงเปนแผนอะลูมเิ นียมแข็ง แลว
ฉาบดวยสารแมเหล็ก ฮารดดิสกจะบรรจุอยูใ นกลองโลหะปดสนิท เพือ่ ปองสิง่ สกปรกหลุดเขาไปภายใน
ซึง่ ถาตองการเปดออกจะตองเปดในหองทีเ่ รียกวา clean room ทีม่ กี ารกรองฝุน ละอองจากอากาศเขาไป
ในหองออกแลว ฮารดดิสกทนี่ ยิ มใชในปจจุบนั เปนแบบติดภายในเครือ่ ง ฮารดดิสกทใี่ ชงานสําหรับติดตัง้
ภายนอกและเคลือ่ นยายไดเรียกวา ดิสกวนิ เชสเตอร (Winchester Disk)
เนือ่ งจากฮารดดิสกไมสามารถทํางานเก็บขอมูลเองได จําเปนตองมีการดควบคุมบอกการทํางาน
ประกอบดวย ตามปกติการดนีจ้ ะใชเสียบเขาชองสล็อตสําหรับการเพิม่ ขยาย ปจจุบันวิวัฒนาการของ
hard disk มีการพัฒนา โดยไดตดิ ตัง้ การดควบคุมภายในตัว hard disk เลยทําใหการใชงาน hard disk
สะดวกกวาสมัยกอนมาก สัญญาณทีเ่ ขาหรือออกจากฮารดดิสกจะตองผานการดควบคุมนีก้ อ นเสมอ การด
ควบคุมแตละชุดจะมีวธิ กี ารเขารหัสเฉพาะสําหรับชองไดรฟ เราไมสามารถนําการดควบคุมอืน่ ทีใ่ ชวธิ กี าร
เขารหัสทีแ่ ตกตางกันมาอานขอมูลในฮารดดิสก ฮารดดิสกนนั้ จะตองทําการฟอรแมตใหมจงึ จะใชงานกับ
การดควบคุมนัน้ ชนิดของ hard disk แบงไดตามรูปแบบของการดควบคุม 4 ชนิด คือ
1. ชนิด ST-506/41L เปนระบบควบคุมมาตรฐานเริม่ แรกทีใ่ ชกบั เครือ่ งพีซี มีวธิ กี ารเขารหัส
แบบ MFM แลวภายหลังจึงไดขยายเปนแบบ RLL และ ARLL ตามเทคโนโลยีของวัสดุทใี่ ช ขอสังเกต
ประการหนึง่ ทีบ่ อกขอแตกตางของการเขารหัสแบบ MFM และ RLL คือการแบงเซกเตอรในแทรคชอง
ไดรฟแบบ MFM จะใชคลัสเตอรตอ แทร็ค และ ไดรฟแบบ RLL จะใช 26 คลัสเตอรตอ แทร็ค โดยแบบ RLL
จะมีความจุไดมากกวาราว 30% จะตรงกับฮารดดิสกชองไดรฟขนาด 20 เมกะไบตของแบบ MFM
ปจจุบนั ไมใชแลว
2. ชนิด ESDI (Enhanced Small Device Interfaces) เปนระบบที่สูงกวาระบบมาตราฐาน
ST-506 มีความจุและความเร็วสูงขึน้ นับเปนระบบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใชกบั เครือ่ งทีม่ ไี มโครโปรเซสเซอร
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80286 และ 80386 ทีม่ คี วามเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงกวา อัตราการโอนยายขอมูลหรือการอานขอมูล
จากดิสคจะเร็วกวาดิสคแบบ ST-506 ราว 4 เทา โดยดิสคแบบ ST-506 จะใชกับเครื่องที่ชากวา
ใชไมโครโปรเซสเซอร 8088 การดควบคุมแบบ ESDI สามารถตอฮารดดิสกไดสองตัว ปจจุบนั ไมใชแลว
3. ชนิด SCSI (Small Computer System Interface) อานวา สกัดซี(scuzzy) เป นกา ร ดที ่
นิยมใชกนั มากขึน้ เพราะระบบนีไ้ มเพียงเปนการดควบคุมฮารดดิสก ยังเปนการเชือ่ มโยงบัสทีช่ าญฉลาด
(intelligent) ทีม่ โี ปรเซสเซอรอยูใ นตัวเองทําใหเปนสวนเพิม่ ขยายกับแผงวงจรใหม ขนาดและอัตราการ
อานขอมูลเทียบไดใกลเคียงกับ ESDI ระบบ SCSI นอกจากจะใชเพือ่ ควบคุมฮารดดิสก เรายังใชเพือ่ การ
ควบคุมอุปกรณตอ เสริมอืน่ ๆ ไดดว ย เชน โมเด็ม, ซีดรี อม, สแกนเนอร และเครื่องพิมพ hard disk
แบบนีส้ ว นมากจะใชกบั server
4. ชนิด IDE (Integrated Drive Electronics) ระบบนีจ้ ดั เปนมาตรฐานระบบใหมทถี่ กู นํามา
ใชกบั Personal Computer จนถือไดวา เปนมาตรฐานของ hard disk ในปจจุบนั แลว เนือ่ งจากประสิทธิภาพ
การทํางานทีถ่ กู พัฒนามาจนสูสกี บั hard disk แบบ SCSI แถมราคายังถูกกวาดวย
นอกจากนี้ คอมพิวเตอรบางเครือ่ ง อาจติดตัง้ หนวยความจําสํารอง เรียกวา ดิสกมเิ รอรรงิ่ (Disk
Mirroring) เมือ่ หนวยความจําจริงมีปญ
 หา คอมพิวเตอรจะอานความจําจากหนวยสํารองนี้ ซึง่ มักจะนิยม
ใชฮารดดิสกแบบสกัดซี ซึง่ มีประสิทธิภาพในการโอนถายขอมูลไดเร็ว

