
 

รายวชิา ง40101 เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐาน                                                                   สาขาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี     โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

1 

 รายวชิา ง40101 เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 

 
องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื Hardware, Software และ People 
 Hardware 
 คอื ตวัเครือ่งและอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพวิเตอรท์ุกๆชิน้ทีเ่ราสามารถ
จบัตอ้งหรอืสมัผสัได ้เช่น ซพียี ูแรม เมนบอรด์ จอภาพ และอื่นๆ  
 Software 
 คอื โปรแกรมหรอืชุดขอ้มลูค าสัง่ต่างๆ ทีส่ ัง่งานใหค้อมพวิเตอรท์ างาน  
ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เช่น ระบบปฏิบัติการ 
Window98/ME/2000/XP, Linux, Dos, UNIX, Solaris เป็นตน้ 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เช่น โปรแกรมใช้งาน 
Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCAD, PlaDao เป็นตน้ 
 People 
 คอื ผูใ้ชง้านหรอืผูท้ีท่ างานอยู่กบัเครื่องคอมพวิเตอร ์รวมถงึช่าง โปรแกรมเมอร ์นักวเิคราะหร์ะบบ 
และอื่นๆ  
 
ความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท างานของระบบคอมพิวเตอร ์
 เมื่อขอ้มลูถูกส่งผ่านเขา้มาทางหน่วยรบัขอ้มลู (Input Unit) ก็จะถูกส่งต่อเพื่อน าไปจดัเกบ็หรอืพกั
ขอ้มลูไวช้ัว่คราวที่หน่วยความจ า (Memory Unit) ก่อน จากนัน้จงึค่ายๆ ทยอยจดัส่งขอ้มลูต่างๆ ทีถู่กน ามา
จดัเกบ็ไว ้ไปใหห้น่วยประมวลผล (Processing Unit) เพื่อประมวลผลขอ้มลูต่างๆ ทีถู่กส่งเขา้มาก่อนทีจ่ะส่ง
ขอ้มลูต่างๆ ทีผ่่านการประมวลผลแลว้ไปยงัหน่วยสุดทา้ย นัน่กค็อื หน่วยแสดงผล (Output Unit) เพื่อท า
การแสดงผลออกทางอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป 
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หน่วยรบัข้อมูล (Input Unit) 
 เป็นส่วนแรกทีต่ดิต่อกบัผูใ้ช ้หน้าทีห่ลกัคอื ตอบสนองการสัง่งานจากผูใ้ชแ้ลว้รบัเป็นสญัญาณขอ้มลู
ส่งต่อไปจดัเกบ็หรอืพกัไวท้ีห่น่วยความจ า ซึง่อุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นหน่วยรบัขอ้มลูมมีากมายเช่น Mouse, 
Keyboard, Joystick, Touch Pad เป็นตน้ 
หน่วยประมวลผล (Processing Unit) 
 ถือเป็นส่วนที่ส าคญัที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรยีบได้กับสมองของมนุษย์ หน้าที่หลกัของ
หน่วยน้ีคอื น าเอาขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็หรอืพกัไวใ้นหน่วยความจ า มาท าการคดิค านวณประมวลผลขอ้มลูทาง
คณิตศาสตร ์(Arithmetic Operation) และเปรยีบเทยีบขอ้มลูทางตรรกศาสตร ์(Logical Operation) จนได้
ผลลพัธอ์อกมาแลว้จงึค่อยส่งขอ้มลูทีเ่ป็นผลลพัธเ์หล่านัน้ไปยงัหน่วยแสดงผลต่อไป อุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น
หน่วยประมวลผลในเครือ่งคอมพวิเตอรก์ค็อื ซพียี ู(Central Processing Unit) 
หน่วยความจ า (Memory Unit) 
 เป็นหน่วยทีส่ าคญั ทีจ่ะต้องท างานร่วมกนักบัหน่วยประมวลผลอยู่โดยตลอด  หน้าทีห่ลกัคอื จดจ า
และบันทึกข้อมูลต่างๆที่ถูกส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล จัดเก็บไว้ชัว่คราว ก่อนที่จะส่งต่อไปให้หน่วย
ประมวลผล นากจากนี้ยงัท าหน้าที่เป็นเสมือนกระดาษทด ส าหรบัให้หน่วยประมวลผลใช้คิดค านวณ 
ประมวลผลขอ้มลูต่างๆ ดว้ย 
หน่วยแสดงผล (Output Unit) 
 เป็นหน่วยทีใ่ชใ้นการแสดงผลลพัธท์ีไ่ดอ้อกมาในรปูแบบต่างๆ กนัตามแต่ละอุปกรณ์ เช่น สญัญาณ
ภาพออกสู่หน้าจอ และงานพมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์เป็นต้น 
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:: Hardware ::                                                                                            .                                                                         
 

