
Computer Hardware



ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล



ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบ 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)



หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยควบคมุ หน่วยค านวณและตรรกะ

รจีสีเตอร์

หน่วยความจ าหลกั

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

อปุกรณ์เก็บขอ้มลูส ารอง

อปุกรณ์รับ
ขอ้มลู

อปุกรณ์
แสดงผล



การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์

binary number คือ รหัสเลขฐานสอง ประกอบด้วยตัวเลข 0 (ปิด) และ 1 (เปิด)

bit(บิต) เป็นหน่วยของระบบเลขฐานสอง ได้แก่ ตัวเลข 0 หรือ1

byte(ไบต์) เป็นการน าตัวเลข 0 หรือ1 เขียนเป็นชุด เพื่อแทนอักขระต่างๆ

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 รหัส ASCII และ EBCDIC ใชเ้ลขฐาน 2 ( 0 หรือ 1 ) จ านวน 8 หลักแทนข้อมูล 1 
ตัวอักษร สามารถแทนข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 2 8 หรือ  256 แบบ





รหัสแทนข้อมูล
Unicode ใช้เลขฐาน 2 (0 หรือ 1) จ านวน 16 หลักแทนข้อมูล 1 ตัวอักษร สามารถแทน
ข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 2 16 หรือ 65,536 แบบ



หนว่ยของระบบ (SYSTEM UNIT)
 คอมพวิเตอรท์กุชนดิจะม ีSystem Unit เป็นสว่นประกอบหลัก ไดแ้ก่
แผงวงจรหลัก หรอืเมนบอรด์ (main board หรอื motherboard) 

 แหลง่จา่ยกระแสไฟฟ้า (power supply) 

 การด์เสยีง (sound card) 

 อปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู (storage devices)

 และอปุกรณ์อืน่ ๆ ดงัรปู 



สว่นประกอบภายใน System Unit



Main board / Mother Board



พอร์ต (port)



หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit - CPU)
 CPU เป็นชิปซิลิกอน หรือวงจรรวม ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ

 หน่วยควบคุม  (Control Unit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit - ALU) ท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์



ความเร็วของ CPU
การวัดความเร็วของ CPU มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิร์ต (megahertz :MHz หรือ millions of 

clock cycle) และกิกะเฮิร์ต (gigahertz :GHz หรือ billion of clock cycle)

CPU มีความเร็ว 933 MHz หมายถึง CPU สามารถประมวลผลได้ 933 ล้านรอบในหนึ่งวินาที

บางครั้งเรียก CPU ว่า โปรเซสเซอร์ (processor) 



หน่วยความจ าหลัก
หน่วยความจ าหลักเป็นวงจรรวมหรือชิปที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูล 
หน่วยความจ าหลักบรรจุอยู่บนแผงวงจรหลัก หรือบางประเภทอยู่ในชิปซีพียู
หน่วยความจุของหน่วยความจ า

8 bits = 1  byte
1024 bytes = 1  kilobyte (KB) หรือ 210 bytes
1024 KB = 1  megabyte (MB) หรือ 220 bytes
1024 MB = 1  gigabyte (GB) หรือ 230 bytes
1024 GB = 1  terabyte (TB) หรือ 240 bytes



แรม (RAM)
random access memory หรือ RAM เป็นอุปกรณ์หรือแผงวงจรที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าแรม บางครั้งเรียกว่าหน่วยความจ าชั่วคราว (volatile) 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมและข้อมูลที่ถูกเก็บในหน่วยความจ าแรมจะถูกลบหายไปเมื่อปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์



ประเภทของแรม
static RAM

เป็นหน่วยความจ าที่นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าแคช (cache memory) เพราะ เอสแรม (SRAM) มี
ความเร็วสูงกว่า DRAM รวมทั้งราคาก็สูงกว่าด้วย

หน่วยความจ าแคช คือหน่วยความจ าแรมที่ช่วยเพ่ิมความเร็วให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น 
เครื่องพิมพ์

dynamic RAM

หน่วยความจ าที่น ามาใช้งานกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น DRAM (อ่านว่า ดีแรม) เป็นหน่วยความจ าที่
มีราคาต่ ากว่า SRAM ซึ่งชนิดของ DRAM เช่น SDRAM (synchronous DRAM) และ DDR SDRAM 
(double data rate SDRAM) 



