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บทที่  8
อุปกรณ ทางคอมพิวเตอร ที่ควรรู จัก

อปุกรณคอมพวิเตอรในปจจบุนัมมีากมาย เพราะมผีูผลติและคดิคนอปุกรณขึน้มาใหมเสมอ
ทาํใหราคาของอปุกรณเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ แตมเีพยีงไมกีช่ิน้ทีเ่ปนอปุกรณพืน้ฐานทีค่วรรูจกั
สาํหรบัทานทีไ่มตองการความสามารถเสรมิแบบครบเครือ่ง กส็ามารถเลอืกซือ้ไดเทาทีจ่าํเปน สาํหรบับทนี้
ไดแนะนาํอปุกรณใหไดรูจกั 12 รายการ

บทนีผู้เขยีนขอความชวยเหลอืจากคณุประเสรฐิ ประสารยา (prasanya@
yonok.ac.th) เปนชาวจงัหวดัแพร แตมาทาํงานลาํปาง ปจจบุนัทาํงานดานเทคนิค
เครอืขาย และบาํรงุรกัษาเวบ็ไซตของสถาบนั เขามาปรบัปรงุและเพิม่รายละเอียด
เพราะมคีวามชาํนาญดานฮารดแวรอยางมาก และสนใจซอฟตแวรหลายเรือ่ง เชน
โปรแกรมรกัษาความปลอดภยัในระบบ หรอืโปรแกรมแกไขการลมืรหสัผาน เปนตน
ซึง่ผูเขยีนไดความรูหลายเรือ่งจากเขา จงึขอความชวยเหลอืในเรือ่งรายละเอยีดของอปุกรณ ซึง่เปนขอมลู
ทีเ่นนในเรือ่งของฮารดแวร

8.1 เคส (Case)
กลองนีม้กัจะถกูเรยีกวา CPU แตความจรงิคอื CASE ทีบ่รรจอุปุกรณสาํคญั

เชน cpu, ram, hard disk cd-rom, floppy disk, main board, power supply, vga
card, sound card หรอื Internal modem เปนตน
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การแบง case ตามรูปแบบการทํางาน โดยทั่วไปแบงได 2 ลักษณะ
1. case แบบ AT คอื case ทีส่ัง่ Shutdown แลว ไฟยงัจายแกเครือ่งอยู สงัเกตวาพัดลม powersuppy

ยงัหมนุอยู หากตองการตดัไฟทีจ่ายใหเครือ่ง จะตองปดสวติช Power
2. case แบบ ATX คอื case ทีส่ัง่ shutdown แลว power supply จะสั่งตัดไฟไมใหจายแกเครื่องโดย

อตัโนมตั ิไมตองปดสวติชเอง
CPU (Central Processing Unit) หรือ Processor คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหัวใจ

หรอืสมองของคอมพวิเตอร มหีนาทีป่ระมวลผล ซึง่รวมไปถงึหนาทีท่างคาํนวณทางตรรกะ และการควบคมุ
มขีนาดภายนอกกวาง และยาวประมาณ 2 นิว้ หนาประมาณ 1 เซนตเิมตร มหีลายแบบแบงตามชนดิของ
socket  เชน

socket 7 เปน CPU รุนเกาเชน AMD K5,K6,K7 , Pentium classic , Cyrix M II ปจจบุนัเลกิผลติ
slot 1 เปน CPU ของคาย Intel ตระกลู pentium II ปจจบุนัเลกิผลติ
socket A เปน CPU ของคาย AMD ตระกลู Duron , Thunderbird
socket 370 เปน CPU ของคาย Intel ตระกลู Celeron , Pentium III
socket 478 เปน CPU ของ Intel ตระกลู Pentium IV เปน CPU ซึง่กาํลงัมาแรง

เมือ่ CPU เสยี สามารถถอดเปลีย่น หรอืนาํรุนใหมทีเ่ปน socket ชนดิเดยีวกนั มาตดิตัง้ทดแทนได
ยีห่อทีไ่ดรบัความนยิม คอื CPU ของคาย Intel และ AMD

8.2 จอภาพ (Monitor)
ปจจุบันนิยมใชอยูสองชนิดคือ จอแกว (CRT = Cathode Ray Tube)  และ จอ แอล ซ ีดี

(LCD = Liquid Crystal Display)
จอแกวที่เปนจอส ี(Color Displays) แบงไดเปนสองชนิด คือ

จอภาพคอมโพสิต (Composite) และจอภาพอารจีบี (RGB) สําหรับ
จอภาพอารจบีจีะคมชัดกวา เนื่องจากใน 1 จุดของการแสดงภาพ จะมี
สญัญาณสหีลกั 3 ส ีคอื แดง เขยีว และ นํา้เงนิ ในขณะทีจ่อภาพคอมโพสติ
ใน 1 จุดของการแสดงภาพจะมีเพียงสีเดียว ปจจุบันมีหลายขนาดให
เลอืก ขนาดทีน่ยิมใชคอื 14, 15, 17, 19, 21, 25, 29 นิ้ว (วัดขนาดตามเสนทแยงมุมของจอภาพ)
สาํหรบัชดุคอมพวิเตอรในระดบัปกต ิ มกัมขีนาดเพยีง 15 นิว้ หรอื 17 นิว้ ทีเ่ปนแบบ CRT
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ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ขึ้นอยูกับขนาดของจํานวนจุดพิกเซล (Pixel)
ทีป่รากฏบนจอภาพ วดัตามความกวาง และ ความยาว โดยปกติคือขนาด 640x480 สวน resolution
ทีม่คีวามละเอยีดมากขึน้ คอื  800x600, 1024x768, 1280x1024  เปนตน