 
 
1. อปุกรณ์รบัข้อมลู 

หน่วยรบัขอ้มูลเป็นส่วนที่ท าหน้าที่น าขอ้มูลจากภายนอกเขา้สู่เครื่องคอมพวิเตอร์ เป็นตวักลาง
เชื่อมโยงจากมนุษยส์ู่เครือ่งคอมพวิเตอร ์

เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ในหน่วยรบัขอ้มูลนี้  มหีน้าที่แปลงขอ้มูลที่มนุษย์ส่งเข้าไปให้อยู่ในรูปของ
สญัญาณอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่อมพวิเตอรเ์ขา้ใจ และน าเขา้สู่เครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อการประมวลผล เครื่องมอื
ในส่วนนี้เรยีกว่า อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มลู (Input Device) ซึง่มทีัง้ประเภททีม่นุษยต์้องท าการป้อนขอ้มลูดว้ย
ตนเองในลกัษณะการพมิพ์ การชี้ หรอืกระทัง่การวาดรูปด้วยตนเอง ซึง่อุปกรณ์ลกัษณะนี้ที่รูจ้กักนัด ีคอื 
แป้นพมิพ ์(Keyboard) และเมาส ์(Mouse) นอกจากนี้ยงัมอุีปกรณ์น าเขา้ขอ้มลูทีส่่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบโดยตรง 
(Source-data Automation) เพื่อใหก้ารส่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรท์ าได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยอุปกรณ์
เหล่านี้จะอ่านข้อมูลจากแหล่งก าเนิดและส่งเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยตรง  ผู้ใช้ไม่ต้องเคลื่อนยา้ยหรอื
คดัลอกหรอืพมิพส์ิง่ใดลงไปอกี ท าใหเ้กดิความรวดเรว็และถูกต้องแม่นย ายิง่ขึน้ ตวัอย่างของเครื่องป้อน
ขอ้มลูประเภทน้ี คอื อุปกรณ์ OCR และ สแกนเนอร ์(Scanner) เป็นตน้ 
 ตวัอยา่งของอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

1.1 แป้นพิมพ ์(Keyboard) 
แป้นพมิพ ์หรอื คยีบ์อรด์ เป็นอุปกรณ์ส าหรบัน าเขา้

ขอ้มลูขัน้พืน้ฐาน ท าหน้าทีเ่ชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์
กบัระบบคอมพวิเตอร์ โดยส่งค าสัง่หรอืขอ้มูลจากผู้ใช้ไปสู่
หน่วยประมวลผลในระบบคอมพวิเตอร ์ภายในแป้นพมิพจ์ะมี
แผงวงจรหลกัทีจ่ะประกอบดว้ยชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน
มาก ซึ่งมลีกัษณะเป็นแผ่นบางๆ ที่ถูกฉาบด้วยหมกึที่เป็น
ตวัน าไฟฟ้า เมื่อถูกกดจนตดิกนัก็จะมกีระแสไฟฟ้าไหลในตวั
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วงจร เมื่อผูใ้ชก้ดแป้นใดแป้นหน่ึง ขอ้มลูในรปูของสญัญาณไฟฟ้าจากแป้นกดแต่ละแป้นจะถูกเปรยีบเทยีบ
รหสั (Scan Code) กบัรหสัมาตรฐานของแต่ละแป้นทีก่ด เพื่อเปลีย่นใหเ้ป็นตวัอกัษร ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ์
ไปแสดงบนจอภาพ  

