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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อ.อนันต์ กันกระโทก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ข้อมูลนี จัดทําขึนเมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ข้อมูลย่อมมีการเปลียนแปลงไปตาม Software และ
Hardware ทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

สว่ นประกอบของคอมพิวเตอร์
โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ทีทํางานตาม
หน้าที 4 ส่วนด้วยกัน คือ

Main Menu
1.) ส่วนรับข้อมูล
(Input Unit)
2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล
(Central Processing Unit)
3.) ส่วนแสดงผล
(Output Unit)
4.) หน่ วยความจํา
(Memory Unit)
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1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็ น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ทีทําหน้าทีรับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูล
ไปยงั หน่ วยประมวลผล(Process Unit) เพื อทําการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ร บ
ั ข้อมูลจะ
อยู่ในรูปของการส่งสัญ ญาณเป็ นรหัสดิจต
ิ อล (หรือเป็ นเลข 0 กับ 1) นันเอง อุปกรณ์ ส่วนรับข้อมูล เช่ น

- คีย์บอร์ด (keyboard)
เว็บแคม (webcam)

Clickอ่านรายละเอียด

Clickอ่านรายละเอียด

- เมาส์ (mouse)
Clickอ่านรายละเอียด

จอยสติก(Joystick)
Clickอ่านรายละเอียด

กลับ Main menu
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2.) ส่ วนประมวลผลข้ อมูล (Central Processing Unit)
ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็ นส่วนทีทําหน้าทีในการประมวลผลข้อมูลทีรับมาจาก
ส่วนรับข้อมูล(Input Unit) เพื อให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการ อีกทังยงั ทําหน้าทีในการควบคุมการทํางานต่างๆ ภายใน
เครืองคอมพิวเตอร์

CPU (Central Processing Unit)
Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม

กลับ Main menu
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CPU
CPU โดยทัวไปทําหน้าทีเหมือนกัน แต่คุณภาพ
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน เช่ นคอมประเภท
Server, Workstation จะใช้ CPU คุณภาพสูงเช่ น
Xeon ติดอยู่ตงแต่
ั
2 ตวั ขึนไปในเครืองเดียวกัน
และมีราคาแพง

CPU คุณภาพสูงเช่น Xeon
ติดอยูต
่ งแต่
ั
2 ตัว
CPU Xeon
CPU ธรรมดาท ัวไปจะใช้ก ับคอมตังโต๊ะและ
Notebook ท ัวไปราคาจะค่อนข้างถูก

กลับ Main menu

3.) หน่ วยแสดงผล (Output Unit)
หน่ วยแสดงผล (Output Unit) เป็ นหน่ วยทีแสดงผลลัพธ์ทีมาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผล
ข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบทีสามารถเก็บไว้ดูภายหลัง ได้ และแบบทีไม่มี
สําเนาเก็บไว้
- แบบทีสามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่ น เครืองพิมพ์ (Printer) และ เครืองวาด (Plotter)

เครืองพิมพ์ (Printer)

จอภาพ (monitor)

เครืองพิมพ์ Plotter
กลับ Main menu

เครืองฉายภาพ (LCD Projector)
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4.) หน่ วยความจํา (Memory Unit)
หน่ วยความจํา (Memory Unit) อุปกรณ์ เก็บสถานะข้อมูลและชุ ดคําสัง เพื อการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่ วยความจําชัวคราวและหน่ วยความจําถาวร
- หน่ วยความจําถาวรหรือ หน่ วยความจําหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ทีใช้ ในการเก็บข้อมูล และ รอม
(ROM: Read Only Memory) ทีใช้ ในการเก็บค่าไบออส หน่ วยความจําถาวรจะใช้ ในการเก็บข้อมูลของเครื อง
คอมพิวเตอร์และจะไม่สูญ หายเมือปิ ดเครือง

Harddisk
RAM
Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม
กลับ Main menu

Harddisk

Harddisk แบบ SATA
Harddisk แบบ IDE

Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม

Harddisk แบบ External
Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม

Harddisk แบบ IDE
Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม

กลับ Main menu

Harddisk แบบ SCSI
Click เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิมเติม
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Harddisk ของ Notebook และ PC