การทํางานของจอภาพตองใชรวมกับการดแสดงผล  (Video Adapter) บางครั้งเรียกวา
Graphics card ซึ่งเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เสียบเขาไปในตัวเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทําหนาที่
นําขอมูลจากการประมวลผล มาแปลงเปนสัญญาณภาพแลวสงออกมาทางจอภาพ ถาตองการเลน
เกมทีม่ภีาพสามมติ ิ(3D) จะตองซือ้การดประเภทนี้เพิ่มเขาไปในคอมพิวเตอร เพื่อทําใหการแสดง
ผลไปทีจ่อภาพ มคีวามสมบรูณทีส่ดุ

การเลอืกซือ้จอภาพจะตองตรวจสอบรายละเอยีดตาง ๆ  เพือ่ใหมัน่ใจไดวาจอภาพทีซ่ือ้ไป เปน
จอภาพทีม่ปีระสทิธภิาพดสีาํหรบัการใชงานอยางแทจรงิ สิง่ทีต่องตรวจสอบในการเลอืกซือ้มดีงัตอไปนี้
1. สบีนจอภาพ แมสทีัง้สามสปีระกอบดวย แดง เขยีว นํา้เงนิ จะตองใหสเีดยีวกนัทัง้จอ
2. สขีาวซึง่เกดิจากการผสมกนัของแมสทีัง้สาม (อตัราสวน0.3R+0.59G+0.11B) จะตองเปนสขีาว
นวลตาเหมอืนสหีลอดฟลอูอเรสเซนตใหม
3. การควบคมุการหด-ขยายของจอภาพทัง้แนวตัง้และแนวนอน มคีวามแมนยาํ ไมควรซือ้จอทีต่อง
ปรบัขยายขนาดจอภาพจนสดุ จงึจะดเูตม็จอ
4. การควบคมุความสวางความเขมของจอภาพควบคมุไดละเอยีดมคีวามแมนยาํแนนอน ไมซือ้จอภาพ
ทีต่องปรบัความเขม ความสวางจนสงูสดุ แลวแสดงภาพไดแคปกติ

8.3 แปนพิมพ (Keyboard)
แปนพิมพ คอื อปุกรณมาตรฐานที่ผูใชสงคําสั่งเพื่อ

สัง่ใหคอมพวิเตอรทาํงาน แปนพมิพทีไ่ดรบัความนยิม คอื รุน
QWERTY ซึง่เปนชือ่ทีไ่ดมาจากมมุบนดานซายของแปนพมิพ
ถูกออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2411 โดย Christopher Sholes ยังมี
แปนพมิพอกีระบบ แตเราจะไมคอยไดพบเหน็คอื DVORAK
ถูกออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2473 โดย Mr.August Dvorak เมื่อ
เปรยีบเทยีบระยะการยายนิว้ เพือ่พมิพเอกสารดวยแปนพมิพแบบ DVORAK จะมกีารยายนิว้นอยกวา
ซึ่งดีกวาในทางปฏิบัติ แตไมไดรับความนิยมเทาแบบ QWERTY ที่ใชเวลาในการยายนิ้วมากกวา
เมือ่พมิพเอกสารชดุเดยีวกนั
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แปนพมิพเปนอปุกรณพืน้ฐานในการรบัขอมลูเขาเครือ่งคอมพวิเตอร เมือ่มกีารกดแปนพมิพ
จะเปลีย่นเปนรหสัแลวสงไปใหกบัคอมพวิเตอร แปนพมิพทีใ่ชในการปอนขอมลู ในปจจบุนัจะมจีาํนวน
ตัง้แต 102 ปุมขึน้ไป โดยทัว่ไปแปนพมิพมลีกัษณะคลายเครือ่งพมิพดดี ปุมบนแปนพมิพแบงเปน 4
กลุมใหญ คอื แปนพมิพอกัษร (Type Writer Keys) แปนควบคมุ (Control Keys) ฟงกชัน่ (Function
Keys) แปนตวัเลข (Numeric Keys) การวางตาํแหนงแปนอกัขระ จะเปนไปตามมาตรฐานของระบบ
พิมพสัมผัสของเครื่องพิมพดีดที่มีการใชแปนยกแคร (Shift) เพื่อทําใหสามารถใชพิมพได ทั้งตัว
อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชในทาง
คอมพิวเตอรสวนใหญจะเปนรหัส 7 หรือ 8 บิต กลาวคือ เมื่อมีการกดแปนพิมพ แผงแปนอักขระ
จะสงรหสัขนาด 7 หรอื 8 บติ เขาไปในระบบคอมพวิเตอร เมือ่นาํเครือ่งคอมพวิเตอรมาใชงานพมิพภาษา
ไทย จงึตองมกีารดดัแปลงแผงแปนอกัขระ ใหสามารถใชงานไดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุม
แปนทีใ่ชพมิพตวัอกัษรภาษาไทย จะเปนกลุมแปนเดยีวกบัภาษาองักฤษ แตจะใชแปนพเิศษแปนหนึง่ ทาํหนา
ทีส่ลบัเปลีย่นการพมิพภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษภายใตการควบคมุของซอฟตแวรอกีชัน้หนึง่

8.4 เมาส (Mouse)
เมาส (Mouse) คือ อุปกรณชี้ตําแหนงที่มีความสําคัญกับการ

ใชงานคอมพวิเตอรในปจจบุนัมาก เนือ่งจากโปรแกรมในคอมพวิเตอรนาํ
เอาสัญรูป (Icon graphic) มาไวบนจอภาพ ใหผูใชออกคําสั่งผานการชี้
และกด (Point and Click) การนําสัญรูปมาชวยในการสรางความเขาใจ
ของผู ใชนี้ ในภาษาทางคอมพิวเตอร เรียกวา กราฟฟคยูสเซอร
อนิเตอรเฟส (GUI = Graphic User Interface) เมาสแบงไดเปนสองแบบ
คอื แบบทางกล และแบบใชเแสง

