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คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
    เครือ่งอ่านแผ่นฟลอปปีด้ิสก์

จอภาพ

แป้นพิมพ์

เครื่องพมิพ์

เครื่องอ่านซดีรีอม

ล าโพง

 เมาส์



   ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์  หมายถึง
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบ 
ด้วยส่วนประกอบหลัก 6 ส่วน ดังนี้

1. อุปกรณ์รับข้อมูล (input devices)

2. อุปกรณ์แสดงผล (output devices)

3. อุปกรณ์การสื่อสาร (communication devices)

4. หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)

5. หน่วยความจ าหลัก (main devices)

6. อุปกรณ์เก็บข้อมูบส ารอง (secondary storage devices)

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์



  หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยควบคุม   หน่วยค านวณและตรรกะ

 รีจีสเตอร์

หน่วยความจ าหลัก

วงจรการท างานของคอมพิวเตอร์
(IPOS Cycle)

อุปกรณ์การสื่อสาร

  อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง

อุปกรณ์รับ
ข้อมูล

อุปกรณ์
แสดงผล



การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
•binary number  คือ รหัสเลขฐานสอง ประกอบด้วยตัวเลข 

0 (ปิด) และ 1 (เปิด)

•bit(บิต) เป็นหน่วยของระบบเลขฐานสอง ได้แก่ ตัวเลข 0 หรอื1

•byte(ไบต)์ เป็นการน าตวัเลข 0 หรือ1 เขียนเป็นชุด เพื่อแทน

อักขระต่างๆ

เลขฐานสอง 0 1

บิต (bit)

สถานะ ปิด เปิด



รูปแบบของสัญลักษณ์ตัวอักษร A



รหัสแทนข้อมูล

• ASCII  (American Standard Code for                     
Information Interchange)

• EBCDIC (Extended Binary Coded 
Decimal Interchange)

ทั้ง รหัสแอสกีและเอบซีซีดิก ใช้เลขฐาน 2 ( 0 
หรือ 1 ) จ านวน 8 หลักแทนขอ้มูล 1 ตัวอักษร สามารถ
แทนข้อมลูที่แตกต่างกันได้ 2 8 หรือ  256 แบบ



รหัสแอสกี และ รหัสเอบซีดิก



รหัสแทนข้อมูล

• Unicode   ใช้เลขฐาน 2 (0 หรือ 1) จ านวน 16 หลัก
แทนข้อมลู 1 ตัวอักษร สามารถแทนข้อมลูที่แตกต่าง
กันได้ 2 16 หรือ 65,536 แบบ



หน่วยของระบบ (SYSTEM UNIT)

system  unit



หน่วยของระบบ (SYSTEM UNIT)

• คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะมี System Unit เป็น
ส่วนประกอบหลัก ได้แก่

• แผงวงจรหลัก หรือเมนบอร์ด (main board หรือ 
motherboard) 

• แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (power supply) 

• การ์ดเสียง (sound card) 

• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage devices) 

• และอุปกรณ์อื่น ๆ ดังรูป 



ส่วนประกอบภายใน System Unit



เมนบอร์ด (main board)

Keyboard / Mouse

Parallel Port

CPU Slot

RAM Slots

PCI Port

Floppy Connector IDE Connector

USB Port

Audio Port

Power supply
connector

Battery

AGP Slot



พอร์ต (port)

keyboard

USB port

serial port

monitor

game port
network

telephone line in

cable TV

FM reception

telephone line out

microphone

speaker

USB port

printer (parallel port)

mouse

power



ตัวอย่างตัวเชื่อมต่อ (connector)



หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing 

Unit - CPU)

CPU เป็นชิปซิลิกอน หรือวงจรรวม ประกอบด้วย 

ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ

• หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าที่ควบคุม

การท างานของคอมพิวเตอรท์ุกส่วน

• หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic Logic 

Unit - ALU) ท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์



ความเร็วของ CPU

• การวัดความเร็วของ CPU มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิร์ต 