Harddisk ของ Notebook

Harddisk ของโน๊ตบุค
๊ นัน ก็ไม่มีความแตกต่างกับ
ฮาร์ดดิสก์แบบของ PC กันแต่อย่างใดมากนัก เท่าทีเห็นๆ
ก็คงจะเป็ นขนาดทีฮาร์ดดิสก์ของโน๊ตบุค
๊ มีขนาดเล็ กกว่า
ฮาร์ดดิสก์แบบ PC ทัวๆไป
ในความเหมือนนันก็จะมีใ นเรืองของ Interface
(ตําแหน่ งเชื อมต่อสายสัญ ญาณ) ทีถูกเรียกเป็ น แบบ PATA และ อีกชนิดจะเรียกว่า
S-ATA ซึงแบบหลังนีจะได้รบั ความนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบน
ั

Harddisk ของ PC
กลับ Main menu
กลับไปเมนู Harddisk

Harddisk แบบ External

External Harddisk หรือ Portable Harddisk คืออุปกรณ์ เก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดหนึงทีสามารถพกพาหรือนําติดตัวไปยังสถานทีต่างๆ โดย
ใช้ Harddisk ทีใช้ กน
ั อยู่ทวั ไปในเครืองคอมพิวเตอร์ มาติดตังในกล่องสําหรับใส่
Harddisk โดยจะมีแผงวงจรควบคุมการทํางานของ Harddisk ทีติดตังอยู่ในกล่อง
โดยคุณสามารถเลือกขนาดความจุของ Harddisk มาติดตังในกล่องนีได้ตามความ
ต้องการ และชนิดของ Harddisk ทีจะนํามาติดตังในกล่องนี ต้องเลือกให้ถูกต้องกับ
ประเภทของกล่องซึงจะมีอยู่ สองแบบ โดยทัวไป คือ IDE หรือ SATA แต่เดียวนีก็
เริมจะมีทงั e-SATA เข้ามาบ้างแล้ว รวมถึงเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด
USB 3.0 ทีเพิงจะเปิ ดตัวไปเมือไม่นานมานี
สําหรับขนาดของ External Harddisk ก็ จะมีสองแบบด้วยกันคือแบบทีนํา
Harddisk มาจากเดสก์ท็อป อันนีจําเป็ นจะต้องใช้ เคสทีมีขนาดใหญ่กว่าเนืองจาก
ลูกจะใหญ่และจําเป็ นจะต้องใช้ ไฟเลียงจากภายนอกด้วย อีกอันจะเป็ นการนําเอา
Harddisk ของโน๊ตบุ๊ตมาใส่ผา่ นแผงวงจร ไม่จําเป็ นจะต้องใช้ ไฟเลียงจากภายนอก
และมีขนาดเล็ กกว่า พกพาสะดวก แต่มีราคาทีสูงกว่าแบบตัวใหญ่พอสมควร
ปัจจุบน
ั มีทงชนิ
ั
ดประกอบเอง และผลิตจากโรงงานโดยตรง มีการเชื อมต่อเข้า
กับคอมพิวเตอร์ทงแบบ
ั
Firewire และ USB

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Harddisk
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Harddisk แบบ Scsi

ถ้าจะให้เลือก HDD ระหว่าง SCSI ต่างฝ่ ายต่างก็ มีขอ้ ดีและข้อเสีย แต่ขอ้ ดีทีสําค ัญมากของ
SCSI คือ มันถูกออกแบบมาเพือสนับสนุนการใช้เครืองพร้อมกันหลายคนโดยเฉพาะ (Multi-user
/ Multi-Tasking) ซึงคุณสมบัตน
ิ ีสําค ัญมากสําหรับ Server ส่วน IDE จะรองรับผูใ้ ช้ได้เพียงคน
เดียว เนืองจากโครงสร้างของมันเป็ นแบบ Single Threaded