การจดัวางต าแหน่งของตวัอกัษรต่างๆ บนแป้นพมิพ ์ในส่วนของภาษาองักฤษ แป้นพมิพโ์ดยทัว่ไป
จะจดัแบบ QWERTY (ตัง้ชื่อตามตวัอกัษรบรเิวณแถวบนดา้นซา้ย) ตามมาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา แต่กย็งั
มคีนบางกลุ่มใชแ้บบ Dvorak โดยคดิว่าสามารถพมิพไ์ดเ้รว็กว่า เน่ืองจากแป้นพมิพแ์บบ QWERTY จงใจ
ออกแบบมาเพื่อไม่ให้พมิพ์ได้เรว็เกนิไป ตัง้แต่สมยัของพมิพ์ดดีที่ไม่ใชไ้ฟฟ้าหรอืคอมพวิเตอร ์ ซึ่งก้าน
ตวัพมิพม์กัจะเกดิการขดักนัเมื่อผูใ้ชพ้มิพเ์รว็เกนิไป ในส่วนของแป้นพมิพภ์าษาไทยกแ็บ่งออกได ้2 แบบ 
เช่นกนั คอื 

 แป้นพมิพป์ตัตโชต ิซึง่เป็นแป้นพมิพร์ุ่นเดมิ  
 แป้นพมิพเ์กษมณี ซึง่เป็นแป้นพมิพท์ีนิ่ยมใชใ้นปจัจบุนั   

 
1.2 เมาส ์(Mouse) 
คือ  อุ ปกร ณ์น า เ ข้ า ข้อ มู ลที่ นิ ยม ใช้กัน

โดยทัว่ไปอกีชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้งานง่ายและสะดวกกว่า
แป้นพมิพ์มาก เนื่องจากไม่ต้องจดจ าค าสัง่ส าหรบั
ป้อนเขา้สู่เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

เมาส์สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างและ
รปูแบบการใชง้านได ้3 แบบ คอื 

 เมาส์แบบลูกกลิ้ง ชนิดตวัเมาส์เคลื่อนที ่
(Ball Mouse) อาศยัก าหนดจุด X และ Y 
โดยกลิ้งลูกยางทรงกลมไปบนพื้นเรยีบ 
(นิยมใชแ้ผ่นยางรอง เพื่อป้องกนัการลื่น)  

 เมาส์แบบลูกกลิ้ง ชนิดตัวเมาส์อยู่กับที ่
(Track Ball) อาศยัลูกยางทรงกลมทีถู่ก
กลิง้โดยน้ิวมอืผูใ้ช ้เพื่อก าหนดจดุตดั X และ Y  

 เมาสแ์บบแสง (Optical Mouse) มลีกัษณะการใชง้านเช่นเดยีวกบั Ball Mouse แต่อาศยัแสง
แทนลกูกลิง้ในการก าหนดจดุตดั X และ Y โดยแสงจากตวัเมาสพ์ุ่งลงสู่พืน้แลว้สะทอ้นกลบัขึน้สู่
ตวัรบัแสงบนตวัเมาสอ์กีครัง้ (แผ่นรองเป็นแบบสะทอ้นแสง)   

