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หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

               เครื่องคอมพิวเตอรนั้นเกิดจากการประกอบกันของอุปกรณตาง ๆ มากมาย ท้ังสวนท่ีอยู

ภายในเครื่องและสวนท่ีอยูภายนอกเครื่อง ไมวาจะเปนซีพียู แรม การดแสดงผล ฮารดดิสก คียบอรด 

เมาส เปนตน ซ่ึงแตละสวนก็จะมีหนาท่ีและความสําคัญแตกตางกันออกไป จึงจําเปนท่ีจะตองเรียนรู

และทําความรูจักกับอุปกรณตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหนาท่ีและการทํางานของอุปกรณแตละ

สวน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในเนื้อหาตาง ๆ ตอไป 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

 1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

 2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการทํางานพ้ืนฐานของสวนประกอบตาง ๆ ของ 

                   คอมพิวเตอร 

 3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. บอกสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรได 

 2. บอกหนาท่ีและชนิดของเคสได 

 3. บอกหนาท่ีและชนิดของแหลงจายไฟได 

 4. บอกหนาท่ีและชนิดของจอแสดงผลได 

 5. บอกหนาท่ีของเมนบอรดได  

 6. บอกหนาท่ีและชนิดของหนวยประมวลผลกลางได 

 7. บอกหนาท่ีและชนิดของฮารดดิสกได 

 8. บอกหนาท่ีและชนิดของแรมได 

 9. บอกหนาท่ีและประเภทของคียบอรดได 

 10.บอกชนิดของหัวตอคียบอรดได 

 11.บอกหนาท่ีและชนิดของเมาสได 

 12. บอกประเภทของเมาสได 

 13.บอกหนาท่ีและประเภทของการดแสดงผลได 

หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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 14.บอกหนาที่และสวนประกอบของการดเสียงได 

 15.บอกหนาท่ีและประเภทของออปติคอลไดรฟได 

 16.บอกความเร็วในการถายโอนขอมูลของออปตคิอลไดรฟได 

 17.บอกหนาท่ีและขนาดของฟล็อปปดิสกไดรฟได 

 18.บอกหนาท่ีของเครื่องอานการดหนวยความจําได 

 

 

 

3.1 เคส (Case) 

3.2 แหลงจายไฟ (Power Supply) 

3.3 จอแสดงผล หรือจอมอนิเตอร (Monitor) 

 3.3.1 จอแสดงผลแบบซีอารที (CRT : Cathode Ray Tube Monitor)  

 3.3.2 จอแสดงผลแบบแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)  

 3.3.3 จอแสดงผลแบบแอลอีดี (LED : Light Emitting Diode)  

3.4 เมนบอรด (Mainboard) 

3.5 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

               3.5.1 ซีพียูแบบคารทริดจ (Cartridge) 

               3.5.2 ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA) 

               3.5.3 ซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA) 

3.6 ฮารดดิสก (Hard disk) 

               3.6.1 ฮารดดิสกแบบไอดีอี (IDE) 

               3.6.2 ฮารดดิสกแบบสกัซซี (SCSI) 

               3.6.3 ฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) 

               3.6.4 ฮารดดิสกแบบโซลิดสเตต หรือฮารดดิสกแบบเอสเอสดี (SSD)  

3.7 แรม (RAM) 

               3.7.1 สแตตกิแรม (Static RAM) หรอื เอสแรม (SRAM) 

               3.7.2 ไดนามิกแรม หรือ ดีแรม (DRAM) 

                            3.7.2.1 ดแีรม (DRAM)  

                            3.7.2.2 อีดีโอแรม (EDO RAM)  

                            3.7.2.3 เอสดีแรม (SDRAM)  

                            3.7.2.4 ดีดีอารเอสดีแรม (DDR SDRAM)  

                            3.7.2.5 อารดีแรม (RDRAM)  

เน้ือหา 
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3.8 คียบอรด (Keyboard) 

              3.8.1 ประเภทของคียบอรด 

                            1) คียบอรดมาตรฐาน (Desktop Keyboard) 

                            2) คียบอรดมาตรฐาน พรอมแปนพิมพลัด   

                            3) คียบอรดไรสาย (Wireless Keyboard) 

                            4) คียบอรดเสริมความปลอดภัย (Security Keyboard)  

                            5) คียบอรดแบบโนตบุก (Notebook Keyboard) 

              3.8.2 หัวตอคียบอรดชนิดตาง ๆ 

                            1) หัวตอคียบอรดแบบไอบีเอ็ม (IBM Keyboard Connector)  

                            2) หัวตอคียบอรดแบบดีไอเอ็น (DIN Connector)  

                            3) หัวตอคียบอรดแบบพีเอส/ทู (PS/2)  

                            4) หัวตอคียบอรดแบบยูเอสบี (USB)  

3.9 เมาส (Mouse) 

              3.9.1 ชนิดของเมาส  

                            1) เมาสแบบกลไก (Mechanical)  

                            2) เมาสแบบใชแสง (Optical)  

                            3) เมาสแบบไรสาย (Wireless Mouse)  

              3.9.2 ประเภทของเมาส  

                            1) เมาสแบบอนุกรม (Serial Mouse)  

                            2) เมาสแบบพีเอส/ทู (PS/2 Mouse)  

                            3) เมาสแบบยูเอสบี (USB Mouse)   

                            4) เมาสแบบอินฟาเรด (Infrared Mouse) 

                            5) ลกูกลมควบคุม (Trackball)  

                            6) กานควบคุม (Joystick)  

                            7) กานชี้ (Pointing Stick)  

                            8) แผนสัมผัส (Touchpad)  

                            9) กลายดพอยต (Glide Point) 

3.10 การดแสดงผล (Display Card) 

              1) ใชในงานเอกสารท่ัวไปและอินเทอรเน็ต  

              2) ใชในงานกราฟก 2 มิติ/ตัดตอภาพวิดีโอ  

              3)  ใชในงานออกแบบกราฟก 3 มิติ/เขียนแบบ CAD/CAM  

              4)  ใชเพ่ือเลนเกม 3 มิติ  

3.11 การดเสียง (Sound Card) 
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3.12 ออปตคิอลไดรฟ (Optical Drive) 

              1) ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) 

              2) ดีวีดีรอมไดรฟ (DVD-ROM Drive)  

              3) ซีดีไรทเตอร (CD ReWriter) 

              4) คอมโบไดรฟ (Combo Drive) 

              5) ดีวีดีรีไรทเตอร (DVD ReWriter) 

3.13 ฟล็อปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive)  

3.14 เครื่องอานการดหนวยความจํา (Card Reader) 

3.15 การดเครือขาย (Network Interface Card) 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 25 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 25 คะแนน ใชเวลา 20 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดคือตัวถังของคอมพิวเตอร 

ก. เพาเวอรซัพพลาย   ข. ซีพียู 

ค. เคส    ง. มอนิเตอร 

2. ขอใดหมายถึงเคสแบบตั้งโตะ 

ก. Desktop    ข. Tower 

ค. Ontop   ง. Tabletop 

3.แหลงจายไฟท่ีนิยมใชในปจจุบันคือขอใด 

ก. XT    ข. AT 

ค. ATX      ง. BTX 

4.ขนาดเพาเวอรซัพพลายในคอมพิวเตอรท่ัวไปมีขนาดเทาใด 

ก. 100-200 Watts   ข. 150-300 Watts 

ค. 400-450 Watts   ง. 550-850 watts 

5.จอแสดงผลท่ีแสดงไดเพียงสีเดียวคือขอใด 

ก. จอแอลซีดี   ข. จอโมโนโครม  

ค. จอแอลอีดี   ง. จอซีอารที 

6. ขอใดไมไดมีอยูบนเมนบอรดในยุคแรก ๆ  

ก. ชองเสียบซีพียู   ข. ชองเสียบแรม 

ค. การดแสดงผล    ง. จุดตอคียบอรด 

7.ขอใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร 

ก. แรม    ข. การดจอ 

ค. หนวยความจํา   ง. ซีพียู  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
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8. ซีพียู สรางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขอใด 

ก. ไดโอด    ข. ไตรแอค 

ค. ทรานซิสเตอร   ง. เฟต 

9. ซีพียูแบบใดเม่ือติดตั้งบนเมนบอรดแลวจะลักษณะตั้งฉากกับเมนบอรด 

ก. ซีพียูแบบคารทริดจ (Cartridge)  ข. ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA) 

ค. ซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA)  ง. ซีพียูแบบวีจีเอ (VGA) 

10.ลักษณะของซีพียูแบบแอลจเีอคือขอใด 

ก. มีขาจํานวนมากอยูใตซีพียูสําหรับเสียบลงในซ็อกเก็ต  

ข. ไมมีขายื่นออกมา แตจะมีหนาสัมผัสท่ีจะแตะกับปุมสัมผัสท่ีซ็อกเก็ต  

ค. เปนกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมดานลางมีขาสัญญาณสําหรับเสียบใสสลอต 

ง. เปนกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมดานลางมีขาเปนเข็มจํานวนมากไวเสียบใสสล็อต 

11. ขอใดไมใชชองเสียบของซีพียูแบบตลับ  

ก. สล็อตวัน    ข. สล็อตทู 

ค. สล็อตเอ    ง. สล็อตบี  

12. เครื่องคอมพิวเตอรโดยท่ัวไปสามารถตอฮารดดิสกแบบไอดีอีไดท้ังหมดก่ีตัว 

ก. 2 ตัว    ข. 3 ตัว 

ค. 4 ตัว     ง. 5 ตัว 

13. ฮารดดิสกชนิดใดท่ีสามารถตอพวงกันไดจํานวนมาก ๆ 

ก. แบบโซลิดสเตต    ข. แบบสกัซซี   

ค. แบบไอดีอี    ง. แบบซาตา  

14. ฮารดดิสกชนิดใดท่ีไมไดบันทึกขอมูลบนแผนจานแมเหล็ก 

ก. แบบโซลิดสเตต     ข. แบบสกัซซี 

ค. แบบไอดีอี    ง. แบบซาตา  

15. แรมท่ีตองใสเปนจํานวนคูคือแรมชนิดใด 

ก. อีดีโอแรม     ข. เอสดีแรม 

ค. ดีดีอารแรม   ง. อารดีแรม 

16. อารดีแรม (RDRAM) ใชกับชองเสียบหรือสล็อตแบบใด  

ก. SIMM    ข. DIMM 

ค. RIMM    ง. TIMM 
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17. คียบอรดมาตรฐานมีปุมท้ังหมดก่ีปุม 

ก. 98     ข. 101 

ค. 108    ง. 110 

18. หัวตอคียบอรดใดท่ีใชกับเมนบอรดมาตรฐานเอที (AT) 

ก. IBM    ข. DIN  

ค. PS/2    ง. USB 

19. เมาสชนิดใดท่ีใชวิธีการหมุนลูกบอลแทนตัวเมาส 

ก. Trackball    ข. Pointing Stick 

ค. Joystick   ง. Touchpad 

20. ขอใดไมใชชื่อท่ีใชเรียกการดแสดงผล 

ก. Video Card   ข. Graphic Card 

ค. Display Card   ง. Monitor Card 

21. การสังเคราะหเสียงท่ีนิยมใชในการดเสียงในปจจุบันคือขอใด 

ก. Wave Sound   ข. Wave Table  

ค. Wave Synthesizer  ง. Wave Converter 

22. ออปติคอลไดรฟชนิดใดท่ีไมสามารถเขียนแผนซีดีได 

ก. ดีวีดีรอมไดรฟ     ข. คอมโบไดรฟ 

ค. ดีวีดีรีไรทเตอร    ง. ซีดีไรทเตอร  

23. ความเร็วในการอานขอมูลของซีดีรอมไดรฟ 1x มีคาเทาใด 

ก. 100 Kb/s   ข. 150 Kb/s  

ค. 250 Kb/s   ง.  300 Kb/s 

24. ขอใดไมใชความจุของฟล็อปปดิสกไดรฟขนาด 3.5 นิ้ว 

ก. 720 KB   ข. 1.2 MB  

ค. 1.44 MB    ง. 2.88 MB  

25. อุปกรณใดใชอานขอมูลจากการดหนวยความจํา 

ก. Floppy Disk Drive  ข. Card Reader  

ค. Combo Drive   ง. Optical Drive 
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 เครื่องคอมพิวเตอรนั้นเกิดจากการประกอบกันของอุปกรณตาง ๆ มากมาย ท้ังสวนท่ีอยู

ภายในเครื่องและสวนท่ีอยูภายนอกเครื่อง ไมวาจะเปนซีพียู แรม การดแสดงผล ฮารดดิสก คียบอรด 

เมาส เปนตน ซ่ึงแตละสวนก็จะมีหนาท่ีและความสําคัญแตกตางกันออกไป เราจึงจําเปนท่ีจะตอง

เรียนรูและทําความรูจักกับอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหนาท่ีและการทํางานของ

อุปกรณแตละสวน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในเนื้อหาตาง ๆ ตอไป ซ่ึงสวนประกอบท่ีสําคัญของ

คอมพิวเตอรมีดังตอไปนี้ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

ท่ีมา :  https://www.computerhope.com/jargon/d/desktopc.htm, 2559 

 

3.1 เคส (Case) 

