
LOGO 

บทที่ 2 
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง 
 



ความหมายของฮาร์ดแวร์ 
 
  ฮาร์ดแวร์ หมายถึง   อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานร่วมกบั
คอมพิวเตอร์   เป็นสิง่ท่ีมองเห็นและจบัต้องได้   โดยมีทัง้ท่ีติดตัง้อยู่
ภายในและภายนอกตวัเคร่ือง   บางครัง้นิยมเรียกวา่ Device ซึง่จะ
ท างานประสานกนัตัง้แตก่ารป้อนข้อมลูเข้า (input) การประมวลผล 
(process) และการแสดงผลลพัธ์ (output) ตามระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

 1.อุปกรณ์ประเภทคีย์หรือกด (keyed device) แบง่ออกเป็น 2 
ประเภทตามการใช้งาน ดงันี ้

   1.1  Alphanumeric Keyboard     นิยมใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สว่นบคุคล 

 

 

 
แป้นควบคุม แป้นพิมพ์อกัขระ แป้นควบคุม แป้นส ำหรับควบคุมทศิทำง

แป้นป้อนข้อมูลตวัเลขแป้นฟังกช่ั์น

ภาพ คีย์บอร์ดมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

ภาพคีย์บอร์ดภายในคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ภาพคีย์บอร์ดไร้สาย 
ภาพคีย์บอร์ดเสมือน   



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  1.2   Special Function Keyboard  เป็นคีย์บอร์ดท่ีออกแบบมา
เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ในปัจจบุนัอาจใช้จอสมัผสั (Touch Screen)  

 

ภาพ  คีย์บอร์ดที่ใช้การสัมผัสจากหน้าจอแทน 
 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

 2.อุปกรณ์ประเภทชีแ้ละวาดรูป (pointing and drawing devices)   

  2.1 เมาส์ (Mouse) 

 

ภาพ เมาส์แบบต่าง ๆ  



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

   2.2  จอยสติก๊ (Joystick)  
 

ภาพ  จอยสติก๊ชนิดต่าง ๆ 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  2.3   แทรคบอล (Trackball)  เป็นลกูกลมๆโดยผู้ใช้จะหมนุลกู
บอลไปตามทิศทางท่ีต้องการ มีขนาดใหญ่กวา่ลกูบอลท่ีอยูข้่างใต้เมาส์ 
มกัใช้กบัคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

 

ภาพ แทรคบอลชนิดต่าง ๆ 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  2.4  แท่งชีค้วบคุม (Pointing stick)  ปุ่ มควบคมุ เป็นปุ่ มยาง
เลก็ๆติดอยูก่บัแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์แบบพกพา   

 

ภาพ แท่งชีค้วบคุม 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

   2.5  แผ่นรองสัมผัสหรือทัชแพด  (Touch pad)  แผ่นสมัผสั 
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอยูก่บัคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใช้นิว้สมัผสัเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งและเคาะเบาๆเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีต้องการ  

ภาพ  แผ่นรองสัมผัส 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

   2.6    ดจิไิทเซอร์ (Digitizer tablet and pen)  เป็นอปุกรณ์ท่ี
เหมาะส าหรับการท างานด้านกราฟฟิค โดยใช้ปากกา เรียกวา่ stylus 
เป็นตวัตกแตง่ข้อมลูวาดไปบน digitizer ได้   

ภาพ  ดจิไิทเซอร์และปากกา 
 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  2.7  จอสัมผัส  (Touch Screens) 
 

 ภาพ จอสัมผัส 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  2.8 พวงมาลัยบังคับทศิทาง  (Wheel) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้กบัการ
เลน่เกม  จะพบได้ในเกมจ าลองประเภทรถแขง่หรือควบคมุทิศทางของ
ยานพาหนะ 

ภาพ  พวงมาลัยบังคับทศิทาง 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

3. อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลอัตโนมัต ิ(Source Data Automation)    

  3.1 สแกนเนอร์ (Scanners)  
 

ภาพ  สแกนเนอร์ชนิดต่าง ๆ  



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  3.2  เคร่ืองรู้จ าอักขระด้วยแสง (Optical Character 
Recognition :OCR) และเคร่ืองอ่านรหสับาร์โค้ด (Bar code 
Reader)  