เมาสแบบทางกล เปนแบบทีใ่ชลกูกลิง้กลม ทีม่นีํา้หนกัและแรงเสยีดทานพอด ีเมือ่เลือ่นเมาสไป
ในทศิทางใดจะทาํใหลกูกลิง้เคลือ่นไปมาในทศิทางนัน้ ลกูกลิง้จะทาํใหกลไกซึง่ทาํหนาทีป่รบัแกนหมนุใน
แกน X และแกน Y แลวสงผลไปเลือ่นตาํแหนงตวัชีบ้นจอภาพ สามารถควบคมุความเรว็ไดอยางตอเนือ่ง
สมัพนัธระหวางทางเดนิของเมาสและจอภาพ

เมาสแบบใชแสง อาศยัหลกัการสงแสงจากเมาสลงไปบนแผนรองเมาส (Mouse pad) แผนรอง
เมาสซึง่เปนตาราง (Grid) ตามแนวแกน X และ Y เมือ่เลือ่นตวัเมาสเคลือ่นไปบนแผนตารางรองเมาส
กจ็ะมแีสงตดัผานตารางและสะทอนขึน้มา ทาํใหทราบตาํแหนงทีล่ากไป เมาสแบบนีไ้มตองใชลกูกลิง้กลม

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


57 >>>

บทที่ 8 : อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ควรรูจัก

ตอ
นที่

 1
 : 

เรื่อ
งน
ารู
สํา
หรั
บมื
อใ
หม


ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

แตตองใชแผนตารางรองเมาสพเิศษ การใชเมาสจะเปนการเลือ่นเมาสเพือ่ควบคมุตวัชีบ้นจอภาพไป
ยงัตาํแหนงทีต่องการ แลวทาํการยนืยนัดวยการกดปุมเมาส ปุมกดบนเมาส มคีวามแตกตางกนั สาํหรบั
เครือ่งแมคอนิทอช ปุมกดเมาสจะมปีุมเดยีว เมาสทีใ่ชกบัเครือ่งคอมพวิเตอรตระกลูไอบเีอม็สวนใหญจะ
ม ี2 ปุม โดยทัว่ไปปุมทางซายใชเพือ่ยนืยนั การเลือกรายการ และปุมทางขวาเปนการยกเลิกรายการ
หรอืแสดงรายการเมน ูเมาสในปจจบุนัม ี3 ปุม ปุมกลางทีเ่พิม่มาใชเพือ่ควบคมุ Scroll bar ไดโดยงาย

8.5 ลําโพง (Speaker)
ลาํโพง ทาํหนาทีแ่ปลงสญัญาณไฟฟาใหเปนสัญญาณเสียง ซึ่ง

หมูนษุยสามารถรบัฟงได โดยทัว่ไปลาํโพงคอมพวิเตอรจะมขีนาดกาํลงั
วตัต (Watts) ไมสงูนกั เนือ่งจากขอบเขตความตองการทีจ่าํกดั ประกอบ
กบัการออกแบบ เนนใหเกดิความสมดลุระหวางตวัเครือ่งคอมพวิเตอรกบั
ขนาดลําโพง หากใครตองการกําลังเสียงซึ่งมากกวาปกติ ก็สามารถซื้อ
เครือ่งขยายเสยีง (Amplifier) มาตอพวงกบัลาํโพงได

ขอสังเกตของลําโพงคอมพิวเตอรอีกจุดหนึ่งก็คือ โดยปกติลําโพงคอมพิวเตอรจะมีการชีล
(shield) เพือ่ปองกนัฟลัก๊แมเหลก็เขารบกวนการทาํงานของจอภาพเมือ่วางลาํโพงใกลกบัจอ หากนาํ
ลาํโพงทีใ่ชกบัเครือ่งเสยีงทัว่ไปมาแทนลาํโพงคอมพวิเตอร ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื สขีองจอมอนเิตอรจะผดิ
เพีย้นไปบาง
การแบงชนิดของลําโพงคอมพิวเตอร
1.  ลําโพงที่ไมมีเครื่องขยายในตัว โดยทั่วไปตัวลําโพงจะมีขนาดทนกําลังขับไมเกิน 2 วัตต (RMS)
จะใชเครื่องขยายเสียงซึ่งติดตั้งมากับ soundcard เพื่อขับกําลังใหลําโพงโดยตรง ถานําลําโพงชนิดนี้
ไปตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง sound card ในตัว mainboard (มักเรียกวา sound on board)
เสยีงทีไ่ดจะเบามากหรอือาจไมไดยนิเลย  เนือ่งจากกาํลงัขบัสงูสดุของ sound on board  จะมคีาไมเกนิ
1.5 วตัต (RMS) ควรใชลาํโพงชนดินีก้บั sound card  ซึง่แยกออกจากตวั mainboard  ซึง่คณุภาพเสยีง
กไ็มดนีกั

- ขอด ีคอื ราคาถกู ไมตองอาศยัไฟเลีย้ง ไมตองเสยีบปลัก๊เพิม่ เพราะไมมเีครือ่งขยายในตวั
- ขอเสยี คอื พลงัเสยีงทีไ่ดขึน้กบัภาคขยายบน soundcard ไมสามารถปรบัแตงเสยีงไดจากตวัลาํโพง

2.  ลาํโพงชนดิทีม่เีครือ่งขยายเสยีงในตวั เปนทีน่ยิมใชงานในปจจบุนั เนือ่งจากใหคณุภาพเสยีงทีด่กีวา
กาํลงัขบัสงูสดุสามารถเลอืกได ปรบัแตงเสยีงไดตามความตองการ ใชกบั Sound card ไดทกุรุน
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- ขอด ี คอื คณุภาพเสยีงด ีปรบัแตงระดับเสียงได กําลังขับสูงกวาแบบไมมีเครื่องขยายในตัว
- ขอเสีย คือ ตองใชไฟเลี้ยง ตองเสียบปลั๊กไฟเพิ่มอีก 1 จุด ราคาแพง