(megahertz :MHz หรือ millions of clock cycle) 

และกกิะเฮิร์ต (gigahertz :GHz หรือ billion of 

clock cycle)

• CPU มีความเร็ว 933 MHz  หมายถึง CPU สามารถ

ประมวลผลได้ 933 ล้านรอบในหนึ่งวินาที

• บางครั้งเรียก CPU ว่า โปรเซสเซอร์ (processor) 



โปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน



หน่วยความจ าหลัก

• หน่วยความจ าหลักเป็นจงจรรวมหรอื

ชิปท่ีใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูล 

• หน่วยความจ าหลักบรรจุอยู่บนแผลวงจรหลัก 

หรือบางประเภทอยู่ในชิปซีพียู

• หน่วยความจุของหน่วยความจ า

8 bits = 1  byte

1024 bytes = 1  kilobyte (KB) หรือ 2
10

bytes

1024 KB = 1  megabyte (MB)หรือ 2
20

bytes

1024 MB = 1  gigabyte (GB) หรือ 2
30

bytes

1024 GB = 1  terabyte (TB) หรือ 2
40

bytes



แรม (RAM)

• random access memory หรือ RAM เป็นอุปกรณ์
หรือแผงวงจรที่ท าหน้าที่เก็บขอ้มูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าแรม บางครั้งเรียกว่า
หน่วยความจ าชั่วคราว (volatile) ทั้งนี้เนื่องจาก
โปรแกรมและข้อมูลทีถู่กเก็บในหน่วยความจ าแรมจะ
ถูกลบหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่อยู่ใน
แรมไว้ใช้งานในอนาคตจะต้องบันทึกข้อมูลเหล่านั้นลง
ในหน่วยความจ าส ารอง (secondary storage) ก่อนที่
จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง 



ประเภทของแรม
• static RAM

เป็นหน่วยความจ าที่นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าแคช
(cache memory) เพราะ เอสแรม (SRAM) มีความเร็ว
สูงกว่า DRAM รวมทั้งราคาก็สูงกว่าด้วย

• หน่วยความจ าแคช คือหน่วยความจ าแรมที่ช่วยเพิ่ม
ความเร็วให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์

• dynamic RAM

หน่วยความจ าที่น ามาใช้งานกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
เป็น DRAM (อ่านว่า ดีแรม) เป็นหน่วยความจ าที่มีราคา
ต่ ากว่า SRAM ซึ่งชนิดของ DRAM เช่น SDRAM 
(synchronous DRAM) และ DDR SDRAM (double 
data rate SDRAM) 



ประเภทของแรม



รอม (ROM)

• รอม (ROM)

read-only memory หรือ ROM เป็นหน่วยความจ าที่บันทกึ

ข้อสนเทศและค าสัง่เริ่มต้น (start-up) ของระบบ คุณสมบัติ

เด่นของรอมคือ ข้อมูลและค าสัง่จะไม่ถูกลบหายไป 

ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์หรือไม่มีกระแสไฟฟ้า

หล่อเลีย้งแล้วก็ตาม

ข้อมูลหรือค าสัง่ที่จดัเก็บในหน่วยความจ ารอม ส่วน

ใหญ่จะถูกบันทึกมาจากโรงงานผูผ้ลติเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และข้อมลูเหล่านีจ้ะไมส่ามารถลบหรือแก้ไขได้ แต่สามารถ

อ่านได้ เรียกว่า PROM (programmable read-only 

memory)



หน่วยความจ า CMOS

• CMOS (อ่านว่า ซีมอส) ย่อมาจาก complementary 
metal-oxide semiconductor เป็นหน่วยความจ าที่ใช้
เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจ าของระบบคอมพิวเตอร์ 
เช่น ประเภทของแป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ และเครื่อง
อ่านแผ่นดิสก์ (disk drive) 

CMOS ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสนเทศใน CMOS จึงไม่สูญหาย 
ลักษณะเด่นของ CMOS อีกอย่างหนึ่งคือ ข้อสนเทศที่
บันทึกใน CMOS สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 
การเพิ่ม RAM และฮาร์ดแวร์อื่นๆ 



(Flash memory)



1.อุปกรณ์แบบกด

       แป้นพิมพ์ (keyboard)

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

มีส่วนประกอบดังนี้

1.1 แป้นอักขระ (alphabetic keys) เช่น a, s, d, f

1.2 แป้นตัวเลข (numeric keypad) เช่น 1, 2, 3,….