แต่ถ้าเป็ น IDE ล่ะ สมมุตวิ ่า Serverใช้ HDD IDE แล้วมีคนเข้ามาดู mail พร้อมกัน 100 คน (เข้ามาเรียงกัน) HDD ก็ ตอ้ งอ่านข้อมูล
ของคนที 1 (ProcessA) และส่งให้เสร็ จก่อน แล้วค่อยทําของคนที 2 ไปเรือยๆ จะเห็นได้ว่า ถ้าคนที 100 จะต้องรอข้อมูลนานแค่ไหน
คงพอจะรูล้ ่ะนะว่าทําไม Server ส่วนใหญ่ถึงใช้ HDD SCSI กัน เครืองทีว่าแรงๆ วัด SIS Soft ได้เยอะๆ เพราะมันทํางานแบบ
Single Task น่ ะครับ ลองไปทํางาน Multi Task สิ รับรองไม่เหลือ แต่ถ้าเราทํางานแค่เครืองเราอย่างเดียว (Stand Alone) แค่ IDE ก็
เหลือเฟื อครับ นอกเสียจากจะเอาไปทํางานพวกต ัดต่อ Video ทีไฟล์ ขนาดใหญ่ๆ SCSI สมควรเป็ นอย่างยิง เพราะอาการ Hang ของเครือง
ส่วนใหญ่จะมาจาก HDD อ่านข้อมูลอยู่ แล้วเราส ังให้ทําอย่างอืนอีกอ่ะครับ เพราะการอ่าน HDD เป็ นการทํางานทีต ัดทอนไม่ได้อะ่ ครับ (Non
preemptive) Process ใดเรียกเข้ามา ก็ ตอ้ งทําให้เสร็ จก่อน แล้วค่อยทํา Process อืนๆ
ข้อความบางส่วนของคุณ Shikima แห่ง http://www.expert2you.com

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Harddisk

Harddisk แบบ Sata

Harddisk sata นีจะได้รบั ความนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบน
ั เพราะจะมีความเร็วรอบทีสูงกว่า
และอีกเรืองทีสําคญ
ั ก็คือเรืองของอัตราการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างฮาร์ดดิสก์ กับชุ ดควบคุม ซึงฮาร์ดดิสก์แบบ
S-ATA จะมีอตั ราสูงถึง 300 MB/Sec แต่สําหรับ
ฮาร์ดดิสก์แบบ P-ATA แบบเก่าทีกําลังค่อยๆหมดจากท้ง
ตลาดนันจะมีอตั รความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล อยู่สูงสุดที
133 MB/Sec

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Harddisk
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Keyboard

Keyboard แบบ PS2
Keyboard แบบ USB

Keyboard แบบ Wireless

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Input

Mouse

Mouse แบบ USB

Mouse แบบ PS2

Mouse แบบ Wireless

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Input
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Joystick

จอยสติกเป็ นอุปกรณ์ อน
ิ พุ ทคล้ายMouse
Joysticks มักจะใช้ เพื อการควบคุมวิดีโอเกมและ Hard ware
จอยสติกได้รบั การนําไปใช้ ในการควบคุมการบินหลักในห้องนักบิน
ของเครืองบินจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิงเครืองบินทหาร
Joysticks นีเคยใช้ เป็ นเครืองควบคุมเช่ นรถเครน, รถบรรทุก,
ยานไร้มนุษย์ใต้นํา, รถเข็น, กล้องเฝ้ าระวังและอืนๆเป็ นต้น

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Input

เว็บแคม (webcam) หรือ เว็บแคเมรา(web camera)
เป็ นกล้ องทีส่ งสัญญาณภาพผ่ านทางคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ งานผ่ านทางเวิลด์ไวด์เว็บ
ทางเมสเซนเจอร์ หรือทางซอฟต์แวร์ ใน การใช้ งานของกล้ องเว็บแคม
ในการสือสารเว็บแคมได้มีการใช้ อย่ างแพร่ หลายสําหรับการสนทนาทัวไปรวมถึงการแพร่ ภาพผ่ านทางอินเทอร์ เน็ต
ในทางธุรกิจเว็บแคมได้มีใช้ ในการประชุมออนไลน์ เพิอสะดวกในการประชุมในทีไกลๆ
ในการก่ อสร้ าง เว็บแคมได้มีใช้ ตดิ ตังในสถานก่ อสร้ างเพือวัดประสิทธิภาพการทํางานโดยเปรียบเทียบภาพการทํางานของวันก่ อน
หน้ าและวันปั จจุบัน และนอกจากนีมีการใช้ งานสําหรับความปลอดภัยในสถานก่ อสร้ าง

กลับ Main menu
กลับไปเมนู Input Unit
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