หลักการเลือกซื้อลําโพงคอมพิวเตอร
1. เลอืกกาํลงัขบัสงูสดุของลาํโพงใหเหมาะสมกบัการนาํไปใชงาน
2. ดคูวามถีต่อบสนองของลาํโพงควรจะอยูในระดบั 20 Hz - 20 kH  (ดจูากคา frequency responds)
3. ถามเีงนิพอกค็วรเลอืกซือ้ลาํโพง Brand name เชน Boston, JBL หรอื Creative เปนตน
4. เลอืกซือ้ลาํโพงทีไ่มมฟีลัก๊แมเหลก็รัว่ ซึง่ดไูดเมือ่วางลาํโพงใกลจอภาพ สทีีป่รากฏบนจอจะเพีย้นไป
ลาํโพงทีด่ ีเมือ่นาํไปวางไวใกลจอมอนเิตอรจะไมมผีลเกดิกบัจอภาพ

8.6  ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive)
ซดีรีอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory)

มลีกัษณะเปนแผนวงกลมคลายกบัซดีเีพลง มขีนาดเสนผานศนูยกลาง
12 เซนตเิมตร  ปจจบุนัมแีผน CD-ROM ขนาด 8 เซนตเิมตรทีเ่รยีกวา
MINI CD-ROM

ซีดีรอมทํามาจากแผนโพลีคารบอเนต (Polycarbonate) ซึ่ง
เปนทีน่ยิมอยางมากในปจจบุนั เนือ่งจากมคีณุลกัษณะพเิศษหลายอยาง
และมรีาคาทีถ่กูลงมาก ซดีรีอมนีใ้ชหลกัของแสงในการอาน/บนัทกึขอมลู เหมาะสาํหรบัขอมลูทีไ่มตอง
การเปลีย่นแปลง เพราะเมือ่ทาํการบนัทกึขอมลูลงไปแลว จะไมสามารถนาํกลบัมาแกไขเปลีย่นแปลงขอมลู
ใหมไดอีก ยกเวนแตจะใชแผนลักษณะพิเศษที่สามารถลบและบันทึกใหมคือ CD-RW แตก็มีราคา
แพงกวาและตองใชเฉพาะกบัเครือ่งอาน/บนัทกึ อกีแบบหนึง่ ซึง่ตางจากเครือ่งอานซดีรีอมโดยทัว่ไป แผน
ซดีรีอมสามารถเกบ็ขอมลูไดถงึ 680 MB หรอืเกบ็ขอมลูทีเ่ปนภาพและเสยีง เชน ภาพยนตรหรอืเพลงได
นานถงึ 74 นาที

สวนดวีดีี(Digital Video DisK) เปนหนวยเกบ็ขอมลูสาํรองอกีชนดิทีก่าํลงัไดรบัความนยิมมาก
เชนกนั มลีกัษณะคลายกบัแผนซดีรีอม ตางกันตรงที่ DVD-ROM สามารถเก็บขอมูลไดทั้งสองดาน
สามารถ เก็บขอมูลไดมากกวาซีดีรอม 7 เทาตัว (4.7 GB) และจะมีพัฒนาการตอไป
ปจจบุนัดวีดีนียิมใชในการ บนัทกึภาพยนตรและมลัตมิเีดยี
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ซดีรีอมและดวีดีรีอมไมสามารถทาํงานไดดวยตนเอง จะตองมตีวัอานขอมลูเชนเดยีวกบัแผน
ดสิกเกต็ อปุกรณทีใ่ชในการอานขอมลูจากซดีรีอมเรยีกวา ซดีรีอมไดรฟ (CD-ROM Drive) สวนอปุกรณ
ทีใ่ชสาํหรบัอานดวีดี ีเรยีกวา ดวีดีไีดรฟ (DVD Drive) โดยทีด่วีดีไีดรฟ สามารถอานขอมลูไดทัง้แผนดวีดีี
และจากแผนซดีรีอมไดดวย แตซดีรีอมไดรฟไมสามารถอานขอมลูจากแผนดวีดีไีด
ขอดขีองแผนซดีรีอม และดวีดีี

1. สามารถบรรจขุอมลูไดมาก
2. เกบ็รกัษาไดนาน
3. พกพาและนาํไปใชกบัเครือ่งคอมพวิเตอรอืน่ไดสะดวก
4. อานขอมลูไดรวดเรว็ และขอมลูไมสญูหายไดงาย

ขอจาํกดัของแผนซดีรีอม และดวีดีี
1. ไมสามารถลบหรอืบนัทกึขอมลูได ยกเวนมเีครือ่งบนัทกึหรอืแผนชนดิพเิศษ
2. แมแผนซดีรีอมจะมรีาคาถกูลง แตแผนดวีดียีงัมรีาคาทีแ่พงอยู
3. ขนาดใหญกวาแผน Diskette หรอืสือ่เกบ็ขอมลูชนดิใหมในปจจบุนั เชน Memory stick เปนตน

8.7 ฟล็อปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive)
ทาํหนาทีอ่านและเขยีนขอมลูจากแผนดสิกเกต็ ฟลอ็ปปดสิก

