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               อุปกรณ์คอมพวิเตอร์
อ.อนนัต์  กนักระโทก

วิทยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา

ขอ้มูลนีจดัทาํขนึเมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ขอ้มูลยอ่มมีการเปลียนแปลงไปตาม Software และ 
Hardware ทีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว

สว่นประกอบของคอมพวิเตอร์

โดยหลกัการแลว้ สว่นประกอบของคอมพวิเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทีทาํงานตาม
หน้าที 4 สว่นด้วยกนั คือ

1.) สว่นรบัข้อมูล
         (Input Unit) 

2.) สว่นประมวลผลข้อมูล  
        (Central Processing Unit)

3.) สว่นแสดงผล 
        (Output Unit)

4.) หน่วยความจาํ
        (Memory Unit) 
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1.) ส่วนรบัข้อมูล (Input Unit)

ส่วนรบัข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ทีทําหน้าทีรบัข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูล
ไปยงั หน่วยประมวลผล(Process Unit) เพือทําการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รบัข้อมูลจะ
อยู่ในรูปของการส่งสญัญาณเป็นรหสัดจิติอล (หรือเป็นเลข 0 กบั 1) นนัเอง อุปกรณ์ส่วนรบัข้อมูล เช่น 

- คีย์บอร์ด (keyboard)

- เมาส์ (mouse)
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จอยสตกิ(Joystick)

กลบั Main menu

Clickอา่นรายละเอียด

Clickอา่นรายละเอียด
Clickอา่นรายละเอียด

Clickอา่นรายละเอียด

เว็บแคม (webcam) 

2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นส่วนทีทําหน้าทีในการประมวลผลข้อมูลทีรบัมาจาก 
ส่วนรบัข้อมูล(Input Unit) เพือให้ได้ผลลพัธ์ตามทีต้องการ อีกทงัยงัทําหน้าทีในการควบคุมการทํางานต่างๆ ภายใน
เครืองคอมพิวเตอร์ 

CPU (Central Processing Unit)

เว็บเกียวกบัคอมพิวเตอร์ .kapook.com  ku.ac.th thaigoodview.com

Click เขา้ไปอา่นรายละเอยีดเพมิเตมิ

กลบั Main menu
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         CPU โดยทวัไปทําหน้าทีเหมือนกนั แต่คุณภาพ
แตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์การใช้งาน เช่นคอมประเภท
Server, Workstation จะใช้ CPU คุณภาพสูงเช่น 
Xeon ตดิอยู่ตงัแต่ 2 ตวัขนึไปในเครืองเดียวกนั
และมีราคาแพง

CPU ธรรมดาทวัไปจะใชก้บัคอมตงัโตะ๊และ
Notebook ทวัไปราคาจะคอ่นขา้งถูก

CPU คุณภาพสูงเชน่ Xeon
ตดิอยูต่งัแต ่2 ตวั

CPU  Xeon

CPU

กลบั Main menu

3.) หน่วยแสดงผล (Output Unit)
       หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยทีแสดงผลลพัธ์ทีมาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผล
ข้อมูล โดยปกตริูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกนัคือ แบบทีสามารถเก็บไว้ดูภายหลงัได้ และแบบทีไม่มี
สําเนาเก็บไว้

- แบบทีสามารถเก็บไว้ดูภายหลงัได้ เช่น เครืองพิมพ์ (Printer) และ เครืองวาด (Plotter) 

จอภาพ (monitor)

เครืองฉายภาพ (LCD Projector)

เครืองพิมพ์ (Printer)

เครืองพิมพ์ Plotter

กลบั Main menu
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4.) หน่วยความจาํ (Memory Unit)

        หน่วยความจํา (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคําสงั เพือการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจําชวัคราวและหน่วยความจําถาวร

- หน่วยความจําถาวรหรือ หน่วยความจําหลกั ได้แก่ ฮาร์ดดสิก์ Hard Disk ทีใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม 
(ROM: Read Only Memory) ทีใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจําถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครือง
คอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมือปิดเครือง 