 เคส คือตัวถังหรือตัวกลองคอมพิวเตอร หลายคนจะเรียกวาซีพียูเนื ่องจากเขาใจผิด มี

ลักษณะเปนกลองสีเ่หลีย่มใชสําหรับบรรจุเมนบอรด ซีพียู แรมฮารดดิสก และสิ่งอ่ืน ๆ อยูรวมกัน

ภายในเคส เพือ่ใหคอมพิวเตอรทํางานได เมื่อมองจากรูปรางแลว เคสจะมีอยู 2 แบบคือ แบบ

เดสกท็อป (Desktop) เรียกไดอีกอยางหนึง่ก็คือ แบบตั้งโตะ เปนแบบที่วางราบกับพื้นตามแนวนอน 

จอแสดงผล (Monitor) 

เคส (Case) 

เมาส (Mouse) 

ลําโพง (Speaker) 

คียบอรด (Keyboard) 

หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์

หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
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สวนแบบท่ี 2 คือ แบบทาวเวอร (Tower) ซึ่งสามารถแบงยอยได 3 ชนิด ตามความสูงของตัวเคส คือ 

มินิทาวเวอร (Mini Tower), มีเดียม ทาวเวอร (Medium Tower) และ ฟูลทาวเวอร (Full Tower) 

นอกจากนี้ยังแบงออกเปนเคสในแบบ AT และ ATX ตามชนิดของ เมนบอรดท่ีจะนํามาประกอบดวย  

          
                             เคสแบบนอน (Desktop)                             เคสแบบตั้ง (Tower) 

ภาพท่ี 3.2 เคสคอมพิวเตอร 

ท่ีมา :  https://www.cclonline.com/product/113600/IP-S300EF7-2/Cases/InWin-BL641-

Black-Slim-Desktop-Micro-ATX-Case-300W-80-Bronze-PSU/CAS0838/, 2559 

ท่ีมา : www.amazon.com/Apex-Desktop-Case-MI-100BK-Black/dp/B002FWXX3M, 2559 

 

3.2 แหลงจายไฟ (Power Supply) 

 แหลงจายไฟ นิยมเรียกทับศัพทวาเพาเวอรซัพพลาย เปนแหลงจายพลังงานไฟฟาปอน

ใหกับอุปกรณคอมพิวเตอร โดยปกติแลวเคสที่จําหนายกันในทองตลาดจะมีเพาเวอรซัพพลายติดมา

ดวย หากไมมีจําเปนตองซ้ือมาติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือใชจายไฟใหกับสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

เพาเวอรซัพพลายแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบเอที (AT) และแบบเอทีเอ็กซ (ATX) จะสังเกตจาก

หัวตอท่ีจายไฟใหกับเมนบอรด กลาวคือ หัวตอของเพาเวอรซัพพลายแบบเอที จะแยกออกเปน 2 ชุด 

ๆ ละ 6 เสน การตอใชงานใหสีดําชนกันอยูตรงกลางสวน เพาเวอรซัพพลายแบบเอทีเอ็กซ จะมีสายไฟ

เปนชุด เดียวกันจํานวน 20 เสนแบงออกเปน 2 แถว ๆ ละ 10 เสน สวนสายไฟที่เพาเวอรซัพพลาย

จายใหกับ อุปกรณอืน่ทัง้แบบเอที และแบบเอทีเอ็กซ จะเหมือนกันคือเปนสายไฟ 4 เสนตอกับจุดตอ 

สายไฟสีเหลืองจะเปน ไฟ +12 โวลต สายไฟสีแดงจะเปนไฟ +5 โวลต และสายไฟสีดํา 2 เสนตรง

กลางจะเปนสายดิน (Ground) สําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรในปจจุบันจะใชเพาเวอรซัพพลายแบบเอที

เอ็กซ 
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หัวตอแบบเอที (AT)                                   หัวตอแบบเอทีเอ็กซ (ATX) 

ภาพท่ี 3.3 หัวตอแบบเอที (AT) และหัวตอแบบเอทีเอ็กซ (ATX) 

ท่ีมา : https://superuser.com/questions/1249425/how-to-connect-an-old-mother 

board-with-a-12-pins-power-connector, 2559 

ท่ีมา : http://www.orpheuscomputing.com/computers/power-supplies.html, 2559 

 สวนความสามารถในการจายไฟของเพาเวอรซัพพลายแตละตัวนั้นจะข้ึนอยูกับผูผลิตวาจะ

ใสเพาเวอรซัพพลายขนาดใดติดมากับเคส การเลือกซื้อเคสควรเลือกทีมี่เพาเวอรซัพพลายท่ีมี

ความสามารถในการจายไฟใหเพียงพอหรือสูงกวาความตองการของอุปกรณที่นํามาประกอบ ใน

ทองตลาดจะมีเพาเวอรซัพพลายขนาด 150-300 WATTS 

 
ภาพท่ี 3.4 เพาเวอรซัพพลาย (Power Supply) 

ท่ีมา : http://www.corsair.com/en-us/vs-seriestm-vs650-650-watt-power-supply, 2559 

 

3.3 จอแสดงผล หรอืจอมอนเิตอร (Monitor) 

 จอแสดงผล นิยมเรียกวาจอมอนิเตอร เปนสวนทีใ่ชในการแสดงผลการทํางานของ

คอมพิวเตอร จอภาพท่ีดีควรแสดงผลไดละเอียดที่ 800 x 600 จุดขึน้ไป และมีอัตราความเร็วทีเ่ครือ่ง

คอมพิวเตอรสามารถจะสรางภาพใหม หรืออัตราการรีเฟรช (Refresh Rate) สูงพอที่ไมทําใหภาพเกิด
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การกระพริบ เพราะจะทําใหเกิด อาการปวดตา ในระหวางการทํางาน ในปจจุบันจอแสดงผลบน

คอมพิวเตอรไดมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง ตั้งแตยุคท่ีคอมพิวเตอรยังไมสามารถท่ีจะแสดงกราฟกและ

สีสันไดเหมือนกับทุกวันนี้  

 คอมพิวเตอรในยุคเริม่แรกนัน้จอภาพจะเปนเพียงตัวหนังสือสีขาว หรือสีเขียว พืน้หลังสี

ดําเทานั้น เรียกวาจอโมโนโครม (Monochrome) หลังจากท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมท่ีตอบสนองการใช

งานกราฟกมากยิ ่งขึ้นจอแสดงผลก็มีการพัฒนาใหสอดคลองกับโปรแกรมและเทคโนโลยีในการ

แสดงผลเพือ่ใหภาพและกราฟกที ่ออกมาบนหนาจอคอมพิวเตอร มีความสมจริงมากทีสุ่ด

จอคอมพิวเตอรมีหลายชนิดดวยกัน โดยท่ัวไปแบงจอคอมพิวเตอรเปนชนิดใหญ ๆ ได 3 ชนิดคือ 

 3.3.1 จอแสดงผลแบบซีอารที (CRT : Cathode Ray Tube Monitor) ซ่ึงเปน

จอแสดงผลที่รับสัญญาณภาพแบบอนาล็อก (Analog) โดยมีการพัฒนาจอแสดงผลแบบซีอารที มา

จากจอโทรทัศนในสมัยกอน โดยผูท่ีริเริ่มในการสรางจอแสดงผลแบบนี้คือ บริษัทไอบีเอ็ม ซ่ึงในยุคตน 

ๆ จอแสดงผลจะยังไมสามารถแสดงกราฟกตาง ๆ ไดเหมือนกับในปจจุบัน โดยหลักการทํางานของ

จอแสดงผลแบบ CRT นั้นจะทํางานโดยอาศัยหลอดภาพท่ีสรางภาพเหมือนกับในโทรทัศน โดยการยิง

ลําแสงอิเล็กตรอนไปยังที ่ผิวหนาจอ ซึ ่งมีสารประกอบของฟอสฟอรัสฉาบอยู ที ่ผิว เมื ่อถูกแสง

อิเล็กตรอนมากระทบ สารเหลานี้จะเกิดการเรืองแสงขึ้นมา ทําใหเกิดเปนภาพและสีตามสัญญาณท่ี

ไดรับมานัน่เอง ในปจจุบันจอแสดงผลแบบซีอารที นั้นเริม่จะไมเปนที่นิยมแลวเพราะวามีจอแสดงผล

แบบใหมมาทดแทนท่ีมีคุณสมบัติดานการแสดงผลท่ีดีกวา 

 
ภาพท่ี 3.5 จอแสดงผลแบบซีอารที (CRT) 

ท่ีมา : http://www.thaiwebsocial.com/2014/08/จอภาพหรอืมอนเิตอร-monitor-crtcdled-คือ

อะไร/, 2559 

 3.3.2 จอแสดงผลแบบแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display) เปนจอแสดงผลรุน

ท่ีสองตอจากจอแสดงผลแบบซีอารที ทีถู่กพัฒนามาตัง้แตป พ.ศ. 2506 ในสมัยแรก ๆ จอแอลซีดีนั้น

เริ่มใชงานจริง ๆ ในนาฬิกาและเครื่องคิดเลข เปนจอแสดงผลตัวเลขขนาดเล็ก โดยหลักการทํางาน
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ของจอแสดงผลแบบแอลซีดี นั้นจะใชวัสดุประเภทผลึกเหลว (Liquid Crystal) มาใสไวในผิวของ

กระจก ใชหลักการปรับเปลี่ยนโมเลกุลของผลึกเหลว เพ่ือปดก้ันแสงเม่ือมีสนามไฟฟาเหนี่ยวนํา ทําให

เกิดสีขึ้น ซึ่งขอดีของจอแสดงผลแบบแอลซีดี มีหลายอยางแตที่เห็นไดชัดคือจอแอลซีดีจะประหยัด

พลังงานมากกวาจอแบบซีอารที แตในขอดีก็ตองมีขอเสียเชนเดียวกันคือ จอแอลซีดีจะมีมุมมอง

สําหรับการเห็นภาพคอนขางแคบ 

 
ภาพท่ี 3.6 จอแสดงผลแบบแอลซีดี (LCD) 

ท่ีมา : https://www.engadget.com/products/samsung/syncmaster/2333sw/specs/, 2559 

 3.3.3 จอแสดงผลแบบแอลอีดี (LED : Light Emitting Diode) ซึ่งชือ่นีเ้ปนชือ่ทาง

การตลาด โดยชื่อจริงของเทคโนโลยีนี้คือโอแอลอีดี (OLED : Organic Light Emitting Devices) 

โดยมีหลักการทํางานที่ไมยากและสลับซับซอนนัก ดวยการนําหลอดแอลอีดีมาเรียงรายกันเปนแถว 

โดยภาพตาง ๆ จะเกิดขึ้นจากการติดดับของหลอดแอลอีดีทําใหเกิดภาพและสีที ่ไดชัดเจนกวา

จอแสดงผลแบบอืน่ ๆ โดยจอแสดงผลแบบแอลอีดี นีเ้ปนเทคโนโลยีทีม่าทดแทนและปดจุดบกพรอง

ของจอแสดงผลแบบแอลซีดี ซึง่จอแบบแอลอีดีนัน้จะไมมีขอจํากัดในเรือ่งของมุมมอง และอัตราการ

ตอบสนองของภาพทีไ่วกวาแบบจอแอลซีดี นอกจากนั้นจอแบบ แอลอีดียังประหยัดไฟฟาไดดีกวา

แบบแอลซีดีอีกดวย 

 
ภาพท่ี 3.7 จอแสดงผลแบบแอลอีดี (LED) 

ท่ีมา : https://hs1js.wordpress.com/2012/05/16/จอ-led-ดีอยางไร/, 2559 
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 จอแสดงผลทุกแบบตางก็มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ถึงแมเทคโนโลยีจอแสดงผลแบบ

แอลอีดีใหมลาสุดและดีทีสุ่ดในตอนนีแ้ตปญหาเรือ่งราคาทีสู่งมาก เมือ่เทียบกับจอแสดงผลรุนเกาที่มี

ราคาถูกกวา ในปจจุบันเรายังพบเห็นการใชงานจอแสดงผลแบบซีอารที และแบบแอลซีดีอยูบาง และ

คาดวาในอนาคตเทคโนโลยีแอลอีดีจะสูงขึ้น สวนทางกับราคาถูกลง และไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย 

 

3.4 เมนบอรด (Mainboard) 

 เมนบอรด หรือมาเธอรบอรด (MotherBoard) เปนแผนวงจรพีซีบี (PCB : Print Circuit 

Board) มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทํางานอยูรวมกัน รวมทัง้มีสล็อต (Slot) และซ็อกเก็ต 

(Socket) สําหรับเสียบใสอุปกรณไดแก ซีพียู ฮารดดิสก แรม และการดเสียบเพิม่อยูดวยกันเพื่อ

ประสานการทํางานระหวางกัน โดยมีบัส (BUS) ซึ่งเปนเสมือนถนนทางดวนขอมูลเปนตัวเชื่อมตอ

เมนบอรดเปนแผงวงจรหลักทีมี่อุปกรณตาง ๆ ติดตัง้อยู เชน ชองสําหรับเสียบแผงวงจรตอออก

ภายนอก สําหรับควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ , สล็อต หรือ ซ็อกเก็ต สําหรับติดตัง้ซีพียู และ

หนวยความจํา โดยซีพียูจะเปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณแตละชนิด สําหรับแมนบอรดรุนแรก 

ๆ จะมีเพียงชองเสียบซีพียู, ชองเสียบแรม , ชองตอขยาย , จุดตอสําหรับตอแปนพิมพเทานัน้ ตอมามี