8.9 สแกนเนอร (Scanner)

สแกนเนอร คือ อุปกรณซงึ่ จับภาพและเปลีย่ นแปลงภาพจากรูป
แบบของอนาลอกเปนดิจติ อล ซึง่ คอมพิวเตอรสามารถแสดง, เรียบเรียง เก็บรักษา และผลิตออกมาได
ภาพนั้นอาจจะเปนรูปถาย, ขอความ, ภาพวาด หรือแมแตวัตถุสามมิติคอนขางแบนราบ เชน ผา
หลายปมาแลวทีเ่ ครือ่ ง Scanner ซึง่ เปนอุปกรณสาํ หรับแปลงเอกสารภาพเปนแฟมภาพทางคอมพิวเตอร
มี ห ลายรุ  น หลายขนาด ป จ จุ บั น ที่ เ ห็ น นิ ย มใช กั น มาก และราคาถู ก ลงไม ถึ ง 10,000 บาท
จะมี ห น า ตาเหมื อ นเครื่ อ งถ า ยเอกสาร ขนาดเล็ ก ภาพที่ ไ ด มี ค วามละเอี ย ดขึ้ น โดยพื้ น ฐาน
การทํางานของสแกนเนอร ชนิดของสแกนเนอร และ ความสามารถในการทํางาน ของสแกนเนอร
แบงออกได 2 ชนิด คือ
1. Flated scanners ซึง่ ใชสแกนภาพถายหรือภาพพิมพตา ง ๆ สแกนเนอรชนิดนีม้ พี นื้ ผิวแกว
บนโลหะทีเ่ ปนตัวสแกน เชน ScanMaker III
2. Transparency and slide scanners ซึ่งใชสแกนโลหะโปรง เชน ฟลมและสไลด ตัวอยาง
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ของสแกนเนอรชนิดนี้ เชน ScanMaker 35t ที่ใชสแกนฟลม 35-mm
และ ScanMaker 45t ใชสแกน ฟลมขนาด 8"x10"

8.10 เครื่องพิมพ (Printer)