RAM
Harddisk

กลบั Main menu

Click เขา้ไปอา่นรายละเอยีดเพมิเตมิ

Harddisk แบบ SATA

Harddisk แบบ SCSI

Harddisk แบบ IDE

Harddisk แบบ IDE

Harddisk แบบ  External

Harddisk

Click เขา้ไปอา่นรายละเอียดเพมิเตมิ

Click เขา้ไปอา่นรายละเอียดเพมิเตมิ

Click เขา้ไปอา่นรายละเอียดเพมิเตมิ

Click เขา้ไปอา่นรายละเอียดเพมิเตมิกลบั Main menu
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         Harddisk ของโนต๊บุค๊นนั ก็ไม่มีความแตกต่างกบั
ฮาร์ดดสิก์แบบของ PC กนัแต่อย่างใดมากนกั เท่าทีเห็นๆ 
ก็คงจะเป็นขนาดทีฮาร์ดดสิก์ของโนต๊บุค๊มีขนาดเล็กกว่า 
ฮาร์ดดสิก์แบบ PC ทวัๆไป
          ในความเหมือนนนัก็จะมีในเรืองของ Interface 
(ตําแหน่งเชือมต่อสายสญัญาณ)  ทีถูกเรียกเป็น แบบ P-
ATA และ อีกชนดิจะเรียกว่า 
S-ATA ซงึแบบหลงันีจะได้รบัความนยิมกนัอย่าง
แพร่หลายในปจัจุบนั

Harddisk ของ Notebook และ PC

Harddisk ของ Notebook

Harddisk ของ PC

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Harddisk

Harddisk แบบ External

External Harddisk หรือ Portable Harddisk คอือปุกรณ์เก็บ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ชนิดหนึงทีสามารถพกพาหรือนําตดิตวัไปยงัสถานทีตา่งๆ  โดย
ใช้ Harddisk ทีใช้กนัอยู่ทวัไปในเครืองคอมพิวเตอร์ มาตดิตงัในกล่องสาํหรบัใส ่
Harddisk โดยจะมีแผงวงจรควบคมุการทํางานของ Harddisk ทีตดิตงัอยู่ในกล่อง 
โดยคณุสามารถเลือกขนาดความจุของ Harddisk มาตดิตงัในกล่องนีไดต้ามความ
ตอ้งการ และชนิดของ Harddisk ทีจะนํามาตดิตงัในกล่องนี ตอ้งเลือกให้ถูกตอ้งกบั
ประเภทของกล่องซึงจะมีอยู่ สองแบบ โดยทวัไป คอื  IDE หรือ SATA แตเ่ดยีวนีก็
เริมจะมีทงั e-SATA เขา้มาบ้างแล้ว รวมถึงเทคโนโลยีการถ่ายโอนขอ้มูลล่าสดุ 
USB 3.0 ทีเพิงจะเปิดตวัไปเมือไม่นานมานี
         สาํหรบัขนาดของ External Harddisk ก็จะมีสองแบบดว้ยกนัคอืแบบทีนํา 
Harddisk มาจากเดสก์ท็อป อนันีจําเป็นจะตอ้งใช้เคสทีมีขนาดใหญ่กว่าเนืองจาก
ลูกจะใหญ่และจําเป็นจะตอ้งใช้ไฟเลียงจากภายนอกดว้ย อกีอนัจะเป็นการนําเอา 
Harddisk ของโน๊ตบุ๊ตมาใสผ่า่นแผงวงจร ไม่จําเป็นจะตอ้งใช้ไฟเลียงจากภายนอก
และมีขนาดเล็กกว่า พกพาสะดวก แตม่ีราคาทีสงูกว่าแบบตวัใหญ่พอสมควร

         ปจัจุบนัมีทงัชนิดประกอบเอง และผลิตจากโรงงานโดยตรง มีการเชือมตอ่เขา้
กบัคอมพิวเตอร์ทงัแบบ Firewire และ USB

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Harddisk
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Harddisk แบบ Scsi

       ถ้าจะใหเ้ลือก HDD ระหว่าง SCSI ตา่งฝ่ายตา่งก็มีขอ้ดแีละขอ้เสยี แตข่อ้ดทีีสาํคญัมากของ 
SCSI คอื มนัถูกออกแบบมาเพือสนบัสนุนการใช้เครืองพรอ้มกนัหลายคนโดยเฉพาะ (Multi-user 
/ Multi-Tasking) ซึงคณุสมบตันิีสาํคญัมากสาํหรบั Server สว่น IDE จะรองรบัผูใ้ช้ไดเ้พียงคน
เดยีว เนืองจากโครงสรา้งของมนัเป็นแบบ Single Threaded