การพัฒนานําอุปกรณตาง ๆ มาติดตัง้เพิม่ไวบนเมนบอรด เรียกวา อุปกรณแบบออนบอรด 

(Onboard) ซึง่ไดแกอุปกรณทีทํ่าการติดตอกับดิสกไดรฟ, ฮารดดิสก, พอรตสือ่สาร แลวเพิม่การด

แสดงผลทางจอภาพ โดยจะมีทั้งที่ติดตั้งหนวยความจําที่ใชเปนวิดีโอแรม (Video RAM) ไวบน

เมนบอรด และใชหนวยความจําหลักไปเปนวิดีโอแรม การใชงานทางดานเสียง การรับสงขอมูลทาง

อนาลอก เชน แฟกซ/โมเด็ม (FAX/MODEM) รวมไปถึงการตอระบบเครือขาย 
 

   
 

ภาพท่ี 3.8 เมนบอรด (Mainboard) 

ท่ีมา : http://th.gigabyte.com/Motherboard/GA-G41M-Combo-rev-20#ov, 2559 
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3.5 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

 หนวยประมวลผลกลาง โดยทั ่วไปถูกเรียกวา ซีพียู (CPU) หรืออาจเรียกวา 

ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร มีหนาที่ประมวลผล

ขอมูลตาง ๆ ทั้งการคํานวณและประมวลผลขอมูลตาง ๆ ภายในซีพียูจะประกอบไปดวยสารกึ่งตัวนํา

ทางอิเล็กทรอนิกสทีเ่รียกวา "ซิลิกอน (Silicon)" โดยนําเอาสารซิลิกอนมาเจือกับวัสดุบางชนิดเพื่อให

เกิดสภาวะนําไฟฟาได ซิลิกอนท่ีผานการเจือเหลานี้จะถูกนํามาเรียงประกอบกันเปนทรานซิสเตอร ซ่ึง

ซีพียูหนึ่งตัวจะมีทรานซิสเตอรบรรจุอยูจํานวนหลายสิบลานตัว 

 
ภาพท่ี 3.9 หนวยประมวลผลกลาง หรือซีพียู 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/treampc/xngkh-prakxb-pc/hnathi-khxng-cpu, 2559 

 ลักษณะของซีพียูที ่มีใชในปจจุบันมีของแตละบริษัทมีลักษณะรูปรางและโครงสรางที่

แตกตางกัน ตลอดจนมีจํานวนขาของซีพียูไมเทากัน จากลักษณะที่แตกตางของซีพียูทําใหซีพียูแตละ

รุนจึงใชกับเมนบอรดท่ีแตกตางกันไป โดยท่ัวไปซีพียูมีดวยกัน 3 แบบไดแก 

 3.5.1 ซีพียูแบบคารทริดจ (Cartridge) 

 ซีพียูแบบคารทริดจ นี้มีรูปรางเปนตลับแบน หอหุมดวยกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมดานลาง

จะประกอบดวยขาสัญญาณของซีพียูสําหรับเสียบใสสลอต (Slot) ซ่ึงแบงออกเปน 3 แบบไดแก 

  (1) สล็อตวัน (Slot 1) ไดถูกพัฒนาโดยบริษัทอินเทล (Intel) ใชไดกับซีพียูรุน 

Pentium II, Pentium III และ Celeron มีจํานวนขาสัญญาณ 242 ขา 

  (2) สล็อตทู (Slot 2) เปนของบริษัทอินเทล (Intel) ใชไดกับซีพียู Pentium II 

Xeon และ Pentium III Xeon มีขาสัญญาณจานวน 330 ขา 

  (3) สล็อตเอ (Slot A) พัฒนาโดยบริษัทเอเอ็มดี (AMD) สําหรับใชกับซีพียู 

Athlon มีขาสัญญาณจํานวน 242 ขาเหมือนกับซีพียูแบบสล็อตวันของอินเทล 
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ภาพท่ี 3.10 ซีพียูแบบคารทริดจ (Cartridge) 

ท่ีมา : http://www.ioffer.com/w/1163569, 2559 

ท่ีมา : http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium-II/Intel-Pentium%20II%20266%20-

%2080522PX266512%20(B80522P266512).html, 2559 

 3.5.2 ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA) 

 ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA) ยอมาจาก Pin Grid Array มีลักษณะเปนชิปแบน ๆ มีขาจํานวน

มากอยูใตซีพียูสําหรับเสียบลงในซ็อกเก็ต (Socket) 

 
ภาพท่ี 3.11 ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA)  

ท่ีมา : https://microdream.co.uk/intel-celeron-d-335-2-80ghz-533mhz-socket-478-cpu-

processor-sl7l2.html#.Wk90kHkxXIU, 2559 

 3.5.3 ซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA) 

 ซีพียูแอลจีเอ (LGA) ยอมาจาก Land Grid Array มีลักษณะเปนชิปแบน ๆ เชนเดียวกับ

ซีพียูแบบ พีจีเอ แตจะไมมีขายื่นออกมา แตจะมีหนาสัมผัสทีจ่ะแตะกับปุมสัมผัสทีซ็่อกเก็ตบน

เมนบอรด ทําใหขาของซีพียูไมเสียหาย หรืองอไดงาย 

 
ภาพท่ี 3.12 ซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA) 

ท่ีมา  :  https://www.ebay.co.uk/itm/2-93GHz-8MB-2-5GT-Quad-Core-Intel-Xeon-X3470-

CPU-Processor-SLBJH-/291185970824, 2559 
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3.6 ฮารดดิสก (Hard disk) 

 เปนอุปกรณหลักที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร มีความเร็วและมีความจุสูง อีก

ทัง้ใชเปนที่พักขอมูลชั่วคราวในระหวางการทํางานของโปรแกรม หรือระบบปฏิบัติการไดอีกดวย 

ภายในฮารดดิสกจะมีแผนจานแมเหล็กกลม แบน ท่ีใชบันทึกขอมูลวางซอนกันอยูเปนชั้น ๆ ยืดติดอยู

กับแกนมอเตอรที่หมุนแผนจานดวยความเร็วหลายพันรอบตอนาที โดยแผนจานแมเหล็กแตละแผน

สามารถบันทึกขอมูลไดทั ้งสองดาน ที่ในแตละดานเหนือแผนจานขึ้นไปเพียงไมกี่ไมครอน จะมี

หัวอาน/เขียน ซึ่งถูกติดตั้งอยูปลายแขนโดยยื่นเขาไประหวางแผนจานแมเหล็กแตละแผนที่วางซอน

กันอยู และถูกควบคุมใหเลื่อนไปยังตําแหนงตาง ๆ บนแผนจานตามคําสั่งท่ีไดรับจากซีพียู 

 
ภาพท่ี 3.13 ฮารดดิสก (Hard disk) 

ท่ีมา : http://www.telegraph.co.uk/technology/advice/10714735/How-can-I-find-a-

hard-drive-for-both-Mac-and-PC.html, 2559 

 ฮารดดิสกในปจจุบันมีรูปแบบการเชือ่มตอที่แกตางกัน โดยสามารถแบงออกเปน 4 แบบ

ไดแก 

 3.6.1 ฮารดดิสกแบบไอดีอี (IDE) 

 ฮารดดิสกแบบไอดีอี (IDE) ยอมาจาก Integrated Drive Electronics ซึง่มีความจุสูงสุด

ไมเกิน 528 MB ตอมาไดมีการพัฒนาฮารดดิสกแบบอี-ไอดีอี (E-IDE) ยอมากจาก Enhanced 

Integrated Drive Electronics มีความจุขยายถึง Giga Byte (GB) ข้ึนไป แตก็ยังนิยมเรียกฮารดดิสก

แบบอี-ไอดีอี วาฮารดดิสกแบบไอดีอี เชนเดิม สําหรับชองเสียบสายสัญญาณมีจํานวน 40 ขา สามารถ

ตอพวงในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเดียวไดสูงสุดจํานวน 4 ตัว ฮารดดิสกประเภทนีเ้ปนทีน่ิยมอยางสูง 

แตในปจจุบันเริ่มมีการใชงานนอยลงเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหมเขามาทดแทน 
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ภาพท่ี 3.14 ฮารดดิสกแบบไอดีอี (IDE) 

ท่ีมา : http://oshicomputer.com/image/cache/data/Hard Disk/hdd-250-gb-ide-900x 

900.jpg, 2559 

 3.6.2 ฮารดดิสกแบบสกัซซี (SCSI) 

 ฮารดดิสกแบบสกัซซี (SCSI) ยอมาจาก Small Computer System Interface 

ฮารดดิสกประเภทนีมี้ความจุสูงกวาแบบไอดีอี มีความเร็วในการถายขอมูลสูงกวา สามารถตอพวงใน

เครื่องคอมพิวเตอรเครื ่องเดียวไดสูงจํานวน 7-15 ตัว ฮารดดิสกประเภทนี้มีราคาสูง เหมาะที่จะ

นํามาใชงานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ชองเสียบสายสัญญาณมีจํานวน 50 ขา 

 
ภาพท่ี 3.15 ฮารดดิสกแบบสกัซซี SCSI 

ท่ีมา : https://www.lelong.com.my/hp-365695-001-72-gb-10000-rpm-wide-ultra-320-

scsi-hard-drive-bee-181444761-2017-08-Sale-P.htm, 2559 

 3.6.3 ฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) 

 ฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) ยอมาจาก Serial ATA (Serial Advanced Technology 

Attachment) โดยไดรับการออกแบบใหเปนอินเทอรเฟซของฮารดดิสกแบบติดตั้งภายในเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานทั้งดานความเร็วและการโอน ถายขอมูลในงานประเภทมัลติมีเดีย 

(Multimedia) ท้ังหลายและไดนาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาอยางตอเนือ่งมาเปนอี-ซาตา (e-SATA) เพื่อ

มาใชกับงานภายนอกไดอีกทั้งยังคงประสิทธิภาพไมแพพอรตยูเอสบี (USB) และพอรตไอทริปเปลอี 

1394 (IEEE1394) เลย และยังสามารถใชสายยาวถึง 2 เมตรเพื่อโอนถายขอมูลระหวางคอมพิวเตอร 

2 เครื่องไดโดยไมตองถอดฮารดดิสกออกมาก็สามารถเชื่อมตอไดทันที 
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ภาพท่ี 3.16 ฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) 

ท่ีมา : https://www.lelong.com.my/samsung-hd502hj-500gb-3-5-sata-hdd-pc-desktop-

hard-disk-drive-7200rpm-electgen-194493809-2018-07-Sale-P.htm, 2559 

 3.6.4 ฮารดดิสกแบบโซลิดสเตต หรือฮารดดิสกแบบเอสเอสดี (SSD)  

 ฮารดดิสกแบบเอสเอสดี (SSD) ยอมาจาก Solid State Drives คือ ฮารดดิสกแบบใหมที่

เปนการใชชิปหนวยความจําเก็บขอมูลแทนจานแมเหล็ก ซึ่งเหมือนกับแฟลชไดรฟนั่นเอง โดยเอสเอ

สดีมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน ไดแก 

 1. ชิปหนวยความจํา 

 2. ชิปคอนโทรลเลอรสําหรับควบคุมการทํางาน 

 ในทองตลาดผลิตฮารดดิสกแบบเอสเอสดี มา 2 แบบ ซึ่งจะแบงตามชนิดของชิป

หนวยความจํา ไดแก 

 1. นอรแฟลช (NOR Flash) จะเปนแบบที่หนวยความจําแตละชิปจะถูกเชื่อมตอกันแบบ

ขนาน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางอิสระและอานขอมูลไดรวดเร็วมาก แตมีความจุต่ําและราคา

แพงมากกวาแบบแนนแฟลช 

 2. แนนแฟลช (NAND Flash) จะเปนแบบเขาถึงขอมูลทีละบล็อกทําใหมีความจุสูงราคา

ถูก ซ่ึงมีคุณลักษณะโครงสรางเหมือนกับแฟรชไดรฟนั่นเอง ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 -  เอสแอลซี (SLC) ยอมาจาก Single Level Cell คือ ในแตละเซลเก็บขอมูลได 1 บิต 

ทํางานเร็วกินพลังนอย และมีอายุการใชงานนาน สามารถเขียนไดประมาณ 1 แสนครั้ง แตราคาสูง 

 -  เอ็มแอลซี (MLC) ยอมาจาก Multi Level Cell คือ ใน 1 เซลเก็บขอมูลไดมากกวา 1 

บิต ความเร็วต่ํากวาและใชพลังงานมากกวาเอสแอลซี สามารถเขียนไดประมาณไมเกิน 1 หม่ืนครั้ง ซ่ึง

มีราคาถูก 



68 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 
 

ภาพท่ี 3.17 ฮารดดิสกแบบโซลิดสเตต หรือฮารดดิสกแบบเอสเอสดี (SSD) 

ท่ีมา : http://www.riverplus-ipc.com/hdd-ssd.html, 2559 

 ขอดีขอเสียของฮารดดิสกแบบโซลิดสเตต 

  

  1. เวลาการเขาถึงขอมูลเร็วกวาฮารดดิสก 

ขอดี 

  2. เงียบเพราะไมไดใชจานหมุนเหมือนฮารดดิสก 

  3. ทนแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิท่ีสูงกวา 

  4. น้ําหนักเบากวาฮารดดิสกแบบจานหมุน 

  5. ความรอนนอยกวาฮารดดิสกแบบจานหมุน 

  6. ปญหาเรื่องการกระจายของไฟล ไมมีผลตอความเร็วของฮารดดิสกแบบเอสเอสดี 

  