เครื่องพิมพ (Printer) แบงได 2 ประเภท คือ แบบกระแทก
(impact printer) และแบบไมกระแทก (non-impact printer)
1. เครือ่ งพิมพแบบกระแทก เปนเครือ่ งพิมพที่ใชการกระแทก
ของเข็มในหัวพิมพลงบนผาหมึก เพื่อใหเกิดรอยบนกระดาษ ไดแก เครื่อง- พิมพแบบหัวเข็ม
ความละเอี ย ดของงานพิ ม พ พิ จ ารณาจากจํ า นวนเข็ ม ในหั ว พิ ม พ ค วามเร็ ว ของการพิ ม พ
มีหนวยวัดเปนจํานวนตัวอักษรตอวินาที การวัดความเร็วของเครือ่ งพิมพตอ งมีคณ
ุ ลักษณะการพิมพเปน
จุดอางอิง เชน พิมพได 300 ตัวอักษรตอวินาทีในภาวะการพิมพแบบปกติ และทีข่ นาดตัวอักษร 10 ตัวอักษร
ตอนิว้ แตหากพิมพแบบเอ็นแอลคิว (NLQ = Nearly Letter Quality) โดยทั่วไปแลวจะลดความเร็ว
เหลือเพียงหนึง่ ในสามเทานัน้ ความเร็วของเครือ่ งพิมพแบบจุดในปจจุบนั มีตงั้ แต 200-500 ตัวอักษรตอ
วินาที ขนาดแครพมิ พ เครือ่ งพิมพทใี่ ชงานกันอยูใ นขณะนีม้ ขี นาดแคร 2 ขนาด คือใชกบั กระดาษกวาง 9
นิว้ และ 15 นิว้ หรือพิมพได 80 ตัวอักษร และ 132 ตัวอักษรในภาวะ 10 ตัวอักษรตอนิว้
คุณลักษณะเดนของเครื่องพิมพแบบหัวเข็ม
1. สามารถพิมพลงบนกระดาษทีม่ หี ลายสําเนาหลายชุดได ทําใหไมตอ งเสียเวลาพิมพหลายครัง้
ซึง่ เครือ่ งพิมพแบบอืน่ ไมสามารถทําได
2. มีความทนทานในการใชงานสูง
3. สามารถพิมพกบั กระดาษตอเนือ่ งได
4. เปนเครือ่ งพิมพทพี่ มิ พแลวมีเสียงดังกวาเครือ่ งพิมพแบบอืน่ ๆ
2. เครือ่ งพิมพแบบไมกระแทก
เครือ่ งพิมพองิ คเจ็ท (Ink Jet) ซึง่ อาศัยหลักการบีบพนฉีดสีหมึก โดยหมึกจะถูกฉีดออกจากรู
ขนาดเล็กบนหัวพิมพ หมึกที่ใชมีแมสี 3 สี คือ แดง เหลือง และนํ้าเงิน บางเครื่องจะใช 2 กลอง คือ
นํ้าหมึกสีดํากับตัวแมสี สามารถพิมพไดเร็ว คือ ประมาณ 9 หนา/นาที (PPM = Page Per Minute)
เครือ่ งพิมพเลเซอร (Laser) เปนเครือ่ งพิมพชนิดไมกระแทกอีกแบบหนึง่ เครือ่ งพิมพชนิดนี้
อาศัยเทคโนโลยีไฟฟาสถิตยทพี่ บไดในเครือ่ งถายเอกสารทัว่ ไป โดยลําแสงจากเลเซอรไดโอดจะฉาย
ไปยังกระจกหมุนเพือ่ สะทอนไปยังลูกกลิง้ ไวแสง ซึง่ จะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรทีไ่ ดรบั จาก
คอมพิ ว เตอร
และกราดตามแนวยาวของลู ก กลิ้ ง อย า งรวดเร็ ว
สารเคลื อ บบน
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ลู ก กลิ้ ง จะทํ า ปฎิ กิ ริ ย ากั บ แสง แล ว เปลี่ ย นเป น ประจุ ไ ฟฟ า สถิ ต ย ซึ่ ง ทํ า ให ผ งหมึ ก
เกาะติดกับพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระจุ เมือ่ กระดาษพิมพหมุนผาน ลูกกลิ้ง ความรอนจะทําใหผงหมึกหลอม
ละลายติ ด กั บ กระดาษได ภ าพหรื อ ตั ว อั ก ษร เครื่ อ งพิ ม พ เ ลเซอร ที่ นิ ย มนํ า มาใช ง านกั บ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีความเร็วของการพิมพ ประมาณ 6 ถึง 24 หนาตอนาที
โดยมี ค วามละเอี ย ดของจุ ด ภาพประมาณ 300 จุ ด ต อ นิ้ ว จึ ง ทํ า ให ไ ด ภ าพกราฟกที่สวยงาม
และตัวหนังสือทีค่ มชัด มีชดุ แบบอักษรหลายชุด เครือ่ งพิมพเลเซอรระดับสูงจะมีความเร็วของการพิมพ
สูงขึ้น คือ ตั้งแต 20 หนาตอนาที ไปจนถึง 70 หนาตอนาที หมึกพิมพของ เครื่องชนิดนี้
จะเก็บไวในตลับ มีลักษณะเปนผงเรียกวา โทนเนอร (Toner)
คุณลักษณะเดนของเครือ่ งพิมพแบบไมกระแทก
1. สามารถพิมพภาพสีได โดยมีตลับหมึกสีแยกอิสระ สามารถถอดเปลีย่ นใหมได
2. คุณภาพการพิมพคมชัดกวาแบบใชหวั เข็ม ใหความละเอียดสูง เหมาะสําหรับงานดานกราฟฟค
และงานดานการนําเสนอ (Presentation)
3. สามารถพิมพบนผิววัสดุอนื่ ๆ นอกจากบนกระดาษได
เชน แผนใส หรือ สติกเกอร เปนตน

8.11 โมเด็ม (Modem)