หรอืทีน่ยิมเรยีกวา ดสิกเก็ต (Diskette) มลีกัษณะเปนแผนแมเหล็ก
สดีาํทรงกลม ทาํจากแผนพลาสตกิไมลา เคลอืบดวยสารแมเหลก็ บรรจุ
อยูในซองพลาสตกิแขง็ รปูสีเ่หลีย่ม เพือ่ปองกนัแผนดสิกเกต็จากฝุนละออง
สิ่งสกปรก การขูดขีด และอื่น ๆ พื้นผิวของฟล็อปปดิสก 
จะถกูแบงออก ตามแนววงกลม เรยีกวา แทรค (Track) และแตละแทรคจะถกูแบงออกเปนเซคเตอร
(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
อยูในปจจบุนัจะเปนขนาด 3.50 นิว้ เรยีกวาแผน High Density (HD) ซึง่มคีวามจใุนการเกบ็ขอมลูเทากบั
1.44 MB หรอื 2.0 MB  ถาเปนแผน 3.50 นิว้ รุนเกา จะมขีนาดบรรจใุกลเคยีงกบัแผนรุนเกา (ขนาด
5.25 นิ้ว) เรียกวา แผน Double Density (DD) สําหรับแผนดิสกเก็ต ขนาด 5.25 นิ้ว นั้น ปจจุบัน
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ไมเปนที่นิยมเพราะมีขนาดใหญ พกพาไมสะดวก และมีความจุขอมูล 1.2 MB  ซึ่งนอยกวาแผน
3.50 นิ้ ว  ขอบของแผ นดิสก  เก็ตนี้จะมีช องกรอบสี่ เหลี่ยมที่ เปดปดได   2 ข าง
ถาทัง้สองกรอบเปดอยูจะทําใหไม สามารถเขียนขอมูลลงไปได
ขอดีของแผนดิสกเก็ต

1. สามารถนาํขอมลูไปใชในคอมพวิเตอรเครือ่งอืน่ไดงาย
2. สามารถพกพาไดสะดวก

ขอจาํกดัของแผนดสิกเกต็
1. เกบ็ขอมลูไดไมเกนิ 1.44 MB  ตอหนึง่แผน
2. ขอมลูในแผนอาจสญูหายไดงายถาใชงานไมถกูวธิี
อนาคต สือ่เกบ็ขอมลูแบบ Floppy disk drive อาจถกูเลกิใช เพราะสามารถสงขอมลูไปเกบ็ไวใน

Internet มสีือ่บนัทกึขอมลูทีจ่ไุดมากกวา มคีวามคงทนกวา เชน CD-RW, Memory stick, Thumb drive
และขนาดของแฟมขอมลูในปจจบุนัมกัจะขนาดใหญ ทาํใหเกบ็ลงแผน Diskette ทีจ่ไุดเพยีง 1.44 Mb ไมได

8.8 ฮารดดิสก (Hard Disk)
มลีกัษณะคลายแผนดสิกหลาย ๆ  แผน เรยีงซอนอยูบนแกน

เดยีวกนั เรยีกวา แพลตเตอร (Platter) แผนจานของแตละแผนของ
ฮารดดสิกจะแบงเปนแทรคและเซคเตอรเชนเดยีวกบัแผนดสิกทัว่ไป แตจะ
เรยีกวา ไซลนิเดอร หรอืทรงกระบอก (Cylinder) แทนคําวา แทรค
(Track) เพราะเมื่อเชื่อมแทรคเดียวกันของแตละแผ น  ซึ่งอยู ตรงกันเข าด วยกัน
จะมองเหน็เปนทรงกระบอก ฮารดดสิกสวนใหญจะประกอบดวยแผนจานแมเหลก็ (Platters) สองแผน
หรือมากกวาจัดเรียงอยูบนแกนเดียว (Spindle) ทําใหแผนแมเหล็กหมุนไปพรอม ๆ กัน จากการ
ขับเคลื่อนของมอเตอร ด วยความเร็ว  3,600 รอบตอนาทีหรือมากกวา แตละหนา
ของแผนจานจะมีหัวอาน เขียนประจําเฉพาะ โดยหัวอานเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคลายหวี
สามารถเคลื่อนเขาออกระหวางแทรคอยางรวดเร็ว ปจจุบันนี้ แผนจานแมเหล็กถูกพัฒนา
ใหหมุนที่ความเร็ว 5,400  7,200 และ 10,000 รอบ ตอนาที (RPM = Round per minute)
ทําใหการทํางานของ hard disk เร็วขึ้นมาก

ระบบฮารดดสิกแตกตางกบัแผนดสิกเกต็ ซึง่โดยทัว่ไปแลวจะมจีาํนวนหนาสาํหรบัเกบ็บนัทกึขอมลู
มากกวาสองหนา และนอกจากระบบฮารดดสิกจะเกบ็บนัทกึขอมลูเหมอืนแผนดสิกเกต็ ยงัเปนสวนทีใ่ช
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ในการอาน หรอืเขยีนบนัทกึขอมลูเหมอืนชองดิสคไดรฟ แผนจานแมเหล็กของฮารดดิสกจะมีความ
หนาแนนของการจขุอมลูบนผวิหนาไดสงูกวาแผนดสิกเกต็มาก เชน แผนดสิกเกต็มาตรฐานขนาด 3.5 นิว้
ความจุ 1.4 เมกกะไบต จะมีจํานวนวงรอบบันทึกขอมูลหรือเรียกวา แทรค อยู 80 แทรค
กรณีของฮาร ดดิสก   ขนาดเดียวกันจะมีจํานวนวงรอบสูงมากกวา  1,000 แทรคขึ้นไป
ขณะเดียวกันความจุในแตละแทรคของฮาร ดดิสก ก็จะสูงกว าได ถึง  5 เท าของความจุ
ในแตละแทรคของแผนดิสก  เก็ต  เนื่องจากความหนาแนน  ของการบันทึกข อมูล
บนผิวแผนจานแมเหล็กของฮารดดิสกสูงมาก  ๆ ทําใหหัวอานและเขียนบันทึกม ี     ขนาดเล็ก
ตําแหนงของหัวอานและเขียนบันทึกก็ตองอยูในตําแหนงที่ใกลชิดกับผิวหนาจานมาก โอกาส
ทีผ่วิหนาและหวัอานเขยีนอาจกระทบกนัได ดงันัน้ แผนจานแมเหลก็จงึเปนแผนอะลมูเินยีมแขง็ แลว
ฉาบดวยสารแมเหลก็ ฮารดดสิกจะบรรจอุยูในกลองโลหะปดสนทิ เพือ่ปองสิง่สกปรกหลดุเขาไปภายใน
ซึง่ถาตองการเปดออกจะตองเปดในหองทีเ่รยีกวา clean room ทีม่กีารกรองฝุนละอองจากอากาศเขาไป
ในหองออกแลว ฮารดดสิกทีน่ยิมใชในปจจบุนัเปนแบบตดิภายในเครือ่ง ฮารดดสิกทีใ่ชงานสาํหรบัตดิตัง้
ภายนอกและเคลือ่นยายไดเรยีกวา ดสิกวนิเชสเตอร (Winchester Disk)