  1. ราคาแพง เม่ือเทียบกับฮารดดิสกชนิดอ่ืน ๆ 

ขอเสีย 

  2. ความจุต่ํา 

เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหมเขามาทดแทน 

 

3.7 แรม (RAM) 

 แรม (RAM) ยอมาจาก Random Access Memory เปนหนวยความจําหลักของเครือ่ง

คอมพิวเตอร มีความเร็วในการทํางานสูงแตมีขอเสียคือสามารถเก็บขอมูลไวไดขณะที่เปดเครื่องอยู

เทานั้น ถาปดเครื่องขอมูลก็จะหายไป  สําหรับประเภทของแรมนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภทดังตอไปนี้ 

 

 



69 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 3.7.1 สแตติกแรม (Static RAM) หรอื เอสแรม (SRAM) 

 สแตติกแรม (Static RAM) หรือ เอสแรม (SRAM) พัฒนามาจากทรานซิสเตอร มี

คุณสมบัติสามารถเก็บรักษาขอมูลไวในหนวยความจําตราบเทาท่ียังมีไฟเลี้ยงอยู เก็บขอมูลดวยสถานะ 

“มีไฟ” กับ “ไมมีไฟ”  และทํางานไดโดยทีไ่มตองมีการเขียนขอมูลลงไปซ้าํหลายครัง้เพื่อรักษาขอมูล

ภายในอยูตลอดเวลา นิยมไปใชทําเปนหนวยความจําแคช (Cache) ภายในตัวซีพียู (CPU) เพราะมี

ความเร็วในการทํางานสูงกวาดีแรมมาก แตไมสามารถทําใหมีขนาดความจุสูง ๆ ได เนือ่งจากราคา

แพงและกินกระแสไฟมากจนมักทําใหเกิดความรอนสูง อีกท้ังวงจรก็ยังมีขนาดใหญดวย 

 3.7.2 ไดนามิกแรม หรือ ดีแรม (DRAM) 

 ไดนามิกแรม (Dynamic RAM) หรือ ดีแรม (DRAM) สรางมาจากซีมอส (CMOS) ท่ีมี

หลักการทํางานเหมือนตัวประจุ เก็บขอมูลดวยสถานะ “มีประจุ” กับ “ไมมีประจุ” ซ่ึงวิธีนี้จะใช

พลังงานไฟฟานอยกวาเอสแรมมาก แตโดยธรรมชาติแลว จะมีการรัว่ไหลออกไปไดเรื ่อย ๆ ดังนัน้

เพ่ือใหดีแรมสามารถเก็บขอมูลไวไดตลอดเวลาท่ียังมีกระแสไฟเลี้ยงวงจรอยูจึงตองมีวงจรอีกสวนหนึ่ง

คอยทําหนาที่ “เติมประจุ” ไฟฟาใหเปนระยะ ๆ ซึง่เรียกกระบวนการเติมประจุไฟฟานี้วาการรีเฟรช 

(Refresh) หนวยความจําประเภทนี ้นิยมนําไปใชทําเปนหนวยความจําหลักของระบบในรูปแบบของ

ชิปไอซี (IC) ซ่ึงยอมาจาก Integrated Circuit ติดตั้งอยูบนแผงโมดูลของหนวยความจําแรม

หลากหลายชนิด โดยสามารถออกแบบใหมีขนาดความจุสูง ๆ ได กินไฟนอยและไมเกิดความรอนสูง 

ชนิดของดีแรมท่ีมีการพัฒนาและนํามาใชทําเปนหนวยความจําหลักของระบบคอมพิวเตอรชนิดตาง ๆ 

มีดังนี้ 

  3.7.2.1 ดแีรม (DRAM) เปนแรมท่ีมีความเร็วและความจุนอยท่ีสุด  
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 ดแีรม (DRAM) 

ท่ีมา : http://searchstorage.techtarget.com/definition/DRAM, 2559 

  3.7.2.2 อีดีโอแรม (EDO RAM) ยอมาจาก Extended-Data Output 

DRAM พัฒนาขึน้มาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการแสดงผลทางดานกราฟก และถูก

ออกแบบมาเพือ่ใชงานกับเครือ่งระดับ Pentium ใชกับเมนบอรดซ็อกเก็ต 7 (Socket 7) โดยใชกับ
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ชองเสียบในแบบซิมม (SIMM) ซึ่งยอมาจาก Single Inline Memory Module ทีมี่หนาทีส่ัมผัสดาน

เดียว จึงตองใสแรมเปนคู 

 
ภาพท่ี 3.19 อีดีโอแรม (EDO RAM) 

ท่ีมา : www.ebay.com/itm/16MB-72-Pin-EDO-RAM-B7340C-/281891150344, 2559 

  3.7.2.3 เอสดีแรม (SDRAM) ยอมาจาก Synchronous Dynamic RAM 

เปนหนวยความจําแรมทีพั่ฒนามาจากดีแรม เพือ่ใหสามารถทํางานรวมกับระบบบัสความเร็วสูงได 

ออกแบบมาใหใชกับเมนบอรดท่ีเปนสล็อต 1 และซ็อกเก็ต 7 เสียบในแบบดิมม (DIMM) ซึ่งยอมาจาก 

Dual Inline Memory Module ท่ีมีหนาสัมผัส 2 หนา จงึใสแรมทีละแผงได แรมชนิดนีส้ังเกตไดจาก

จะมีรองบากบริเวณแนวขาสัญญาณ 2 รอง  
 

 
 

ภาพท่ี 3.20 เอสดีแรม (SDRAM) 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/5430122115030framejee/ram, 2559 

  3.7.2.4 ดีดีอารเอสดีแรม (DDR SDRAM) ยอมาจาก Double Date Rate 

SDRAM นิยมเรียกวาดีดีอารแรม (DDR RAM) เปนแรมทีพั่ฒนามาจากเอสดีแรม เพือ่ใหมีความเร็ว

เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทาของเอสดีแรม แรมชนิดนีส้ังเกตไดจากติดตัง้อยูบนแผงโมดูลแบบดิมม ทีมี่รองบาก

บริเวณแนวขาสัญญาณ 1 รอง  

 
 

ภาพท่ี 3.21 ดีดีอารเอสดีแรม (DDR SDRAM) 

ท่ีมา : https://www.bltechsolutions.in/product/kingston-ram-1-gb-ddr-2/, 2559 
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ภาพท่ี 3.22 จุดสังเกต DDR SDRAM รุนตาง ๆ 

ท่ีมา : https://kamotora.net/it/memory-2/, 2559 

  3.7.2.5 อารดีแรม (RDRAM) ยอมาจาก Rambus Dynamic RAM เปน

แรมแบบใหมทีมี่ความเร็วสูง ที่คาดวาจะเขามาแทนที่ SDRAM แตจะตองใช กับชองเสียบในแบบ 

RIMM ดวย 

 
ภาพท่ี 3.23 อารดีแรม (RDRAM) 

ท่ีมา : http://www.memoryx.com/intelxrj512.html, 2559 

 ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Rambus lnc โดยนํามาใชงานครัง้แรกรวมกับชิปเซ็ต i850 

และซีพียู Pemtium 4 ของ Intel ในยุคเริ่มตน ไมคอยไดรับความนิยมเทาทีค่วร โดยชิปเซ็ตและ

เมนบอรดของ Intel เพียงบางรุนเทานัน้ที่สนับสนุน ตัวชิปจะใชบรรจุภัณฑแบบ CSP (Chip-Scale 

Package) ติดตัง้อยูบนแผงโมดูลแบบ RIMM (Rambus Inline Memory Module) ทีมี่รอง บาก

บริเวณแนวขาสัญญาณ 2 รอง ใชแรงดันไฟ 2.5 โวลต และรองรับความจุสูงสุดไดมากถึง 2 GB 

ปจจุบัน RDRAM ท่ีมีวางขายในทองตลาด สามารถ แบงไดออกเปน 2 กลุม คือ 

   1) RDRAM (16บิต) เปน RDRAM แบบ Single Channel ท่ีมี

ความกวางบัส 1 แชนแนลขนาด 16 บิต (2ไบต) มีจํานวลขาทั้งสิ้น 184 ขา การจําแนกรุนโดย มาก
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จําแนกออกตามความเร็วบัสทีใ่ชงาน เชน PC-800 (800 MHz),PC-1066 (1,066 MHZ) และ PC-

1200 (1,200 MHz) เปนตน 

   2) RDRAM (32บิต) เปน RDRAM แบบ Dual Channel ท่ีมี

ความกวางบัส 2 แชนแนลขนาด 32 บิต (4ไบต) มีจํานวนขาท้ังสิ้น 242 ขา การจําแนกรุนโดยมากจะ

จําแนกออกตามคาแบนดวิดธ (Bandwidth) ทีไ่ดรับ เชน RIMM 3200(PC-800),RIMM 4200(PC-

1066),RIMM 4800(PC-1200) และ RIMM 6400 (PC-1600) เปนตน 

 นอกจากนี้ในอนาคตยังอาจพัฒนาใหมีความกวางบัสเพิม่มากขึน้ถึง 4 แชนแนลขนาด 64 

บิต(8 ไบต) ที่ทํางานดวย ความเร็วบัสสูงถึง 1,333 และ 1,600 MHz effective ออกมาดวย โดยจะ

ใหแบนดวิดธมากถึง 10.6 และ 12.8 GB/s ตามลําดับยอมาจากคําวา Small Computer System 

Interface เปนตัวเชือ่มระหวางอุปกรณที่มีลักษณะเปนตัวผูมี 50 เข็ม เปน ตัวเชื่อมหรือ Port 

แบบสกัซซีนี้ มักจะใชกับคอมพิวเตอรที่ตองการความเร็วสูงในการรับ-สงขอมูล โดยมักจะเห็นใน

อุปกรณที่เปนคอมพิวเตอรระดับ Server เนื่องจากมีราคาคอนขางสูง สําหรับ SCSI Port จะมี

ลักษณะเปนตัวเมียมีรู 50 รู หรือบางครั้งอาจมีถึง 68 รู 

 

3.8 คียบอรด (Keyboard) 

 คียบอรด (Keyboard) หรือ แปนพิมพ เปนอุปกรณทีจ่ําเปนมากในการพิมพคําสัง่ตาง ๆ 

เพ่ือสั่ง ใหคอมพิวเตอรทํางาน และยังเปนอุปกรณท่ีใชสําหรับปอนขอมูลในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ 

รวมทัง้มีการพัฒนาใหมีการเปดปดเครือ่งผานทางแปนพิมพ และนําอุปกรณอืน่ ๆ มาติดตัง้เพิม่ข้ึน 

เชน เมาส (Mouse) ชนิดท่ีเรียกวา Trackball ไวบนแปนพิมพดวย  

 
ภาพท่ี 3.24 คียบอรด (Keyboard) 

ท่ีมา : https://dir.indiamart.com/impcat/computer-keypad.html, 2559 
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 3.8.1 ประเภทของคียบอรด 

  1) คียบอรดมาตรฐาน (Desktop Keyboard) เปนคียบอรดมาตรฐานแบบ 

101 ปุม 

 
ภาพท่ี 3.25 คียบอรดมาตรฐาน (Desktop Keyboard) 

ท่ีมา : https://techspirited.com/different-types-of-keyboards, 2559 

  2) คียบอรดมาตรฐาน พรอมแปนพิมพลัด  (Desktop Keyboard with 

Hotkey) เปนคียบอรดทีมี่ปุมพิเศษเพิม่เขามามากกวาแบบมาตรฐาน เชนปุมควบคุมเสียง เปดปด 

เครื่องคอมพิวเตอร 

 
ภาพท่ี 3.26 คียบอรดมาตรฐาน พรอมแปนพิมพลัด  (Desktop Keyboard with Hotkey) 

ท่ีมา : https://www.wetkeys.com/Washable-Wireless-Standard-Keyboard-2-4GHz-

p/ws5000kr.htm, 2559 

  3) คียบอรดไรสาย (Wireless Keyboard) เปนคียบอรดไรสายเชื่อมตอกับ

คอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอไรสาย 

 
ภาพท่ี 3.27 คียบอรดไรสาย (Wireless Keyboard) 

ท่ีมา : http://www.vicpc.co.il/ProductDetails.aspx?id=1176, 2559 
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  4) คียบอรดเสริมความปลอดภัย (Security Keyboard) เปนคียบอรดทีมี่

ระบบรักษาความปลอดภัยกอนการเขาใชงาน เมื่อตองการใชงานตองเสียบบัตรบนคียบอรด โดยสวน

ใหญจะใชสมารตการด (Smart Card) เพ่ือยืนยันสิทธิ์การใชงานท่ีคียบอรด  

 
ภาพท่ี 3.28 คียบอรดเสริมความปลอดภัย (Security Keyboard) 

ท่ีมา : https://www.velleman.eu/products/view/?id=437564, 2559 

  5) คียบอรดแบบโนตบุก (Notebook Keyboard) เปนคียบอรดขนาดเล็ก

และบางมีรูปแบบการจัดปุมตาง ๆ เหมือนแปนพิมพของคอมพิวเตอรโนตบุก 

 
ภาพท่ี 3.29 คียบอรดแบบโนตบุก (Notebook Keyboard)  