ภาพเคร่ืองรู้จ าอักขระด้วยแสง    เคร่ืองอ่านรหัสบาร์โค้ดและตัวอย่างบาร์โค้ด 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.allbusiness.com/asset/image/glossaries/4966929.gif&imgrefurl=http://www.allbusiness.com/glossaries/bar-code/4954923-1.html&h=273&w=470&sz=24&hl=th&start=194&tbnid=or4diAMbhgk7JM:&tbnh=75&tbnw=129&prev=/images?q=Optical+Character+Recognition+&start=180&gbv=2&ndsp=20&hl=th&sa=N


อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

   3.3  เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย (Optical Mark Recognition : 
OMR) นิยมใช้ในงานตรวจข้อสอบหรือแบบสอบถามประเภทตวัเลือก
บนกระดาษคอมพิวเตอร์ 

ภาพ  เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

   3.4 เคร่ืองเอ็มไอซอีาร์ (Magnetic ink character recognition 
:MICR)  นิยมใช้ในงานธนาคารโดยเฉพาะ เช็ค  

ภาพ  เคร่ืองเอม็ไอซีอาร์ 
 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

  3.5 ประเภทตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพ  (Biometric Input 
Device)      ไบโอเมตริกส์ (Biometric) เป็นลกัษณะของการตรวจสอบ
ข้อมลูสว่นตวับคุคลเฉพาะ 

 

ภาพ เคร่ืองอ่านลายนิว้มือ 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

4.  อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลในรูปของเสียง (Voice Input device)  
 

 

 

 

 

5.  กล้องดจิติอล  (Digital camera)  
 

 

 

ภาพ  ไมโครโฟน 

ภาพ กล้องดจิติอล 



อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input devices) 

6. กล้องวิดีโอดจิติอล (Digital Video camera) 
 

 

 

 

7.  เว็บแคม  (Web cam)  
 

 

ภาพ กล้องวดิีโอดจิติอล 

ภาพ  กล้องแบบเวบ็แคมที่ใช้ส าหรับการตดิต่อส่ือสารบนอนิเทอร์เน็ต 



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices)  
 
1.จอภาพคอมพวิเตอร์ (Monitors) จะใช้หลอดแก้วขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ หลอดรังสี

คาโธด(Cathode Ray Tube terminals :CRT)  หรือบางครัง้ เรียกว่า video 
display terminals (VDTs) 

2.  จอภาพชนิดแบน (Flat Panel displays) มีลกัษณะแบนเรียบและบางโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า ผลกึเหลว (Liquid Crystal  display monitors :LCD) เป็น
การท างานของโมเลกลุชนิดพิเศษท าให้ไมเ่กิดแสงรบกวนตอ่สายตา 

 

  



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

3.  เคร่ืองพมิพ์ (Printers)   เป็นตวัผลติผลลพัธ์แบบถาวร แบง่ออกได้เป็น  
3 ประเภท 

   3.1  เคร่ืองพมิพ์แบบจุดหรือแบบกระทบ    (Dot-matrix 
printers)  

ภาพ  เคร่ืองพมิพ์แบบจุด     



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

  3.2 เคร่ืองพมิพ์แบบพ่นหมึก  (Ink-jet printers) 
 

 

 

 

  3.3 เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (Laser printers)  
 

ภาพเคร่ืองพมิพ์แบบพ่นหมึก  

ภาพ เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ 



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

  4.เคร่ืองพล็อตเตอร์ (Plotters) เป็นอปุกรณ์ท่ีเหมาะกบังานด้าน
กราฟฟิคตา่งๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้ multicolored pensการสร้างผลงาน  

ภาพ เคร่ืองพลอตเตอร์ 



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

 5. อุปกรณ์ในการน าเสนอ (Presentation Graphics)  

  5.1 โปรเจคเตอร์ (Projectors) 