เนือ่งจากฮารดดสิกไมสามารถทาํงานเกบ็ขอมลูเองได จาํเปนตองมกีารดควบคมุบอกการทาํงาน
ประกอบดวย ตามปกตกิารดนีจ้ะใชเสยีบเขาชองสลอ็ตสาํหรบัการเพิม่ขยาย ปจจบุันวิวัฒนาการของ
hard disk มกีารพฒันา โดยไดตดิตัง้การดควบคมุภายในตวั hard disk  เลยทาํใหการใชงาน hard disk
สะดวกกวาสมยักอนมาก สญัญาณทีเ่ขาหรอืออกจากฮารดดสิกจะตองผานการดควบคมุนีก้อนเสมอ การด
ควบคมุแตละชดุจะมวีธิกีารเขารหสัเฉพาะสาํหรบัชองไดรฟ เราไมสามารถนาํการดควบคมุอืน่ทีใ่ชวธิกีาร
เขารหสัทีแ่ตกตางกนัมาอานขอมลูในฮารดดสิก ฮารดดสิกนัน้จะตองทาํการฟอรแมตใหมจงึจะใชงานกบั
การดควบคมุนัน้  ชนดิของ hard disk แบงไดตามรปูแบบของการดควบคมุ 4 ชนดิ คอื

1. ชนดิ ST-506/41L เปนระบบควบคมุมาตรฐานเริม่แรกทีใ่ชกบัเครือ่งพซีี มวีธิกีารเขารหสั
แบบ MFM แลวภายหลงัจงึไดขยายเปนแบบ RLL และ ARLL ตามเทคโนโลยขีองวสัดทุีใ่ช ขอสงัเกต
ประการหนึง่ทีบ่อกขอแตกตางของการเขารหสัแบบ MFM และ RLL คอืการแบงเซกเตอรในแทรคชอง
ไดรฟแบบ MFM จะใชคลสัเตอรตอแทรค็ และ ไดรฟแบบ RLL จะใช 26 คลสัเตอรตอแทรค็ โดยแบบ RLL
จะมีความจุไดมากกวาราว 30% จะตรงกับฮารดดิสกชองไดรฟขนาด 20 เมกะไบตของแบบ MFM
ปจจบุนัไมใชแลว

2. ชนิด ESDI (Enhanced Small Device Interfaces) เปนระบบที่สูงกวาระบบมาตราฐาน
ST-506 มคีวามจแุละความเรว็สงูขึน้ นบัเปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชกบัเครือ่งทีม่ไีมโครโปรเซสเซอร
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80286 และ 80386 ทีม่คีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาสงูกวา อตัราการโอนยายขอมลูหรอืการอานขอมูล
จากดิสคจะเร็วกวาดิสคแบบ ST-506 ราว 4 เทา โดยดิสคแบบ ST-506 จะใชกับเครื่องที่ชากวา
ใชไมโครโปรเซสเซอร 8088 การดควบคมุแบบ ESDI สามารถตอฮารดดสิกไดสองตวั  ปจจบุนัไมใชแลว

3.ชนิด SCSI (Small Computer System Interface) อานวา สกัดซ ี (scuzzy) เป นกา ร ดที ่
นยิมใชกนัมากขึน้ เพราะระบบนีไ้มเพยีงเปนการดควบคมุฮารดดสิก ยงัเปนการเชือ่มโยงบสัทีช่าญฉลาด
(intelligent) ทีม่โีปรเซสเซอรอยูในตวัเองทาํใหเปนสวนเพิม่ขยายกบัแผงวงจรใหม ขนาดและอตัราการ
อานขอมลูเทยีบไดใกลเคยีงกบั ESDI ระบบ SCSI นอกจากจะใชเพือ่ควบคมุฮารดดสิก เรายงัใชเพือ่การ
ควบคมุอปุกรณตอเสรมิอืน่  ๆ  ไดดวย เชน โมเดม็, ซดีรีอม, สแกนเนอร และเครื่องพิมพ  hard disk
แบบนีส้วนมากจะใชกบั server

4. ชนดิ IDE (Integrated Drive Electronics) ระบบนีจ้ดัเปนมาตรฐานระบบใหมทีถ่กูนาํมา
ใชกบั Personal Computer จนถอืไดวาเปนมาตรฐานของ hard disk  ในปจจบุนัแลว เนือ่งจากประสทิธภิาพ
การทาํงานทีถ่กูพฒันามาจนสสูกีบั hard disk แบบ SCSI  แถมราคายงัถกูกวาดวย

นอกจากนี ้คอมพวิเตอรบางเครือ่ง อาจตดิตัง้หนวยความจาํสาํรอง เรยีกวา ดสิกมเิรอรริง่ (Disk
Mirroring) เมือ่หนวยความจาํจรงิมปีญหา คอมพวิเตอรจะอานความจาํจากหนวยสาํรองนี้ ซึง่มกัจะนยิม
ใชฮารดดสิกแบบสกดัซ ี ซึง่มปีระสทิธภิาพในการโอนถายขอมูลไดเร็ว