ท่ีมา : https://naraya56.wordpress.com/ประเภทของแปนพิมพ/, 2559 

 นอกเหนือจากแปนปกติแลวยังมีแปนพิเศษที่มักจะอยูแถวบนสุดของคียบอรด จะเปน

พวกปุม F1-F12 หรือคียบอรดบางรุนจะมีปุมปรับเสียง ปุม Play ปุม Stop ใหเราใชงานเพิม่ความ

สะดวกเพิ่มเขามาอีกดวย สวนทางขวาของคียบอรดรุนใหญ ๆ จะมีปุมตัวเลข 0 - 9 แยกออกมา

ตางหากเพ่ือความสะดวกในการพิมพตัวเลข 

 3.8.2 หัวตอคียบอรดชนิดตาง ๆ 

  1) หัวตอคียบอรดแบบไอบีเอ็ม (IBM Keyboard Connector) เปนหัวตอ

ของบรษิทั IBM มีใชในยุคเริ่มตนของ IBM แตในปจจุบันไมมีการใชงานแลว 
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v 

ภาพท่ี 3.30 หัวตอคียบอรดแบบไอบีเอ็ม (IBM Keyboard Connector) 

ท่ีมา : https://geekhack.org/index.php?topic=33592.0, 2559 

  2) หัวตอคียบอรดแบบดีไอเอ็น (DIN Connector) DIN ยอมาจาก 

Deutsche Industries Norm นิยมเรียกวาหัวตอดิน เปนหัวตอที่ใชในเครือ่งคอมพิวเตอรมาตรฐาน 

เอที (AT Form Factor) ซ่ึงในเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมไมมีการใชงานแลว 

 
ภาพท่ี 3.31 หัวตอคียบอรดแบบดิน (DIN) 

ท่ีมา : http://assmann.us/index.php?main_page=product_info&products_id=8003, 2559 

  3) หัวตอคียบอรดแบบพีเอส/ทู (PS/2) ยอมาจาก Personal System 2  

เริ่มมีใชในยุคเดียวกันกับหัวตอแบบดิน แตมีขนาดเล็กกวา ปจจุบันยังมีการใชงานอยู มีแนวโนมลด

การใชงานลง 

 
ภาพท่ี 3.32 หัวตอคียบอรดแบบพีเอส/ทู (PS/2) 

ท่ีมา : https://www.cablewholesale.com/products/keyboard-mice-cable/ps2-at-

adaptors/product-10i5-013hf.php, 2559 
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  4) หัวตอคียบอรดแบบยูเอสบี (USB) ยอมาจาก Universal Serial Bus 

เปนพอรตที่มีลักษณะเปนชองสี่เหลี่ยม รองรับอุปกรณตาง  ๆ ไดแทบทุกประเภท รวมทั้งคียบอรด

ดวย  

 
ภาพท่ี 3.33 หัวตอคียบอรดแบบยูเอสบี (USB) 

ท่ีมา : https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812196234, 2559 

 

3.9 เมาส (Mouse) 

 เปนอุปกรณที่มีลักษณะคลายหนู มีสายตออยู ที ่ปลายลักษณะเดียวกับหางหนู จึงถูก

เรียกวาเมาส (Mouse) เมาสจะชวยในการชีต้ําแหนงวาขณะนีกํ้าลังอยู ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกวา 

ตัวชี ้ตําแหนง (Pointer) ซึ ่งอาศัยการเลื ่อนเมาส แทนการกดปุ มบังคับทิศทางบนคียบอรด 

(keyboard) 

 
ภาพท่ี 3.34 เมาส (Mouse) 

ท่ีมา : https://www.flipkart.com/hp-x1000-wired-optical/p/itmdbfg9qfyjxdxy, 2559 

 เมาสถูกออกแบบเพือ่ใหพอดีกับการใชงานโดยสวนโคงและสวนเวาโคงเขาตามกับอุงมือ

ของผูใชโดยภายดานใตของเมาสจะมีอุปกรณซ่ึงตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส โดยสงสัญญาณไปท่ี

คอมพิวเตอรเพ่ือแสดงผลของเคอรเซอรบนหนาจอคอมพิวเตอร    
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 3.9.1 ชนดิของเมาส แบงออกเปน 3 ชนิดใหญ ๆ ดังนี้ 

  1) เมาสแบบกลไก (Mechanical) โดยจะใชลูกบอลกลม ๆ บรรจุอยูภายใน

ตัวเมาส ทําหนาทีค่อยเปลีย่นการลากเมาส ใหเปนการหมุนลอ กลไกภายในตัวเมาส เพื่อแปลงเปน

สัญญาณไฟฟา 

 
 

ภาพท่ี 3.35 เมาสแบบกลไก (Mechanical) 

ท่ีมา : https://www.thinglink.com/scene/764096783340011521, 2559 

  2) เมาสแบบใชแสง (Optical) เปนแบบที่ใชแสงสองลงไปทีพื่น้แลวสะทอน

กลับมาท่ีตัวรับเพ่ือวัดการเลื่อนตําแหนง ถาเปนรุนใหมจะสามารถใชกับพ้ืนผิวไดแทบทุกแบบ  

 
ภาพท่ี 3.36 เมาสแบบใชแสง (Optical) 

ท่ีมา : http://www.shop.windelslife.com/product/optical-mouse/, 2559 

  3) เมาสแบบไรสาย (Wireless Mouse) มีการทํางานเหมือน เมาสทั่วไป 

เพียงแตไมมีการใชสายไฟตอออกมาจากตัวเมาส ชนิดนี้จะมีตัวรับและตัวสงสัญญาณซ่ึงทางดานตัวรับ

สัญญาณอาจจะเปนหัวตอแบบ USB ทีใ่นปจจุบันใชแบบ Nano receiver ซึง่ใชความถี่วิทยุที ่2.4 

GHz 
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ภาพท่ี 3.37 เมาสแบบไรสาย (Wireless Mouse) 

ท่ีมา : https://www.targus.com/id/product_details.asp?sku=AMW571AP, 2559 

 3.9.2 ประเภทของเมาส เมาสแบงเปนประเภทยอย ๆ ได ดังนี้ 

  1) เมาสแบบอนุกรม (Serial Mouse) เปนเมาสแบบดังเดิมจะเชือ่มตอกับ

พอรต com1, com2  

 
ภาพท่ี 3.38 เมาสแบบอนุกรม (Serial Mouse) 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/mis5930122113014/workshop1/1-8-meas, 2559 

  2) เมาสแบบพีเอส/ทู (PS/2 Mouse) เปนเมาสที่ไดมีการพัฒนาขึ้นมา

หัวตอจะมีขนาดเล็ก ขอดีของการใชเมาสแบบนี้ก็คือจะเหลือพอรต 

 
ภาพท่ี 3.39 เมาสแบบพีเอส/ทู (PS/2 Mouse) 

https://www.ox.ee/en/product/467057, 2559 
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  3) เมาสแบบยูเอสบี (USB Mouse)  เปนเมาสท่ีการใชอยางแพรหลายมาก

ข้ึน แตการทํางานจะเปนลักษณะกับเมาสธรรมดา ซ่ึงจะแตกตางกันตรงท่ีหัวตอไมเหมือนกัน 

 
ภาพท่ี 3.40 เมาสแบบยูเอสบี (USB Mouse) 

ท่ีมา : https://www.amazon.com/HP-QY777AA-USB-Mouse/dp/B008968NG0, 2559 

  4) เมาสแบบอินฟาเรด (Infrared Mouse) เปนเมาสท่ีไมมีสายเชื่อมตอ

ระหวางเมาสกับเครื่องคอมพิวเตอร แตจะใชแสงอินฟาเรดในการรับสงสัญญาณแทน  เพราะสามารถ

เลื่อนตัวชี้เมาสเพ่ือควบคุมการนําเสนอไดคอนขางสะดวก ไมตองยืนควบคุมเมาสบนโตะอยางเดียว 
 

 
 

ภาพท่ี 3.41 เมาสแบบอินฟาเรด (Infrared Mouse) 

ท่ีมา : http://i58-group5.blogspot.com/2015/08/, 2559 

  5) 0ลูกกลมควบคุม0 (Trackball) นิยมเรียกวา แทร็กบอล ตามการออกเสียง

ในภาษาอังกฤษ เปนเมาสอีกแบบหนึ่ง ใชวิธีการหมุนลูกบอลท่ีตัวเมาสแทนการเลื่อนตัวเมาส 
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ภาพท่ี 3.42 ลกูกลมควบคุม0

ท่ีมา : http://www.firstpr.com.au/ergonomics/, 2559 

 (Trackball) 

  6) กานควบคุม (Joystick) นิยมเรียกวา จอยสติ๊ก ตามการออกเสียงใน

ภาษาอังกฤษ เปนกานสําหรับใชโยกข้ึนลง / ซายขวา เพ่ือยายตําแหนงของตัวชี้ตําแหนงบนจอภาพ มี

หลักการทํางานเชนเดียวกับเมาส  แตจะมีแปนกดเพิม่เติมมาจํานวนหนึง่สําหรับสั่งงานพิเศษ นิยมใช

กับการเลนเกมคอมพิวเตอรหรือควบคุมหุนยนต 

 
ภาพท่ี 3.43 กานควบคุม (Joy stick) 

ท่ีมา : https://www.logitechg.com/en-ca/product/extreme-3d-pro-joystick, 2559 

  7) กานช้ี (Pointing Stick) นิยมเรียกวา พอยตติง้สติ๊ก ตามการออกเสียง

ในภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนแทงเล็ก ๆ คลายยางลบดินสอเพือ่ชวยชีต้ําแหนงของเคอรเซอร สวน

ใหญติดตั้งอยูกลางแปนพิมพของคอมพิวเตอรพกพา หรือคอมพิวเตอรโนตบุก โดยใชนิว้บังคับทิศทาง

แทนเมาส 
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ภาพท่ี 3.44 กานชี้ (Pointing Stick) 

https://spjall.vaktin.is/viewtopic.php?t=61265, 2559 

  8) แผนสัมผัส (Touchpad) นิยมเรียกวา ทัสแพด ตามการออกเสียงใน

ภาษาอังกฤษ เปนอุปกรณชี้ตําแหนงอีกรูปแบบหนึ่ง เปนแผนเรียบ มีวงจรรับสัญญาณภายใน วางไว

บริเวณหนาคียบอรด (ทีพั่กมือ) พบในเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุก เม่ือตองการสั่งงานก็นําปลาย

นิ้วเลื่อนไปบนแผนเรียบ ในทิศทางท่ีตองการ สามารถคลิกเบา ๆ บนแผนเรียบเพ่ือสั่งการไดเลย หรือ

ใชปุมกดขาง ๆ แผนก็ได 

 
 

ภาพท่ี 3.45 แผนสัมผัส (Touchpad) 

ท่ีมา : https://www.maketecheasier.com/disable-touchpad-gnome-shell/, 2559 

  9) กลายดพอยต (Glide Point) ไมมีนิยามเปนภาษาไทยจึงนิยมเรียกตาม

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ   เปนแผนสี่เหลี่ยมท่ีวางอยูหนาแปนพิมพ สามารถใชนิ้ววาดเพ่ือเลื่อน

ตําแหนงของตัวชี้ตําแหนงบนจอภาพเชนเดียวกับ  เมาสเหมือนกับแผนสัมผัส (Touchpad) สามารถ

นําไปเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปแทนการใชเมาส 

 
ภาพท่ี 3.46 กลายดพอยต (Glide point) 

ท่ีมา : https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=0TP-000Z-00014, 2559 
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3.10 การดแสดงผล (Display Card) 

 การดแสดงผลอาจถูกเรียกในชื่อ การดจอ (Video Card)  หรือกราฟกการด (Graphic 

Card) ก็ได เปน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่ทําหนาทีใ่นการนําขอมูลที่ไดจากการประมวลผลของซีพียู

มาแสดงบนจอภาพ ทําใหผูใช สามารถควบคุมการทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจอภาพจะเปน

สวนท่ีรับขอมูลจากการดแสดงผลอีกทีหนึ่ง  การดกราฟกทีไดรับความนิยมและใชกันแพรหลายในอยู

ปจจุบัน เปนการดกราฟกท่ีมี จีพียู (GPU)  

 
ภาพท่ี 3.47 การดแสดงผล (Display Card) 

ท่ีมา : http://www.hisdigital.com/us/product2-602.shtml, 2559 

 Graphics Processing Unit  (GPU) สามารถเรียกอีกชื่อหนึง่ไดคือ  Visual Processing 

Unit  (VPU) ซ่ึง GPU หนาทีห่ลักของ GPU ก็คือชวยในการประมวลการทํางานในดานภาพกราฟก

บนหนาจอคอมพิวเตอรใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้หลักการทํางานก็คลายกับ CPU แต จะแตกตาง

กันตรงที ่การดแสดงผลสมัยเกา ทําหนาทีแ่ปลงขอมูลดิจิตอลเปนสัญญาณเทานัน้ แตจากกระแส

ความนิยมของการดเรงความเร็วสามมิติ ในชวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 90 โดยบริษัท 3dfx และ 

nVidia ทํา ใหเทคโนโลยีดานสามมิติพัฒนาไปมาก ปจจุบันการดแสดงผลสมัยใหม ไดรวม

ความสามารถในการแสดงผลภาพสามมิติมาไว เปนมาตรฐาน และไดเรียกชื่อใหมวา GRAPHICS 

PROCESSING UNIT (GPU) โดยสามารถลดงานดานการแสดงผลของของหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไดมาก 