ภาพ  โปรเจคเตอร์ที่ใช้ส าหรับการน าเสนองาน 



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

 6.เทอร์มินอล (Terminals) แบง่ออกเป็นหลายประเภทได้ดงันี ้

  6.1 Dumb terminals เช่น เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงข้อมลู/
 สารสนเทศให้ผู้ใช้บริการทราบ 

รูป  Dumb terminals   



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

  6.2 Smart X terminals  สามารถแสดงผลกราฟฟิคท่ีมีคณุภาพ 
ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกบัคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่น 
workstations 

 

รูป  Smart X  terminals   



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 
  6.3 Telephone terminals  
 

 

 

 

 

   รูปTelephone terminals   



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

  6.4  ATM terminal (Automatic Teller Machine) 
 

 

 

 

 

 

   
รูป   ATM   terminals   



อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output Devices) 

  6.5 POS terminal (Point  of sale terminals) ใช้ในร้านอาหาร 
fast-food หรือห้างสรรพสินค้า  หรือร้านขายของทัว่ไป 

รูป  Point  of sale terminals 



1.หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)   
 

2. หน่วยความจ าส ารอง (Storage Memory)  
 

ระบบคอมพิวเตอร์แบง่หน่วยความจ าออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ 

หน่วยความจ า (Memory) 



หน่วยความจ า (Memory) 

ภาพ แสดงการแบ่งประเภทของหน่วยความจ า 



หน่วยความจ า (Memory) 

 1.หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) แบง่เป็น 2 กลุม่ 

   1.1 หน่วยความจ าแบบสุ่ม(RAM) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   - หน่วยความจ าแบบสแตติก  (Static)  

   - หน่วยความจ าแบบไดนามิก (Dynamic)  

  1.2 หน่วยความจ าแบบอ่านเพียงอย่างเดยีว (ROM) แบง่
ออกเป็น 2  ประเภท  คือ  

   - หน่วยความจ าแบบลบได้ (Erasable Memory)  
  - หน่วยความจ าถาวร (Permanent Memory)  



หน่วยความจ า (Memory) 

 หน่วยความจขุองข้อมลูในหนว่ยความจ าสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

 
8 bits เท่ากบั 1 byte 

1024 bytes เท่ากบั 1 kilobyte (KB) 

024 KB เท่ากบั 1 megabyte (MB) 

1024 MB เท่ากบั 1 gigabyte (GB) 

1024 GB เท่ากบั 1 terabyte (TB) 



หน่วยความจ า (Memory) 

          1.1 แรม (Random access memory : RAM) 

ภาพ  แรมชนิด DDRRAM 



หน่วยความจ า (Memory) 

  1.2 รอม ( Read  Only Memory :ROM) เป็นหน่วยความจ าท่ี
บนัทกึข้อมลูสนเทศและค าสัง่เร่ิมต้น (start -up) ของระบบ  

  คุณสมบัตเิด่นของรอม คือ  
  - ข้อมลูและค าสัง่จะไมถ่กูลบหายไป ถึงแม้วา่จะปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือไม่มีกระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งแล้วก็ตาม ข้อมลูหรือค าสัง่
ท่ีจดัเก็บในหน่วยความจ ารอม สว่นใหญ่จะถกูบนัทกึมาจากโรงงาน
ผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

  - ข้อมลูเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถลบหรือแก้ไขได้ แตส่ามารถอา่นได้ 



หน่วยความจ า (Memory) 

ตารางแสดง ROM ชนิดต่าง ๆ  

 



หน่วยความจ า (Memory) 

 2. หน่วยความจ าส ารอง (Storage Memory) แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   2.1 ส่ือเก็บข้อมูลแบบแสง (Optical Storage Device) 

  - ใช้หลกัการท างานของแสงเข้ามาช่วย  
  - การจดัเก็บข้อมลูจะคล้ายกบัแผน่จานแม่เหล็ก  

  - ตา่งกนัท่ีการแบง่วงของแทรคจะแบง่เป็นลกัษณะคล้ายรูปก้นหอย             

  - เร่ิมเก็บบนัทกึข้อมลูจากสว่นด้านในออกมาด้านนอก และแบง่
สว่นยอ่ยของแทรคออกเป็นเซกเตอร์เช่นเดียวกนักบัแผ่นจานแม่เหล็ก  