8.9 สแกนเนอร (Scanner)
สแกนเนอร คอื อปุกรณซึง่จบัภาพและเปลีย่นแปลงภาพจากรปู

แบบของอนาลอกเปนดจิติอล ซึง่คอมพวิเตอรสามารถแสดง, เรยีบเรยีง เกบ็รกัษา และผลติออกมาได
ภาพนั้นอาจจะเปนรูปถาย, ขอความ, ภาพวาด หรือแมแตวัตถุสามมิติคอนขางแบนราบ เชน ผา
หลายปมาแลวทีเ่ครือ่ง Scanner ซึง่เปนอปุกรณสาํหรบัแปลงเอกสารภาพเปนแฟมภาพทางคอมพวิเตอร
มีหลายรุ นหลายขนาด ปจจุบันที่เห็นนิยมใชกันมาก และราคาถูกลงไมถึง 10,000 บาท
จะมีหนาตาเหมือนเครื่องถายเอกสาร ขนาดเล็ก ภาพที่ไดมีความละเอียดขึ้น โดยพื้นฐาน
การทํางานของสแกนเนอร ชนิดของสแกนเนอร และ ความสามารถในการทํางาน ของสแกนเนอร
แบงออกได 2 ชนิด คือ

1. Flated scanners ซึง่ใชสแกนภาพถายหรอืภาพพมิพตาง ๆ  สแกนเนอรชนดินีม้พีืน้ผวิแกว
บนโลหะทีเ่ปนตวัสแกน 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. เครือ่งพมิพแบบกระแทก เปนเครือ่งพมิพที่ใชการกระแทก

ของเข็มในหัวพิมพลงบนผาหมึก เพื่อใหเกิดรอยบนกระดาษ ไดแก เครื่อง- พิมพแบบหัวเข็ม
ความละเอียดของงานพิมพ  พิจารณาจากจํานวนเข็มในหัวพิมพความเร็วของการพิมพ
มหีนวยวดัเปนจาํนวนตวัอกัษรตอวนิาท ีการวดัความเรว็ของเครือ่งพมิพตองมคีณุลกัษณะการพมิพเปน
จดุอางองิ เชน พมิพได 300 ตวัอกัษรตอวนิาทใีนภาวะการพมิพแบบปกติ และทีข่นาดตวัอกัษร 10 ตวัอกัษร
ตอนิว้ แตหากพมิพแบบเอ็นแอลคิว (NLQ = Nearly Letter Quality) โดยทั่วไปแลวจะลดความเร็ว
เหลอืเพยีงหนึง่ในสามเทานัน้ ความเรว็ของเครือ่งพมิพแบบจดุในปจจบุนัมตีัง้แต 200-500 ตวัอกัษรตอ
วนิาท ีขนาดแครพมิพ เครือ่งพมิพทีใ่ชงานกนัอยูในขณะนีม้ขีนาดแคร 2 ขนาด คอืใชกบักระดาษกวาง 9
นิว้ และ 15 นิว้ หรอืพมิพได 80 ตวัอกัษร และ 132 ตวัอกัษรในภาวะ 10 ตวัอกัษรตอนิว้

คุณลักษณะเดนของเครื่องพิมพแบบหัวเข็ม
1. สามารถพมิพลงบนกระดาษทีม่หีลายสาํเนาหลายชดุได  ทาํใหไมตองเสยีเวลาพมิพหลายครัง้
ซึง่เครือ่งพมิพแบบอืน่ไมสามารถทาํได

2. มคีวามทนทานในการใชงานสงู
3. สามารถพมิพกบักระดาษตอเนือ่งได
4. เปนเครือ่งพมิพทีพ่มิพแลวมเีสยีงดงักวาเครือ่งพมิพแบบอืน่ ๆ
2. เครือ่งพิมพแบบไมกระแทก
เครือ่งพมิพองิคเจท็ (Ink Jet) ซึง่อาศยัหลกัการบบีพนฉดีสหีมกึ โดยหมกึจะถกูฉดีออกจากรู

ขนาดเล็กบนหัวพิมพ หมึกที่ใชมีแมส ี3 ส ีคือ แดง เหลือง และนํ้าเงิน บางเครื่องจะใช 2 กลอง คือ
นํ้าหมึกสีดํากับตัวแมสี สามารถพิมพไดเร็ว คือ ประมาณ 9 หนา/นาที (PPM = Page Per Minute)

เครือ่งพมิพเลเซอร (Laser) เปนเครือ่งพมิพชนดิไมกระแทกอกีแบบหนึง่ เครือ่งพมิพชนดินี้
อาศยัเทคโนโลยไีฟฟาสถติยทีพ่บไดในเครือ่งถายเอกสารทัว่ไป โดยลาํแสงจากเลเซอรไดโอดจะฉาย
ไปยงักระจกหมนุเพือ่สะทอนไปยงัลกูกลิง้ไวแสง ซึง่จะปรบัตามสญัญาณภาพหรอืตวัอกัษรทีไ่ดรบัจาก
คอมพิวเตอร   และกราดตามแนวยาวของลูกกลิ้งอย างรวดเร็ว  สารเคลือบบน
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ลูกกลิ้ งจะทําปฎิกิริยากับแสง  แล วเปลี่ยนเปนประจุไฟฟาสถิตย   ซึ่ งทําให ผงหมึก
เกาะตดิกบัพืน้ทีท่ีม่ปีระจ ุเมือ่กระดาษพมิพหมนุผาน         ลูกกลิ้ง ความรอนจะทําใหผงหมึกหลอม
ละลายติดกับกระดาษไดภาพหรือตัวอักษร  เครื่องพิมพเลเซอร ที่นิยมนํามาใชงานกับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีความเร็วของการพิมพ  ประมาณ 6 ถึง 24 หนาตอนาที
โดยมีความละเอียดของจุดภาพประมาณ 300 จุดตอนิ้ว จึงทําใหไดภาพกราฟกที่สวยงาม
และตวัหนงัสอืทีค่มชดั มชีดุแบบอกัษรหลายชดุ เครือ่งพมิพเลเซอรระดบัสงูจะมคีวามเรว็ของการพมิพ
สูงขึ้น คือ ตั้งแต  20  หนาตอนาที ไปจนถึง 70 หนาตอนาท ีหมึกพิมพของ เครื่องชนิดนี้
จะเกบ็ไวในตลับ มีลักษณะเปนผงเรียกวา โทนเนอร (Toner)