 การดแสดงผลในปจจุบันถูกพัฒนาใหมีความสามารถมากขึ้น มีการการดเพื่องานเฉพาะ

ดานหลากหลายชนิด โดยการดเหลานี้จะมีชิปประมวลผลบนตัวการด เพือ่จะชวยใหงานประมวลผล

ทางดานกราฟก 3 มิติ สามารถทําไดอยางสมบูรณแบบ ดวยคุณสมบัติที ่หลากหลายของการด

แสดงผลในปจจุบัน ทําใหขอบเขตการใชงานของมันไมไดเพียงใชเลนเกม หรือใชงานดานเอกสาร

เทานัน้   ความสามารถทีมี่อยูในตัวเครือ่งระดับ Workstation ที่ ใชในงานดานกราฟกระดับสูงไดถูก
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รวมเอาไวในการดแสดงผลดวย ทําใหผู ที ่ตองการใชงานดานกราฟกสามารถเลือกใชไดตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้การดแสดงผลสามารถแบงประเภทไดตามลักษณะการใชงานตาง ๆ ดังนี้ 

 1) ใชในงานเอกสารทัว่ไปและอินเทอรเน็ต การใชคอมพิวเตอรทํางานดานเอกสาร เชน 

ชุดโปรแกรม Microsoft Office เปน งานท่ีไมเนนการแสดงผลดานกราฟกสูงมาก ซึ่งสามารถใชการด

แสดงผลระดับข้ันพ้ืนฐานท่ัว ๆ ไป ก็เพียงพอแลวสําหรับงานประเภทนี้ ขอสําคัญก็คือ การดแสดงผล

ทีจ่ะนํามาใชกับงานดานนี้ตองสามารถรองรับความละเอียดสูงพอที ่จะดูรายละเอียดของงานดาน

เอกสารได และมีความสามารถในการรองรับอัตราความเร็วที่เครือ่งคอมพิวเตอรสามารถจะสรางภาพ

ใหม หลังจากทีไ่ดรับขอมูลเพิม่ขึน้หรือมีการแกไขเพิ่มเติม เรียกวาอัตราการรีเฟรช (Refresh Rate) 

คุณสมบัตินี้จะชวยถนอมสายตาของผูใชงานเม่ือตองนั่งทํางานอยูกับหนาจอเปนเวลานาน ๆ 

 2) ใชในงานกราฟก 2 มิติ/ตัดตอภาพวิดีโอ การดแสดงผลประเภทนีใ้ชในงานแสดง

ภาพเคลือ่นไหวประเภท 2 มิติ การตัดตอวิดีโอ รวมทั้งงานดานออกแบบตกแตงภาพ 2 มิติ การด

ประเภทนี้จะตองมีความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว และสามารถรองรับการทํางานในโหมด 

24 บิต (True Color) และสามารถปรับรายละเอียดของภาพได 1,024 x 768 เปนอยางต่ํา สวนงาน

ดานการตัดตอวิดีโอตองใชฮารดแวรที่มีคุณสมบัติของ Video Capture จึงจะสามารถจับสัญญาณ

จากวิดีโอเขามายังคอมพิวเตอรโดยผานชองสัญญาณ AV บนตัวการดได 

 3) ใชในงานออกแบบกราฟก 3 มิติ/เขียนแบบ CAD/CAM เหมาะสําหรับนักออกแบบ

กราฟก 3 มิติ การใชงานโปรแกรม 3D Studio หรือ AutoCAD จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเลือกใช 

Hardware ท่ีมีคุณสมบัติดานภาพ 3 มิติอยางครบครัน การดสําหรับงานกราฟก 3 มิตินี้จะไม

เหมือนกับการด 3 มิติที่ใชสําหรับการเลนเกม 3 มิติตรงที่สามารถรองรับการทํางานของ OpenGl 

(โอเพนจีแอล OpenGL, เปนตัวยอของคําวา Open Graphics Library) เปนไลบรารีหรือคลัง

โปรแกรม (หรือชุดคําสั่ง) ดานกราฟกสามมิติ เพ่ือสงคําสั่งควบคุมการวาดภาพไปยังอุปกรณฮารดแวร

การประมวลผลภาพ โอเพนจีแอลสามารถใชไดใน หลายระบบคอมพิวเตอร ในการเขียนโปรแกรม

ดานคอมพิวเตอรกราฟก โดยในคลังโปรแกรมจะมีชุดคําสั่งมีมากกวา 250 ชวย ในการสรางวัตถุ 

แปลงวัตถุ และสรางภาพโดยใหแสงและเงา โดยเริ ่มจากการกําหนดรูปทรงพื้นฐาน เชน สี่เหลี่ยม

ลูกบาศกหรือทรงกลม โอเพนจีแอลเปนที่นิยมมากในอุตสาหกรรมผลิตแอนิเมชันวีดีโอเกม โดยใน

ขณะเดยีวกันก็เปนคูแขงทางการคากับไดเร็กททรีดี (Direct3D) ของบริษัทไมโครซอฟท นอกจากการ

พัฒนาเพ่ือวีดีโอเกม โอเพนจีแอล ยังใชในทางดานอื่น ๆ รวมถึงการ การประมวลผลภาพ งานจําลอง

การทดลองเชิงวิทยาศาสตร และ การแสดงภาพจําลองในระบบสารสนเทศ ไดในทุก ๆ ฟงกชั่น รวม

ไปถึงความคมชัดและถูกตองของสีทีไ่ดจะเปนตัวกําหนดคุณภาพของการดแตละรุน นอกจากนัน้การ
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ใชงานดานนี ้ตองการปริมาณของวิดีโอแรมมากกวางานดานอืน่ ๆ จึงทําใหการดบางรุ นที ่มี

ประสิทธิภาพสูงราคาอาจจะสูงถึงหลักแสนก็เปนได 

 4) ใชเพื่อเลนเกม 3 มิติ การแสดงภาพของเกมคอมพิวเตอรในปจจุบันลวนแลวเนนไป

ทางดานภาพกราฟก 3 มิติ กันมากขึน้ ซึ่งตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะของการดแสดงผลทีช่วยเรง

ความเร็วในการแสดงผล ของแตละฉากของเกมเพือ่ใหแตละเฟรมลื่นไหลไมเกิดอาการสะดุด ซึ่งการด

แสดงผลทีน่ิยมสําหรับผูทีช่ื่นชอบการเลนเกมคอมพิวเตอรใน ปจจุบัน ไดแก การดตระกูล GeForce 

ซึง่มีจุดเดนในดานความเร็วและการสนับสนุนทางดาน Driver ที่ดีจึงสามารถรองรับการทํางานของ

เกมไดแทบจะท้ังหมด 

 

3.11 การดเสียง (Sound Card) 

 เสียงเปนสวนสําคัญของระบบมัลติมีเดียไมนอยกวาภาพ ดังนัน้การดเสียงจึงเปนอุปกรณ 

จําเปนท่ีสําคัญของระบบคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย การดเสียงไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางรวดเร็วเพือ่ 

ใหไดประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพีย้นนอยทีสุ่ด ตลอดจนระบบเสียง 3 มิติในปจจุบัน ความ

ชัดเจนของเสียง จะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุม

ตัวอยาง และความแมนยํา ของตัวอยางทีไ่ด ซึง่ความแมนยําของตัวอยางนั ้นถูกกําหนด โดย

ความสามารถของอนาล็อกทูดิจิตอล คอนเวอรเตอร (A/D Converter) วามีความละเอียดมากนอย

เพียงใด ทําอยางไรจึงจะประมาณ คาสัญญาณดิจิตอลไดใกลเคียงกับสัญญาณเสียงมากที่สุด ความ

ละเอียดของ A/D Converter นั้นถูก กําหนด โดยจํานวนบิตของสัญญาณดิจิตอลเอาตพุต เชน 

 - A/D Converter 8 bit จะสามารถแสดงคาท่ีตางกันได 256 ระดับ 

 - A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงคาท่ีตางกันได 65,536 ระดับ 

 หากจํานวนระดับมากขึ้นจะทําใหความละเอียดยิ่งสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของสัญญาณ 

เสียงยิ่งนอยลง นั่นคือประสิทธิภาพที่ของเสียงที่ไดรับดีขึ้นนั่นเอง แตจํานวนบิตตอหนึ่งตัวอยางจะ

มากข้ึนดวย 

 
ภาพท่ี 3.48 การดเสียง (Sound Card) 

ท่ีมา : https://www.hotdeals4less.com/30sb157000001.html, 2559 
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 การดเสียงเกิดจากการนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประกอบรวมกันบนแผง PCB 

(Print Circuit Board) โดยมีชิปทีเ่ปนอุปกรณหลักในการสรางเสียงคือซินติไซเซอร (Synthesizer) 

ซึ่งในปจจุบันมักเปนแบบเว็บเทเบิล้ (Wave Table) โดยผูผลิตชิปสังเคราะหเสียงทีมี่ชือ่เสียงคือ ESS 

และ Yamaha สวนอ่ืนจะเปนชองตอสําหรับนําสัญญาณเขา-ออกเพ่ือทํางานดานเสียง 

 1) คอนเน็คเตอร CD Audio เปนสวนทีอ่ยูในเครือ่งเพือ่รับสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก

จากไดรฟซีดีรอมผานสายเชือ่มตอทีมี่ 4 ชอง สําหรับนํามาเสียบเขากับตัวคอนเน็คเตอรการเสียบผิด

ดานไมทําใหเสียหายแตจะเปนการสลับชองสัญญาณออกสูลําโพงซาย-ขวา เทานั้น 

 2) ชิปสังเคราะหเสียงหรือซินทติไซเซอร (Synthesizer) ในยุคแรกเปนแบบ FM ท่ี

เรียกวา Frequency Modulation เปนการสังเคราะหเสียงแบบผสมความถีซึ่่งไมนิยมใชปจจุบันนี้ 

เพราะไมสามารถใหเสียงทีเ่ปนธรรมชาติเหมือนเครือ่งดนตรีจริงได เว็บเทเบิ้ล (Wave Table) เปน

วิธีการสังเคราะหเสียงทีน่ิยมใชกันมากทีสุ่ดในยุคปจจุบันเนื่องจากสามารถใหเสียงไดใกลเคียงกับ

เครื่องดนตรีจริงมากที่สุดซึ่งวิธีการคือ บันทึกเสียงเครื่องดนตรีจริงของเครือ่งดนตรีแตละชนิดไวเปน

ชวงสั้น ๆ เพื่อเก็บไวเปนตน แบบไปหาจากเสียงตนแบบในตารางเสียงทีมี่ความถีเ่ดียวกันมาการด

เสียงท่ีใชวิธีการนี้จึงใหเสียงเหมือนกับมีเครื่องดนตรีบรรเลงอยูจริง ๆ 

 3) ชอง Line - out (สีชมพู) ชองตอนีจ้ะมีเฉพาะการดเสียงแบบ 4 แชนแนล ใชสําหรับ

ตอสัญญาณเสียงไปยังลําโพงแบบ Surround ซาย-ขวา 

 4) ชอง Line - in (สีน้ําเงิน) สําหรับรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณกําเนินเสียงอ่ืน เชน 

เครื่องเลนวิทยุ - เทป เครื่องเลนซีดี ฯลฯ เขามาท่ีการดเพ่ือขยายสัญญาณเสียงหรือแสดงผลท่ีเครื่อง

ของเรา 

 5) ชอง Speaker (สีเขียว) สําหรับสงสัญญาณเสียงจากการดเสียงออกไปยังลําโพงปกติใน

แบบสเตอริโอ 

 6) MIDI/Game Port เปนคอนเน็คเตอรรูปตัว "D" ใชตอพวงอุปกรณประเภท MIDI หรือ

อุปกรณสําหรับเลนเกม เชน จอยสติกส เกมแพด ฯลฯ 

 

3.12 ออปตคิอลไดรฟ (Optical Drive) 

 เปนอุปกรณท่ีใชอานหรือบันทึกขอมูลลงบนแผน ซีดี/ดีวีดี ดวยกระบวนการทํางานของ

แสงเลเซอร ปจจุบันอุปกรณออปติคอลไดรฟมีอยูหลายประเภทดังนี้ 

 1) ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) เปนไดรฟทีอ่านขอมูลจากแผนซีดี (CD) ไดเพียง

อยางเดียว ไมสามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลลงไฟบนแผนได ซึง่แผนซีดีรอมโดยทั่วไปจะมีความจุ
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ขอมูลประมาณ 650-700 MB โดยขอมูลทัง้หมดบนแผนจะถูกบันทึกเปนรองเดียวตอกันเปนกนหอย

ยาวตลอดทัง้แผน การอานขอมูลบนแผนจะใชลําแสงเลเซอรขนาดจิว๋ไฟตกกระทบเทา ของความเร็ว

มาตรฐานที่ 1x ของไดรฟซีดีรอม หรือทีเ่ราเรียกกันวา 52x และ 60x นั่นเอง สวนการเชื่อมตอจะใช