โมเด็มยอมาจาก Modulator-Demodulator หมายถึง อุปกรณ แปลงสัญญาณดิจติ อล (Digital
signal) เปนสัญญาณอนาล็อก (Analog signal) และแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล สําหรับ
modem ตั ว หนึ่ ง จะมี ห น า ที่ แ ปลงทั้ ง รั บ และส ง เพื่ อ ให ข  อ มู ล ถู ก ส ง ไปตามคลื่ น ในสาย
โทรศัพททเี่ ปนอนาล็อก เมือ่ modem ฝง รับ รับคลืน่ นี้ จะทําการแปลงเปนสัญญาณดิจิตอลในรูปของ
ตัวเลข เพื่อใหคอมพิวเตอรประมวลผล
อุ ป กรณ ที่ ใ ช สํ า หรั บ เชื่ อ มต อ คอมพิ ว เตอร กั บ คอมพิ ว เตอร ด  ว ยสายโทรศั พ ท
และตองมีอปุ กรณนี้ ทัง้ เครือ่ งตนทางและเครือ่ งปลายทาง หรือเชือ่ มตอคอมพิวเตอรทบี่ า นเขาไปบริษทั
ผูใ หบริการ Internet (ISP-Internet service provider) ถาเชือ่ มตอแบบนีจ้ ะตองเสียคาใชจา ยรายชัว่ โมง
หรือรายเดือน หรือ จากอัตราการรับ-สงขอมูล (Data transfer)
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8.12 โตะคอมพิวเตอร (Desk)

โต ะ วางคอมพิ ว เตอร เ ป น อุ ป กรณ ที่ จ ะทํ า ให ใ ช ง านคอมพิ ว เตอร ไ ด สะดวก
เพราะโต ะ คอมพิ ว เตอร มั ก จะมี แ ท น วางแป น พิ ม พ และจอภาพแยก ออกจากกั น
บางตั ว มี ช  อ งวางเครื่ อ งพิ ม พ มี ลิ้ น ชั ก เก็ บ สื่ อ เก็ บ ข อ มู ล และมี ล อ เพื่ อ เคลื่ อ นย า ยได
ทําใหสะดวกในการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน แตผูเขียน พบปญหาหนึ่ง คือ บานที่อยูปจจุบัน เปน
Townhouse มีจํานวนหองจํากัด และมีลูกเล็กหลายคน ไมวาจะวางคอมพิวเตอรไวที่ใดก็ไมเหมาะ
จึงตองซื้อ Notebook ราคาเพียง 29,900 บาท ซึ่งมีรายละเอียดอยูที่ http://www.ecs.com.tw/
products/a900.htm รุนนี้ถูก และตรงกับความ ตองการ เพื่อหางไกลมือเด็ก พับเก็บไดสะดวก
ใช ไ ด ทั้ ง โต ะ ทํ า งาน โต ะ คอมพิ ว เตอร และโต ะ ทานข า ว หิ้ ว ไป นํ า เสนองาน
หรือบรรยายนอกสถานที่ไดสะดวก
ราคาคอมพิ ว เตอร ใ นป จ จุ บั น จะอยู  ใ นช ว ง 25,000 บาท ถึ ง 30,000 บาท
ซึ่งราคาจะตางกันไป ตามลักษณะอุปกรณภายใน ถาอุปกรณภายในมี RAM ขนาด 256 Mb
เมือ่ ทานตองการเพิม่ ขนาดเปน 512 Mb ก็สามารถเพิม่ เงินใหรา นชวยจัดการให เรียกวาการ upgrade
อุปกรณภายในอืน่ ก็เชนกัน ทานสามารถขอเปลีย่ นได ถาเขาบอกวาไมได ขอแนะนําวาเปลีย่ นรานไดเลย
เพราะถาแคนที้ าํ ไมได อนาคตของบริการหลังการขาย คงไมดีแนนอน

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

8.13 แนะนําเว็บไซต

ป จ จุ บั น ท า นสามารถสั่ ง ซื้ อ คอมพิ ว เตอร หรื อ อุ ป กรณ ไ ด ท างอิ น เทอร เ น็ ต
สามารถเลือกชําระเงิน ไดทั้งบัตรเครดิตและการโอนเงิน สําหรับการโอนเงินนั้นเปนวิธีที่ปลอดภัย
เพราะจายเทาใดก็เทานัน้ มีผรู บั ชัดเจน แตถา เปนบัตรเครดิต อาจมีคนขโมยเลขบัตรของทานไปใช
เพราะใชเลขบัตรเพียง 10 กวาหลัก และวันที่หมดอายุของบัตร ก็สามารถซื้อสินคาและบริการใน
Internet ไดแลว ซึง่ หาขอมูลและเปรียบเทียบราคาไดจากเว็บดังตอไปนี้
ขายสินคา IT
http://www.pantipprice.com
http://www.ar4u.com/Product_IT
ขายสินคา IT
http://www.commart.co.th
ขายสินคา IT
http://www.vision4d.com
แสดงราคาสินคา IT
http://www.techweb.com
อธิบายความหมายของคําที่ตองการ
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