1.3 แป้นฟงัก์ชัน (function keys) เช่น  F1, F2, F3

1.4 แป้นลกูศร (arrow keys) เช่น --->

1.5 แป้นควบคุม (control keys) เช่น Ctrl, Alt, Shift



ตัวอย่างแป้นพิมพ์



2. อุปกรณ์ชี้ต าแหน่งและวาดรูป 
(pointing and drawing device)

• เมาส์ (mouse)

• ลูกกลมควบคุม (trackball)

• แท่งควบคุม (track point)

• แผ่นสัมผัส (touchpad)

• จอยสติก (joystick)

• ระบบปากกา (pen-base system)

• จอสัมผัส (touch screen)

• สมุดบันทึก (digital notebook)



เมาส์
Scrolling mouse

Wireless mouse



ลูกกลมควบคุม (trackball)



แท่งควบคมุ (track point)

แท่งควบคุม (track point) และ 
แผ่นสัมผัส (touchpad)

แผ่นสัมผัส (touchpad) 



จอยสติก (joystick)



ระบบปากกา (pen-base system)



digitizing tablet 



จอสัมผัส (touch screen)



สมุดบันทึกดิจิทัล 
(digital notebook)



3. อุปกรณ์กวาดข้อมูล
(scanning devices)

สแกนเนอร์ (image scanner)

สแกนเนอรแ์บบตั้งโต๊ะ สแกนเนอรข์นาดมือถือ 



สแกนเนอร์ (image scanner)

สแกนเนอรแ์บบปากกา การประมวลผลภาพจากสแกนเนอร์ 



เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด
(bar code reader)

ลักษณะของบาร์โค้ด 



เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบต่างๆ 



เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง
(optical mark recognition) 



เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง
(optical character recognition) 

ตัวอย่างอักขระของ OCR-A

ตัวอย่างเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง 



โปรแกรม OCR 



เอ็มไอซีอาร์ (MICR) 

บริเวณที่จะพิมพ์
จ านวนเงินภายหลัง
การประมวลผล

เลขที่เช็ค

รหัสธนาคาร เลขที่บัญชี

ตัวอย่างเครื่องอ่านเชค็



อุปกรณ์อ่านลายมือเขียน
(handwriting recognition) 



4. อุปกรณ์รับข้อมูลมัลติมีเดีย
(multimedia input devices)

อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง (sound input devices) 



อุปกรณ์รับข้อมูลประเภทเสียงพูด
(voice input devices)

• อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับข้อมูลเสยีง ได้แก่ ไมโครโฟน

(microphone) และเมื่อท างานร่วมกับการ์ดเสียง

(sound card) และโปรแกรมที่เหมาะสม ก็จะสามารถ

ท างานระบบรู้จ าเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบรู้จ าเสียงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

– แบบค าพูดที่ไม่ต่อเน่ือง (discrete speech recognition)

– แบบค าพูดที่ต่อเน่ือง (continuous speech recognition) 



• ระบบรู้จ าเสียงแบบต่อเนื่องนี้ยังสามารถท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ เช่น Microsoft Word, 
Microsoft Excel เป็นต้น ตัวอย่างระบบที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Naturally Speaking ของ
บริษัท Dragon Systems และโปรแกรม ViaVoice 
ของบริษัท IBM



กล้องดิจิทัล (digital camera) 

image



อุปกรณ์รับข้อมูลจากวิดีโอ
(video input) 