สายแพ 40 เสนตออินเตอรเฟส IDE/ATA ของไดรฟซีดีรอมกับคอนเน็คเตอร IDE (คอสโทรลเลอร

ฮารดดิสก) บนเมนบอรด แตไมควรตอไดรฟซีดีรอมกับฮารดดิสกบนสายแพหรือคอนโทรลเลอร

เดียวกันเพราะจะทําใหฮารดดิสกรับสงขอมูลไดชาลง 

 
ภาพท่ี 3.49 ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) 

ท่ีมา : https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16827134013, 2559 

 ความเร็วในการอานขอมูลบนแผนซีดีของไดรฟซีดีรอมนัน้ มีการกําหนดเปนคาของตัวเลข

จํานวนเทาเมือเทียบกับความเร็วมาตรฐานท่ี 1x ของไดรฟซีดีรอม ซ้ึงใหอัตราการถายโอนขอมูลขนาด 

150 กิโลไบตตอวินาที (KB/s) ปจจุบันมีความเร็วสูงสุดอยูท่ี 60x ดังขอมูล 

 - จํานวนเทาความเร็ว 1x ความเร็วในการโอนถายขอมูล 150 KB/s 

 - จํานวนเทาความเร็ว 8x ความเร็วในการโอนถายขอมูล 1,200 KB/s (1.2 GB/s) 

 - จํานวนเทาความเร็ว 52x ความเร็วในการโอนถายขอมูล 7,800 KB/s (7.8 GB/s) 

 - จํานวนเทาความเร็ว 56x ความเร็วในการโอนถานขอมูล 8,400 KB/s (8.4 GB/s) 

 - จํานวนเทาความเร็ว 60x ความเร็วในการโอนถายขอมูล 9,000 KB/s (9.0 GB/s) 

 2) ดีวีดีรอมไดรฟ (DVD-ROM Drive)  เปนไดรฟที่สามารถอานขอมูลไดจากแผนซีดี 

(CD) และดีวีดี (DVD) แตไมสามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลลงไปบนแผนได ซึง่แผนดีวีดีโดยทัว่ไปมี

ขนาดเทากับแผนซีดีแตหนากวาเล็กนอย และมีขนาดความจุขอมูลสูงกวาแผนซีดี สําหรับแผนดีวีดีใน

ปจจุบันจะมีขนาดความจุขอมูลตอแผนท้ังหมด 4 แบบคือ 4.7 GB หรอื DVD-5 (บันทึกขอมูลเพียงชัน้

เดียวดานเดียว), 8.5 GB หรอื DVD-9 (บันทึกขอมูลสองชัน้ดานเดียว), 9.4 GB หรือ DVD-10 (บันทึก

ขอมูลเพียงชัน้เดียวสองดาน) และ 17 GB หรือ DVD-18 (บันทึกขอมูลสองชัน้สองดาน) ปจจุบันดีวีดี

รอมไดรฟมีความเร็วในการอานขอมูลจากแผนดีวีดีสูงสุดประมาณ 8 ถึง 16 เทาของความเร็ว
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มาตรฐานที่ 1x ของไดรฟดีวีดีรอม (คิดเปน 9 เทาของความเร็วมาตรฐานที่ 1x ของไดรฟซีดีรอม) 

หรือมักเรียกกันวา 8x และ 16x นั่นเอง สวนการเชื่อมตอนั้น  

 
ภาพท่ี 3.50 ดีวีดีรอมไดรฟ (DVD-ROM Drive) 

ท่ีมา : https://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16827106276, 2559 

 ความเร็วในการอานขอมูลบนแผนดีวีดีของไดรฟดีวีดีรอมนัน้ มีการกําหนดเปนคาของ

ตัวเลขจํานวนเทาเทียบกับความเร็วมาตรฐานที ่1x ของไดรฟดีวีดีรอมหรือคิดเปน 9 เทาของไดรฟ

ซีดีรอม ซ้ึงใหอัตราความเร็วในการโอนถายขอมูลขนาด 1,350KB/s (เมื่ออานขอมูลจากแผนดีวีดี) แต

ทัง้นี ้ถาหากเปนการอานขอมูลจากแผนซีดีความเร็วในการอานจะถูกกําหนดใหเปนคาของตัวเลข

จํานวนเทาเทียบกับความเร็วมาตรฐานท่ี 1x ของไดรฟซีดีรอม ดั้งนั้นอัตราความเร็วในการถายโอน

ขอมูลที่ไดรับอาจลดต่าํลงไปตามสมควร ยกตัวอยางเชน ไดรฟดีวีดีรอมความเร็ว 8x เมื่ออานขอมูล

จากแผนดีวีดีจะใหแบนดวิดธที ่10,800 KB/s (10.8 GB/s) แตหากเปนการอานขอมูลจากแผนซีดีจะ

ใหแบนดวิดธลดลงเหลือเพียง 6,000 KB/s เทานั้นแตถึงอยางไรก็มีความเร็วเทียบเทากับไดรฟซีดีรอม 

40x เลยทีเดียว ดังนั้นไดรฟดีวีดีรอมทัง้หลายจึงมีความเร็วเกินพอสําหรับการอานขอมูลจากแผนซีดี

อยูแลว ดังขอมูลตอไปนี้ 

 - จํานวนเทาของความเร็ว 1x ความเร็วในการถายโอนขอมูล 1,350 KB/s (1.35 GB/s) 

 - จํานวนเทาของความเร็ว 8x ความเร็วในการถายโอนขอมูล 10,800 KB/s (10.8 GB/s) 

 - จํานวนเทาของความเร็ว 16x ความเร็วในการถายโอนขอมูล 21,600 KB/s (21.6 GB/s) 

 3) ซีดีไรทเตอร (CD ReWriter) ซีดีไรทเตอร นิยมเรียกวา ซีดีอารดับบลิวไดรฟ (CD-

RW Drive) สามารถอานและเขียนขอมูลลงบนแผนซีดีไดเหมาะสําหรับการจักเก็บขอมูลจํานวนมากๆ

โดยแผนซีดีทีน่ํามาใชเขียนหรือบันทึกขอมูลลงไปนั้นจะเปนแผน CD-R (เขียนเพียงครั้งเดียวแลวปด

แผนหรือเขียนเพิ่มเติมลงไฟที่ละ Session ไดจนกวาจะเต็มความจุแผนโดยไมสามารถลบขอมูลที่

เขียนลงไปในแตละครั้งหรือท้ังหมดได) หรือแผน CD-RW (เขียนเพิม่เติมลงไปไดจนกวาจะเต็มความจุ

แผน หรือลบขอมูลท้ังหมดท่ีถูกเขียนลงไปแลวเพ่ือเขียนขอมูลอ่ืนซํ้าลงไปใหมไดกวา 1,000 ครั้ง) ท่ี 1 

แผนสามารถจุขอมูลไดมากถึง 660-700 MB ปจจุบันไดรฟแบบนี้กําลังจะตกรุนไป เพราะจะถูกแทนท่ี

ดวย ไดรฟ DVD-RW สวนการเชื่อมตอนั้นจะใชลักษณะเดียวกับ ดีวีดีรอม 
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ภาพท่ี 3.51 ซีดีไรทเตอร (CD ReWriter) 

ท่ีมา : http://www.ixbt.com/optical/msi52-cdrw/msi52.jpg, 2559 

 ความเร็วในการอานและเขียนขอมูลลงบนแผนซีดีของไดรฟซีดีอารดับบลิวนั ้น มีการ

กําหนดเปนคาของตัวเลขจํานวนเทาโดยเทียบกับความเร็วมาตรฐานที่ 1x ซึ่งใหแบนดวิดธที่ 150 

KB/s เหมือนกับของไดรฟซีดีรอม แตตางกันตรงที่ไดรฟซีดีอารดับบลิวจะกําหนดคาความเร็วในการ

อาน/เขียนหรือคาของตัวเลขจํานวนเทานีอ้อกมา 3 คาคือ จํานวนของความเร็วในการเขียนขอมูลลง

บนแผน CD-R/เขียนขอมูลลงบนแผน CD-RW/อานขอมูลจากแผน CD หรือที ่เรียกวา 

Write/Rewrite/Read นั ่นเอง ยกตัวอยางเชน ไดรฟซีดีอารดับบลิวที ่ระบุความเร็วไววา 

48x/24x/48x ก็จะหมายถึง ความเร็วในการเขียนขอมูลลงบนแผน CD-R=48X, ความเร็วในการเขียน

ขอมูลลงบนแผน CD-RW = 24x และความเร็วในการอานขอมูลจากแผน CD ทุกแบบ = 48x ซ่ึง

อัตราความเร็วในการเขียนขอมูลลงบนแผนแตละประเภท เวลาใชงานจริงอาจขึ้นอยูกับความสามารถ

ของตัวไดรฟเองวารองรับไดสูงสุดแคไหน และคุณสมบัติของแผนที่ใชวาผลิตมาใหใชเขียนไดในอัตรา

ความเร็วสูงสุดท่ีเทาไรดวย 

 4) คอมโบไดรฟ (Combo Drive)  เปนไดรฟรวมเอาความสามารถในการอานขอมูล

จากแผนซีดีและดีวีดี และการเขียนขอมูลลงบนแผนซีดีอารดับบลิวเขาดวยกัน โดยชวยประหยัดเนื้อท่ี

กวาการมีไดรฟ 2 ตัวอยูในเครือ่ง และประหยัดงบประมาณลงไปไดมากปจจุบันคอมโบไดรฟกําลัง

หมดความนิยมลงไปเชนกัน เนื่องจากถูกแทนที่ดวยดีวีดีไรทเตอร (DVD ReWriter) ท่ีมีราคาถูกลง

มาก สวนการเชื่อมตอนั้นจะใชรูปแบบหรือวิธีการในลักษณะเดียวกันกับไดรฟซีดีรอม/ดีวีดีรอม/ไดรฟ

ซีดีอารดับบลิวทุกประการ 

 
ภาพท่ี 3.52 คอมโบไดรฟ (Combo Drive) 

ท่ีมา : https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16827106040, 2559 



89 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 ความเร็วในการอานและเขียนขอมูลลงบนแผนซีดีของไดรฟแบบคอมโบนัน้ กําหนดเปน

คาของตัวเลขจํานวนเทาโดยเทียบกับความเร็วมาตรฐานท่ี 1x ซึง้ใหแบบคอมโบนัน้ กําหนดเปนคา

ของตัวเลขจํานวนเทาโดยเทียบกับความเร็วมาตรฐานที ่1x ซึง้ใหแบนดวิดธที่ 150KB/s เหมือนกับ

ของไดรฟซีดีรอมหรือไดรฟซีดีอารดับบลิว สวนความเร็วในการอานขอมูลจากแผนดีวีดีของไดรฟแบบ

คอมโบนั้น คาของตัวเลขจํานวนเทาจะคิดเทียบกับความเร็วมาตรฐานท่ี 1x ของไดรฟดีวีดีรอมหรือคิด

เปน 9 เทาของไดรฟรอมหรือไดรฟซีดีอารดับบลิว ซ่ึงใหแบนดวิดธท่ี 1,350 KB/s (เมื่ออานขอมูลจาก

แผนดีวีดี) ดังนั้นไดรฟแบบคอมโบจะมีการระบุคาของตัวเลขจํานวนเทานี้ออกมาท้ังหมด 4 คาดวยกัน

คือ จํานวนเทาของความเร็วในการเขียนขอมูลลงบนแผน CD-R/เขียนขอมูลลงบนแผน CD-RW/อาน

ขอมูลจากแผน CD/อานขอมูลจากแผน DVD หรือทีเ่รียกวา Write/Rewrite/Read CD/Read DVD 

นั้นเอง เชน 52x/32x/52x/16x เปนตน 

 5) ดีวีดีรีไรทเตอร (DVD ReWriter) ดีวีดีรีไรทเตอร นิยมเรียกวา ดีวีดีอารดับบลิว

ไดรฟ (DVD+RW Drive) ปจจุบันถือเปนอุปกรณออปติคอลไดรฟทีกํ่าลังไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย เปนไดรฟท่ีสามารถอานและเขียนขอมูลลงบนแผนซีดีและดีวีดีได เหมาะสําหรับการจัดเก็บ

หรือสํารองขอมูลจํานวนมหาศาลไวในแผน DVD ทีมี่ขนาดความจุขอมูลตาง ๆ กัน เชน 4.7 GB หรือ 

DVD-5 (บันทึกขอมูลชัน้เดียวดานเดียว) และ 8.5 GB หรือ DVD-9 (บันทึกขอมูลสองชัน้ดานเดียว : 

Double Layer) เปนตน ในอดีตขนาดขอมูลลงไปบนแผน DVD ดวยดีวีดีไรทเตอรนั้นจะแบงออกเปน 

2 มาตรฐานคือ DVD-R และ DVD+R ซึง่เวลาเลือกแผน DVD ที่จะนํามาใชเขียนขอมูลลงไปนั้น

จะตองเลือกชนิดของแผน DVD วาเปน -R หรือ +R ใหตรงกับชนิดไรเตอรดวย แตปจจุบันดีวีดีไร

เตอรท่ัวไปท่ีมีวางขายตามทองตลาดแบบท้ังสิ้นไดถูกพัฒนาใหสามารถรับรองการเขียนขอมูลลงไปบน

แผน DVD ไดท้ัง 2 มาตรฐาน หรือทีเ่รียกวา Dual Format ซึ้งเวลาที่จะเลือกเขียนขอมูลดวย

มาตรฐานใด (-R หรือ +R) ก็เพียงแตนําเอาแผน DVD มาตรฐานนั้นมาใชเขียน จากนัน้ตัวดีวีดีรีไร