คณุลกัษณะเดนของเครือ่งพมิพแบบไมกระแทก
1. สามารถพมิพภาพสไีด โดยมตีลบัหมกึสแียกอสิระ สามารถถอดเปลีย่นใหมได
2. คณุภาพการพมิพคมชดักวาแบบใชหวัเขม็ ใหความละเอยีดสงู เหมาะสาํหรบังานดานกราฟฟค
และงานดานการนาํเสนอ (Presentation)

3.สามารถพมิพบนผวิวสัดอุืน่ ๆ  นอกจากบนกระดาษได
   เชน แผนใส หรือ สติกเกอร เปนตน

8.11 โมเด็ม (Modem)
โมเดม็ยอมาจาก Modulator-Demodulator หมายถงึ อปุกรณ แปลงสญัญาณดจิติอล (Digital

signal) เปนสัญญาณอนาล็อก (Analog signal) และแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล สําหรับ
modem ตัวหนึ่ง จะมีหนาที่แปลงทั้งรับและสง  เพื่อใหข อมูลถูกสงไปตามคลื่นในสาย
โทรศพัททีเ่ปนอนาลอ็ก เมือ่ modem ฝงรบั รบัคลืน่นี ้จะทาํการแปลงเปนสญัญาณดิจิตอลในรูปของ
ตัวเลข  เพื่อใหคอมพิวเตอรประมวลผล

อุปกรณ ที่ ใช สํ าหรับเชื่อมต อคอมพิวเตอร กับคอมพิวเตอร ด วยสายโทรศัพท 
และตองมอีปุกรณนี ้ทัง้เครือ่งตนทางและเครือ่งปลายทาง หรอืเชือ่มตอคอมพวิเตอรทีบ่านเขาไปบรษิทั
ผูใหบรกิาร Internet (ISP-Internet service provider) ถาเชือ่มตอแบบนีจ้ะตองเสยีคาใชจายรายชัว่โมง
หรือรายเดือน หรือ จากอัตราการรับ-สงขอมูล (Data transfer)
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8.12  โตะคอมพิวเตอร (Desk)
โต ะวางคอมพิวเตอร  เปนอุปกรณที่จะทําให ใช งานคอมพิวเตอร ได   สะดวก

เพราะโต ะคอมพิวเตอร มักจะมีแท นวางแปนพิมพ  และจอภาพแยก ออกจากกัน
บางตัวมีช องวางเครื่องพิมพ  มีลิ้นชักเก็บสื่อเก็บข อมูล และมี ลอเพื่อเคลื่อนยายได
ทําใหสะดวกในการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน แตผูเขียน พบปญหาหนึ่ง คือ บานที่อยูปจจุบัน เปน
Townhouse มีจํานวนหองจํากัด และมีลูกเล็กหลายคน ไมวาจะวางคอมพิวเตอรไวที่ใดก็ไมเหมาะ
จึงตองซื้อ Notebook ราคาเพียง 29,900 บาท ซึ่งมีรายละเอียดอยูที ่ http://www.ecs.com.tw/
products/a900.htm รุนนี้ถูก และตรงกับความ      ตองการ เพื่อหางไกลมือเด็ก พับเก็บไดสะดวก
ใช ได ทั้ งโต ะทํางาน  โต ะคอมพิวเตอร และโตะทานขาว หิ้วไป นําเสนองาน
หรอืบรรยายนอกสถานที่ไดสะดวก

ราคาคอมพิวเตอรในปจจุบัน จะอยู ในช วง 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท
ซึ่งราคาจะตางกันไป ตามลักษณะอุปกรณภายใน ถาอุปกรณภายในมี RAM ขนาด 256 Mb
เมือ่ทานตองการเพิม่ขนาดเปน 512 Mb กส็ามารถเพิม่เงนิใหรานชวยจดัการให เรยีกวาการ upgrade
อปุกรณภายในอืน่กเ็ชนกนั ทานสามารถขอเปลีย่นได ถาเขาบอกวาไมได ขอแนะนาํวาเปลีย่นรานไดเลย
เพราะถาแคนีท้าํไมได อนาคตของบริการหลังการขาย คงไมดีแนนอน
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ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

Introduction to Webmaster

8.13  แนะนําเว็บไซต
ปจจุบันท านสามารถสั่ งซื้อคอมพิวเตอร   หรืออุปกรณ ได ทางอินเทอร  เน็ต

สามารถเลือกชําระเงิน ไดทั้งบัตรเครดิตและการโอนเงิน สําหรับการโอนเงินนั้นเปนวิธีที่ปลอดภัย
เพราะจายเทาใดกเ็ทานัน้ มผีูรบั  ชดัเจน แตถาเปนบตัรเครดิต อาจมีคนขโมยเลขบัตรของทานไปใช
เพราะใชเลขบัตรเพียง 10 กวาหลัก และวันที่หมดอายุของบัตร ก็สามารถซื้อสินคาและบริการใน
Internet ไดแลว ซึง่หาขอมลูและเปรียบเทียบราคาไดจากเว็บดังตอไปนี้

http://www.pantipprice.com ขายสินคา IT
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 อธบิายความหมายของคําที่ตองการ
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