ประเภทของแรม



รอม (ROM)

read-only memory หรอื ROM เป็นหน่วยความจ าทีบ่นัทกึขอ้สนเทศและ

ค าสัง่เริม่ตน้ (start-up) ของระบบ คณุสมบตัเิดน่ของรอมคอื ขอ้มลูและ

ค าสัง่จะไมถ่กูลบหายไป ถงึแมว้า่จะปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืไมม่ี

กระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งแลว้ก็ตาม

ขอ้มลูหรอืค าสัง่ทีจั่ดเก็บในหน่วยความจ ารอม สว่นใหญจ่ะถกูบนัทกึ

มาจากโรงงานผูผ้ลติเครือ่งคอมพวิเตอร ์และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถลบ

หรอืแกไ้ขได ้แตส่ามารถอา่นได ้เรยีกวา่ PROM (programmable read-

only memory)



หน่วยความจ า CMOS
CMOS (อ่านว่า ซีมอส) ย่อมาจาก complementary metal-oxide semiconductor เป็น
หน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจ าของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของ
แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ และเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ (disk drive) 

CMOS ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสนเทศใน
CMOS จึงไม่สูญหาย ลักษณะเด่นของ CMOS อีกอย่างหนึ่งคือ ข้อสนเทศที่บันทึกใน CMOS 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การเพิ่ม 
RAM และฮาร์ดแวร์อื่นๆ 



หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
1. แป้นพิมพ์ (keyboard) มีส่วนประกอบดังนี้

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

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

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

1.4 แป้นลูกศร (arrow keys) เช่น --->

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



ตัวอย่างแป้นพิมพ์



อปุกรณช์ีต้ าแหนง่และวาดรปู (pointing 
and drawing devices)

เมาส ์(mouse)

ลกูกลมควบคมุ (trackball)

แทง่ควบคมุ (trackpoint)

แผน่สมัผัส (touchpad)

จอยสตกิ (joystick)

ระบบปากกา (pen-base system)

จอสมัผัส (touch screen)

สมดุบนัทกึ (digital notebook)



เมาส์ (Mouse)
Computer mouse นั้นถูกน ามาใช้กันอย่างยาวนาน

มากตั้งแต่ช่วงที่มี mouse ตัวแรกถูกสร้างขึ้นมาในปี 1964 
โดย Dr. Douglas Englebart แห่งมหาวิทยาลัย Stanford 
เมื่อผ่านไปหลายทศวรรษ การออกแบบของ mouse นั้น
ได้รับการปรับปรุงไปมาก ซึ่งผลิตมาให้มีความแม่นย ามากขึ้น 
และผลิตมาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานส าหรับในชีวิตประจ าวัน 
บทบาทของ Computer mouse นั้นได้ถูกริเริ่มจากเป็นแค่
ตัวที่ท าให้การขยับเคลื่อนที่ของ cursor ให้เคลื่อนไหวไป
รอบๆจอได้ง่ายขึ้น สู่ตัวควบคุม cursor ที่สามารถควบคุม
การท างานของ computer 



เมาส์ (Mouse)
 Optical mouse นั้นสามารถท าความสะอาดได้ง่ายขึ้น และมีความแม่นย าที่มากขึ้น แต่ก็ยัง

มีอาการขัดข้องอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อ Optical mouse นั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกับแผ่น 
mouse pad หรือ mouse surface ได้ทุกประเภทอย่างดีนัก ซึ่งพื้นผิวที่มีความสว่าง หรือ
สะท้อนแสงมากๆนั้นจะท าให้ sensor มีอาการสับสนได้ Laser Mouse

 Laser Mouse ใช้ Laser จากหลอดไฟ LED มาเป็นที่ยิงแสงของ Optical mouse โดยถูก
เรียกว่า Laser mouse ซึ่งเป็น mouse โดยที่ Laser mouse นั้นใช้พลังงานน้อย และยัง
สามารถจับความเคลื่อนไหวของการใช้งานที่เล็กที่สุดจากมือผูใ้ช้ได้



เมาส์

Mouse TouchPad TrackStick



ลูกกลมควบคุม (trackball)



3. อุปกรณ์กวาดข้อมูล (scanning devices)

สแกนเนอร ์(image scanner)

สแกนเนอร์แบบตัง้โต๊ะ สแกนเนอร์ขนาดมือถือ 



สแกนเนอร์ (image scanner)