เตอรและโปรแกรมจะเขียนขอมูลลงไปในมาตรฐานเดียวกัน (-R หรือ +R) กับแผน DVD ทีน่ําไปใช

โดยอัตโนมัติ  

 
ภาพท่ี 3.53 ดีวีดีรีไรทเตอร (DVD ReWriter) 

ท่ีมา : https://www.quietpc.com/lo-dvd-drive, 2559 
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3.13 ฟล็อปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive)  

 ฟลอ็ปปดิสกไดรฟ หรือเรียกสั้น ๆ วา ดิสกไดรฟ เปนอุปกรณสําหรับอาน ขอมูลจากแผน

ดิสเกตต และเขียนขอมูลลงบนแผนดิสเกตต โดยเริ่มผลิตจากขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 360 KB แลว

เพิม่ความจุขึน้เปน 1.2 MB และขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 720 KB แลวเพิม่ความจุเปน 1.44 และ 2.88 

MB ตามลําดับ ดิสกไดรฟทั้งสองขนาดจะสามารถอานและเขียนแผนดิสเกตตทีมี่ ความจุต่ํากวาได 

นอกจากนี้ก็ยังมีฟล็อปปดิสกแบบ เชื่อมตอภายนอก (External FDD) สําหรับอานและบันทึกขอมูลลง

ในแผนดิสก ประเภทติดตั้ง ภายนอก เพื่อความสะดวกในการพกพา สวนมากจะใชกับคอมพิวเตอร

แบบโนตบุค ซ่ึงฟล็อปปดิสกไดรฟในปจจุบันมีการใชงานนอยลง เนื่องจากเทคโนโลยีในการบันทึก

ขอมูลเปลี่ยนแปลงไป  

 
ภาพท่ี 3.54 ฟล็อปปดิสกไดรฟ ขนาด 5.25 นิ้ว 

ท่ีมา : https://www.flickr.com/photos/befuddledsenses/511076668, 2559 

 
 

ภาพท่ี 3.55 ฟล็อปปดิสกไดรฟ ขนาด 3.5 นิ้ว 

ท่ีมา : https://www.computerhope.com/issues/ch000427.htm, 2559 
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ภาพท่ี 3.56 ฟล็อปปดิสกไดรฟแบบเชื่อมตอภายนอก 

ท่ีมา : https://nerdtechy.com/best-external-usb-floppy-drive, 2559 

 

3.14 เครื่องอานการดหนวยความจํา (Card Reader) 

 คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ ่ง ใชสําหรับอานขอมูลในการดหรือหนวยความจํา

ประเภทตาง ๆ โดยในการอานหนวยความจํานั้น ตัว Card Reader เองจะตองตออยูกับเครื่อง

คอมพิวเตอรเครื ่องนั ้นดวย ในยุคปจจุบันมีการผลิตหนวยความจําชนิดตาง ๆ ออกมามากมาย 

จุดประสงคก็เพื่อใชในการเก็บขอมูลที่ไดจากอุปกรณประเภทตางๆ เชน สมารทโฟน กลองดิจิตอล 

และแทบเล็ต เปนตน เมื่อตองการนําขอมูลเหลานั ้นมาแสดงหรือปรับแตงในเครื ่องคอมพิวเตอร 

จําเปนตองใชอุปกรณสําหรับอานหนวยความจําเหลานัน้เพื่อนําขอมูลออกมาใชงาน จึงถูกเรียกวาท่ี

เรียกวา Card reader ซึ่งเครื่องอานการดหนวยความจําแบงไดเปน 2 แบบคือ เครื่องอานการด

หนวยความจําแบบภายใน (Internal Card Reader) และ เครื่องอานการดหนวยความจําแบบ

ภายนอก (External Card Reader) 

 
ภาพท่ี 3.57 เครื่องอานการดหนวยความจําแบบภายใน 

ท่ีมา : https://tek-republic.com/products/tuc-2000, 2559  
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ภาพท่ี 3.58 เครื่องอานการดหนวยความจําแบบภายนอก 

ท่ีมา : http://www.big2shop.com/product-category/memory-cards/page/6/, 2559 

 

3.15 การดเครือขาย (Network Interface Card) 

 การดเครือขาย นิยมเรียกวาการดแลน หรือนิค (NIC) เปนอุปกรณทีใ่ชสําหรับรับสงขอมูล

จากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยังอุปกรณอื่น ๆ ในระบบเครือขาย 

ดังนั้นคอมพิวเตอรทุกเครื่องก็จะตองมีการดแลนเปนสวนประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่ง และโดยเฉพาะ

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต ADSL ตามบาน มักจะใชการดแลนเปนตัวเชื่อมตออีกดวย การใชการดแลน 

จะใชควบคูกับสายแลนประเภท UTP ทีใ่ชในการจัดทําระบบเครือขายคือสาย CAT5, CAT5e, CAT6 

เปนตน สําหรับชนิดของการดเครือขาย สามารถแบงไดดังนี้ 

 1) การดเครือขายติดตั้งภายใน (Internal Network Interface Card) 

 
ภาพท่ี 3.59 การดเครือขายติดตั้งภายในแบบใชสาย                     

ท่ีมา : https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833122133, 2559

 
ภาพท่ี 3.60 การดเครือขายติดตั้งภายในแบบไรสาย 

ท่ีมา : http://www.ddteck.com/services/hardware-networks/, 2559 
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 2) การดเครือขายติดตั้งภายนอก (External Network Interface Card) 

 
ภาพท่ี 3.61 การดเครือขายติดตั้งภายนอกแบบใชสาย 

ท่ีมา : http://www.ddteck.com/services/hardware-networks/, 2559 

            
ภาพท่ี 3.62 การดเครือขายติดตั้งภายนอกแบบไรสาย 

ท่ีมา : http://www.ddteck.com/services/hardware-networks/, 2559 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 15 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหดัทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 25 นาที 

 

1. จงบอกชนิดและลักษณะของเคสแบบตาง ๆ (1 คะแนน) 

2. จงอธิบายขอแตกตางของแหลงจายไฟแบบ เอที (AT) กับแบบเอทีเอ็กซ (ATX) (1 คะแนน) 

3. จงอธิบายความหมายของอัตราการรีเฟรช (Refresh Rate) (1 คะแนน) 

4. จอแสดงผลมีก่ีชนิด อะไรบาง (1 คะแนน) 

5. จงบอกหนาท่ีการทํางานของเมนบอรด (1 คะแนน) 

6. หนวยประมวลผลกลางมีก่ีชนิด อะไรบาง (1 คะแนน) 

7. ฮารดดิสกมีก่ีชนิด อะไรบาง (1 คะแนน) 

8. จงอธิบายขอแตกตางของสแตติกแรมและไดนามิกแรม (1)  

9. จงบอกประเภทของคียบอรด (1 คะแนน) 

10. เมาสมีก่ีประเภท อะไรบาง (1 คะแนน) 

11. การดแสดงผลแบงตามลักษณะการใชงานไดก่ีประเภท อะไรบาง (1 คะแนน) 

12. GPU มีหนาท่ีอะไร (1 คะแนน) 

13. อัตราการถายโอนขอมูลของดีวีดีรอมไดรฟ 5x มีคาเทาใด (1 คะแนน) 

14. ฟล็อปปดิสกไดรฟมีขนาดเทาใดบาง และสามารถอานเขียนแผนดิสกเก็ตความจุเทาใดบาง  

(1 คะแนน) 

15. จงอธิบายหนาท่ีการทํางานของการดเครือขาย (1 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 25 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 25 คะแนน ใชเวลา 20 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดไมไดมีอยูบนเมนบอรดในยุคแรก ๆ  

ก. การดแสดงผล   ข. ชองเสียบซีพียู   

ค. จุดตอคียบอรด   ง. ชองเสียบแรม 

2. ลกัษณะของซีพียูแบบแอลจเีอคือขอใด 

ก. เปนกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมดานลางมีขาเปนเข็มจํานวนมากไวเสียบใสสล็อต 

ข. เปนกลองพลาสติกสี่เหลี่ยมดานลางมีขาสัญญาณสําหรับเสียบใสสลอต 

ค. มีขาจํานวนมากอยูใตซีพียูสําหรับเสียบลงในซ็อกเก็ต  

ง. ไมมีขายื่นออกมา แตจะมีหนาสัมผัสท่ีจะแตะกับปุมสัมผัสท่ีซ็อกเก็ต  

3. ฮารดดิสกชนิดใดท่ีสามารถตอพวงกันไดจํานวนมาก ๆ 

ก. แบบสกัซซี     ข. แบบโซลิดสเตต   

ค. แบบซาตา   ง. แบบไอดีอี    

4. ซีพียูแบบใดเม่ือติดตั้งบนเมนบอรดแลวจะลักษณะตั้งฉากกับเมนบอรด 

ก. ซีพียูแบบพีจีเอ (PGA)  ข. ซีพียูแบบวีจีเอ (VGA) 

ค. ซีพียูแบบคารทริดจ (Cartridge)  ง. ซีพียูแบบแอลจีเอ (LGA)   

5.แหลงจายไฟท่ีนิยมใชในปจจุบันคือขอใด 

ก. XT    ข. BTX 

ค. AT    ง. ATX   

6. ซีพียู สรางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขอใด 

ก. ทรานซิสเตอร   ข. เฟต  

ค. ไตรแอค   ง. ไดโอด 

7. ขอใดไมใชความจุของฟล็อปปดิสกไดรฟขนาด 3.5 นิ้ว 

ก. 2.88 MB   ข. 1.44 MB  

ค. 1.2 MB   ง. 720 KB  

หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 3 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
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8.จอแสดงผลท่ีแสดงไดเพียงสีเดียวคือขอใด 

ก. จอแอลอีดี   ข. จอซีอารที 

ค. จอแอลซีดี   ง. จอโมโนโครม  

9.ขนาดเพาเวอรซัพพลายในคอมพิวเตอรท่ัวไปมีขนาดเทาใด 

ก. 550-850 watts   ข. 400-450 Watts  

ค. 150-300 Watts   ง. 100-200 Watts 

10. ขอใดคือตัวถังของคอมพิวเตอร 

ก. มอนเิตอร   ข. ซีพียู 

ค. เพาเวอรซัพพลาย   ง. เคส 

11.ขอใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร 

ก. ซีพียู    ข. หนวยความจํา 

ค. การดจอ   ง. แรม  

12. ความเร็วในการอานขอมูลของซีดีรอมไดรฟ 1x มีคาเทาใด 

ก. 100 Kb/s   ข. 150 Kb/s  

ค. 250 Kb/s   ง.  300 Kb/s 

13. อุปกรณใดใชอานขอมูลจากการดหนวยความจํา 

ก. Combo Drive   ข. Floppy Disk Drive  

ค. Card Reader   ง. Optical Drive 

14. การสังเคราะหเสียงท่ีนิยมใชในการดเสียงในปจจุบันคือขอใด 

ก. Wave Table   ข. Wave Sound 

ค. Wave Synthesizer  ง. Wave Converter 

15. ออปติคอลไดรฟชนิดใดท่ีไมสามารถเขียนแผนซีดีได 

ก. ซีดีไรทเตอร   ข. คอมโบไดรฟ 

ค. ดีวีดีรีไรทเตอร    ง. ดีวีดีรอมไดรฟ   

16. เครื่องคอมพิวเตอรโดยท่ัวไปสามารถตอฮารดดิสกแบบไอดีอีไดท้ังหมดก่ีตัว 

ก. 2 ตัว    ข. 3 ตัว 

ค. 4 ตัว     ง. 5 ตัว 
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17. ขอใดหมายถึงเคสแบบตั้งโตะ 

ก. Ontop   ข. Tabletop  

ค. Desktop   ง. Tower 

18. ขอใดไมใชชื่อท่ีใชเรียกการดแสดงผล 

ก. Monitor Card   ข. Graphic Card 

ค. Display Card   ง. Video Card 

19. ขอใดไมใชชองเสียบของซีพียูแบบตลับ  

ก. สล็อตเอ   ข. สล็อตบี  

ค.สล็อตวัน   ง. สล็อตทู 

20. ฮารดดิสกชนิดใดท่ีไมไดบันทึกขอมูลบนแผนจานแมเหล็ก 

ก. แบบไอดอีี   ข. แบบสกัซซี 

ค. แบบโซลิดสเตต     ง. แบบซาตา  

21. แรมท่ีตองใสเปนจํานวนคูคือแรมชนิดใด 

ก. อารดีแรม   ข. ดีดีอารแรม 

ค. เอสดีแรม   ง. อีดีโอแรม   

22. อารดีแรม (RDRAM) ใชกับชองเสียบหรือสล็อตแบบใด  

ก. RIMM    ข. SIMM  

ค. TIMM    ง. DIMM 

23. คียบอรดมาตรฐานมีปุมท้ังหมดก่ีปุม 

ก. 98     ข. 101 

ค. 108    ง. 110 

24. หัวตอคียบอรดใดท่ีใชกับเมนบอรดมาตรฐานเอที (AT) 

ก. USB    ข. PS/2  

ค. DIN    ง. IBM 

25. เมาสชนิดใดท่ีใชวิธีการหมุนลูกบอลแทนตัวเมาส 

ก. Touchpad   ข. Joystick 

ค. Pointing Stick   ง. Trackball 