          แตถ่้าเป็น IDE ล่ะ สมมุตว่ิา Serverใช้ HDD IDE แล้วมีคนเขา้มาด ูmail พรอ้มกนั 100 คน (เขา้มาเรียงกนั) HDD ก็ตอ้งอา่นขอ้มูล
ของคนที 1 (ProcessA) และสง่ใหเ้สร็จก่อน แล้วคอ่ยทําของคนที 2 ไปเรือยๆ จะเห็นไดว่้า ถ้าคนที 100 จะตอ้งรอขอ้มูลนานแคไ่หน
          คงพอจะรูล่้ะนะว่าทําไม Server สว่นใหญถ่ึงใช้ HDD SCSI กนั เครืองทีว่าแรงๆ วดั SIS Soft ไดเ้ยอะๆ เพราะมนัทํางานแบบ 
Single Task น่ะครบั ลองไปทํางาน Multi Task ส ิรบัรองไม่เหลือ แตถ่้าเราทํางานแคเ่ครืองเราอย่างเดยีว (Stand Alone) แค ่IDE ก็
เหลือเฟือครบั นอกเสยีจากจะเอาไปทํางานพวกตดัตอ่ Video ทีไฟล์ขนาดใหญ่ๆ   SCSI สมควรเป็นอย่างยิง เพราะอาการ Hang ของเครือง 
สว่นใหญจ่ะมาจาก HDD อา่นขอ้มูลอยู่ แล้วเราสงัใหท้ําอย่างอนือกีอะ่ครบั เพราะการอา่น HDD เป็นการทํางานทีตดัทอนไม่ไดอ้ะ่ครบั (Non 
preemptive) Process ใดเรียกเขา้มา ก็ตอ้งทําใหเ้สร็จก่อน แล้วคอ่ยทํา Process อนืๆ 
            ขอ้ความบางสว่นของคณุ Shikima แหง่ http://www.expert2you.com

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Harddisk

      Harddisk sata นีจะได้รบัความนยิมกนัอย่าง
แพร่หลายในปจัจุบนั   เพราะจะมีความเร็วรอบทีสูงกว่า 
และอีกเรืองทีสําคญั ก็คือเรืองของอตัราการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างฮาร์ดดสิก์ กบัชุดควบคุม ซงึฮาร์ดดสิก์แบบ 
S-ATA จะมีอตัราสูงถงึ 300 MB/Sec  แต่สําหรบั
ฮาร์ดดสิก์แบบ P-ATA แบบเก่าทีกําลงัค่อยๆหมดจากท้ง
ตลาดนนัจะมีอตัรความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่สูงสุดที 
133 MB/Sec

Harddisk แบบ Sata

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Harddisk

http://www.expert2you.com
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Keyboard

Keyboard แบบ PS2

Keyboard แบบ USB

Keyboard แบบ Wireless

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Input

Mouse

Mouse แบบ PS2

Mouse แบบ USB

Mouse แบบ Wireless

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Input
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      จอยสตกิเป็นอุปกรณ์อนิพุทคล้ายMouse 
 Joysticks มกัจะใช้เพือการควบคุมวดิีโอเกมและ Hard ware
จอยสตกิได้รบัการนําไปใช้ในการควบคุมการบนิหลกัในห้องนกับนิ
ของเครืองบนิจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยงิเครืองบนิทหาร

Joysticks นีเคยใช้เป็นเครืองควบคุมเช่นรถเครน, รถบรรทุก, 
ยานไรม้นุษย์ใต้นํา, รถเข็น, กล้องเฝ้าระวงัและอืนๆเป็นต้น

Joystick

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Input

เป็นกล้องทส่ีงสัญญาณภาพผ่านทางคอมพวิเตอร์สําหรับใช้งานผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ 
ทางเมสเซนเจอร์หรือทางซอฟต์แวร์ใน การใช้งานของกล้องเว็บแคม

    ในการสือสารเว็บแคมได้มีการใช้อย่างแพร่หลายสําหรับการสนทนาทวัไปรวมถงึการแพร่ภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต     

ในทางธุรกิจเว็บแคมได้มีใช้ในการประชุมออนไลน์เพิอสะดวกในการประชุมในทไีกลๆ

ในการก่อสร้าง เว็บแคมได้มีใช้ตดิตงัในสถานก่อสร้างเพือวัดประสิทธิภาพการทาํงานโดยเปรียบเทยีบภาพการทาํงานของวันก่อน
หน้าและวันปัจจุบัน และนอกจากนีมีการใช้งานสําหรับความปลอดภยัในสถานก่อสร้าง

กลบั Main menu
กลบัไปเมนู Input Unit

เวบ็แคม (webcam) หรือ เวบ็แคเมรา(web camera)