หน่วยความจ า (Memory) 

ภาพ โครงสร้างของส่ือเก็บข้อมูลแบบแสง  



หน่วยความจ า (Memory) 

 ปัจจบุนัมีสื่อเก็บข้อมลูแบบแสงท่ีรู้จกักนัอยา่งดี ดงันี ้
  - CD-ROM (Compact disc read only memory) 

  - CD-R (Compact disc recordable)  

  - CD-RW (Compact disc rewritable)  
 

 

 



หน่วยความจ า (Memory) 

  2.2 DVD (Digital Versatile Disc/digital Video Disc) 
 

 

 

 

ความจุของ DVD  
ช่ือที่เรียกทั่วไป 

Sides Layers ความจุข้อมูล 

1 1 2.7 GB DVD-5 

1 2 8.5 GB DVD-9 

2 1 9.4 GB DVD-10 

2 2 17 GB DVD-17 



หน่วยความจ า (Memory) 

  ปัจจบุนัมีการจ าหน่ายแผน่ DVD มาประยกุต์ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย
และมีมาตรฐานท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนัไมเ่หมือนกบัแผน่ CD ซึง่จะแยก
ออกได้ดงันี ้

   - DVD-ROM  

   - DVD-R และ DVD-RW 

   - DVD+R และ DVD+RW  

 



หน่วยความจ า (Memory) 

   2.3 ส่ือเก็บข้อมูลแบบเทป (Tape device) เป็นอปุกรณ์เก็บ
ข้อมลูท่ีเหมาะส าหรับการส ารองข้อมลู (backup) ซึง่มีราคาถกูและเก็บ
ข้อมลูได้จ านวนมาก มีลกัษณะการเข้าถึงข้อมลูแบบเรียงล าดบั
ตอ่เน่ืองกนัไป (sequential access) เหมือนกบัการฟังเทปเพลงท่ีเราไม่
สามารถข้ามเพลงฟังได้  

   



หน่วยความจ า (Memory) 

   
เทปที่พบในปัจจุบัน 

ช่ือเรียกทางการ ช่ือทั่วไป ความจุ 

Digital Audio Tape 
(หรือ Digital Data 
Storage)  

DAT (หรือ DDS)  2 GB - 240 GB  

Digital Linear Tape  DLT  20 GB - 229 GB  

Linear Tape-Open  LTO  100 GB - 200 GB  

Quarter-Inch 
Cartridge  

QIC  40 MB - 25 GB  

Travan  TR  8 GB – 40 GB  



หน่วยความจ า (Memory) 

 2.4 ส่ือเก็บข้อมูลอ่ืนๆ (Other Storage Device) 

  - อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory device) 

     
 

ภาพ  อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช 



อุปกรณ์ประมวลผล  (Process Device) 
 
  1. ซีพียู  (CPU – Central Processing Unit) เป็นอปุกรณ์หลกัใน
การประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์   มีหน้าท่ีเปรียบเหมือนกบัสมอง
ของมนษุย์ท่ีใช้ในการคดิวิเคราะห์เพื่อหาผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ   ซีพียู
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระดบัพีซีจะเรียกกนัวา่   ไมโครโปรเซสเซอร์ 

 

 

ภาพ  หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู 



อุปกรณ์ประมวลผล  (Process Device) 

  2.  เมนบอร์ด (Main board) เป็นแผงวงจรตอ่เช่ือมอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการท างานของคอมพิวเตอร์ทัง้หมด   ถือได้วา่เป็นหวัใจ
หลกัของพีซีทกุเคร่ือง  บางครัง้นิยมเรียกว่าเป็น แผงวงจรหลกั หรือ 
Mother board  

 

 

ภาพ  เมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลัก 



อุปกรณ์ประมวลผล  (Process Device) 

   3.   ชิปเซ็ต  (Chip set) ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางประสานงานและ
ควบคมุการท างานของหน่วยความจ ารวมถึงอปุกรณ์ตอ่พว่งทัง้แบบ
ภายในหรือภายนอกทกุชนิดของค าสัง่ของซีพีย ู

ภาพ  ชปิเซ็ต 
 



LOGO 