สแกนเนอร์แบบปากกา การประมวลผลภาพจากสแกนเนอร์ 



เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด (bar code reader)

Barcode 2D-Barcode



เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบต่างๆ 



หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage)
เป็นหน่วยความจ าไม่ลบเลือน หรือแหล่งเก็บข้อมูลถาวร

โปรแกรม และข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้หลังจากปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ส่วนมากไมโครคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะจะมีทั้งฮาร์ดดิสก์
ไดฟ์และออปติคัลดิสก์ไดฟ์



ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk : HDD)
มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะซ้อนกันเป็นชั้นๆ ไปเรื่อยๆ

tracks, sectors, and cylinders เป็นส่วนประกอบที่ใช้ส าหรับจัดเก็บ และจัดการไฟล์ต่างๆ 

มีความจุปริมาณมาก (terabytes)

ข้อเสีย คือ หัวอ่านอาจเกิดการเสียหายได้ (Head Crash)

ฮาร์ดดิสก์มี 2 ประเภทดังนี้ :
◦ Internal Hard Disk (ฮาร์ดดิสก์ภายใน)
◦ External Hard Disks (ฮาร์ดดิสก์ภายนอก)



การวัดขนาดความจุทางคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte



Optical Disks
 Compact Disc (CD)

 Digital Versatile Disc (DVD)

 Blu-Ray (Hi-Def) Disc



Compact Disc (CDs)

แหล่งที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM



digital versatile disc (DVDs)
เหมือนกับแผ่น CD, แต่เป็นรูปแบบใหม่ถูกเรียกว่า digital versatile disc or digital video disc (DVD)

มีความจุระหว่าง 4.7 GB ถึง 17 GB แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
◦ Read only อ่านได้อย่างเดียว 

(DVD-ROM)
◦Write once บันทึกได้ครั้งเดียว 

(DVD+R and DVD-R)
◦ Rewriteable น ากลับมาบันทึกซ้ าได้ 

(DVD+RW, DVD-RW, and DVD-RAM)



Blu-ray Disc (BDs)
ยุคใหม่ของ optical disc เพื่อการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง high-definition (hi def) 
video มีความจุระหว่าง 25 GB ถึง 128 GB

มักจะใช้ Blu-ray optical drives ส าหรับอ่านแผ่นมาตรฐานเช่น DVDs และ CDs in รวมถึง 
Blu-ray discs



Solid–state drives (SSDs)
Solid–state drives (SSDs)
◦ ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
◦มีความเร็วและทนทานความฮาร์ดดิสก์

Flash memory cards
◦ ใช้กันอย่างกว้างขวางในคอมพิวเตอร,์ กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ระบบ GPS

USB Drives (or Flash Drives)
◦ เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
◦มีความจุตั้งแต่ 1GB ถึง 256GB



Solid–state drives (SSDs)



Solid–state drives (SSDs)
SSD เป็นฮาร์ดดิสค์ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่แตกต่างจากฮาร์ดดิสค์ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป ใน

Notebook และ PC ที่ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บบันทึกข้อมูล มีมอเตอร์ที่หมุนท าให้เกิดทั้งเสียง
ดังรบกวน และความร้อน และยังใช้พลังงานมาก ซึ่งมีข้อเสียมาก

ส่วน SSD เป็นการประยุกต์ใช้ Flash Memory มาท าเป็น ฮาร์ดดิสค์ พูดง่ายๆ ก็เป็น
การน า Flash Drive ที่ใช้กนัอยู่ทั่วไป น ามาหลายๆอัน จับใส่ลงไปใน กล่องที่น่าตาเหมือนกับ
ฮาร์ดดิสค์ ดังในรูปที่ผ่านมา



ข้อดีของ SSDs



หลักการท างานของ SSDs
การท างานของ SSD ก็คือ Memory แบบ Flash เมื่อมีการอ่านหรือ เขียนข้อมูล ก็จะ

ยังมีการจดจ าข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ครั้งสุดท้าย ถึงแม้จะไม่มีไฟฟา้เลี้ยงก็ตาม



SSD

Inside Outside









Interface of SSDs



Interface of SSDs

M2.SSD M2.PCIe
mSATA



คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ คืออินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็น เมฆ ของกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ คือการให้บริการของกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่บนอินเทอร์เน็ต
◦ มีซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างผลงาน
◦ท างานโดยกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Google Drive

Dropbox

OneDrive