การใชเ้มาสม์กัจะใชแ้ผ่นรองเมาส์ ซึ่งเป็นฟองน ้ารปูสีเ่หลี่ยม เพื่อป้องกนัสิง่สกปรกไม่ใช้เกาะตดิ
ลูกกลิ้ง หากลูกกลิ้งสกปรกจะท าให้ฝืด เมาส์เคลื่อนที่ล าบาก การท าความสะอาด สามารถถอดลูกกลิ้ง
ออกมาท าความสะอาดได ้และควรท าบ่อยๆ เพื่อไมใ่หส้กปรกมากเกนิไป 
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1.3 อปุกรณ์โอซีอาร ์(OCR) 
อุปกรณ์โอซอีาร ์(Optical Character Recognition: OCR) เป็น

อุปกรณ์ทีร่บัขอ้มลูเขา้สู่ระบบไดโ้ดยตรง โดยใชเ้ทคนิคอ่านค่าของขอ้มลู
ดว้ยแสง โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดแสงและรบัแสง
สะทอ้นทีส่่องผ่านกลบัมาจากวตัถุ แลว้แปลงรหสัขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบ
ทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรเ์ขา้ใจได้ ประเภทของอุปกรณ์โอซอีาร์ แบ่งไดต้าม
ลกัษณะของขอ้มลูทีจ่ะน าเขา้ไดด้งันี้  
 โอเอ็มอาร ์(Optical Mark Readers : OMR) เป็นเครื่องที่
สามารถอ่านรอยเครื่องหมาย ที่เกิดจากดนิสอในกระดาษที่มรีูปแบบ
เฉพาะ ซึง่มกัใชใ้นการตรวจขอ้สอบหรอืการลงทะเบยีน โดยเครื่องจะ
ส่องไฟผ่านกระดาษทีอ่่าน และจะสะทอ้นแสงทีเ่กดิจากเครื่องหมายทีท่ า
ขึ้นโดยดินสอ เนื่ องจากรอยดินสอเกิดขึ้นจากดินสอที่มีตะกัว่อ่อน 
(ปรมิาณถ่านกราไฟตส์งู) จงึเกดิการสะทอ้นแสงได ้ 
 Wand Readers เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้มอืควบคุม โดยจะน าอุปกรณ์นี้ส่องล าแสงไปยงัตวัอกัษรแบบ
พเิศษ เพื่อท าการแปลงตวัอกัษรนัน้ใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้าและส่งไปใหค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล เครื่องมอื 
Wand Readers นี้จะเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ทีเ่รยีกว่า POS (Point-of-sale Terminal) อกีท ีโดยตวัอย่างของ
เครือ่ง POS นี้จะเหน็ไดท้ัว่ไปในหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่ชส้ าหรบัแสดงจ านวนเงนิทีเ่คาน์เตอรค์ดิเงนิ  

Hand Written Character Device เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถอ่าน
ขอ้มลูที่เขยีนดว้ยลายมอืได้ เพื่อลดขัน้ตอนมนการพมิพ์ดว้ยแป้นพมิพ์
เขา้สู่เครื่องคอมพวิเตอร์ แต่ลายมอืที่เขยีนจะต้องเป็นรปูแบบทีอ่่านได้
งา่ยไมก่ ากวม  

Bar Code Reader มลีกัษณะการใชง้านเหมอืนกบัเครื่อง Wand 
Readers แต่ใชก้บัการอ่านรหสัแท่ง (Bar Code) ทีม่ลีกัษณะเป็นรหสัรปู
แท่งเรยีงกนัเป็นแถวในแนวตัง้ เพื่อแปลรหสัแท่งนี้ใหก้ลายเป็นขอ้มลูที่
คอมพวิเตอรเ์ขา้ใจ  

1.4 สแกนเนอร ์(Scanner) 
เป็นอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลประเภทที่ไม่สะดวกในการป้อนเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ทางคีย์บอร์ดได้ เช่น ภาพโลโก้ วิวทิวทศัน์ 
ภาพถ่ายรูปคน สตัว์ ฯลฯ เราสามารถใช้สแกนเนอรส์แกนภาพเพื่อ
แปลงเป็นข้อมูลเขา้ไปสู่เครื่องได้โดยตรง หน่วยประมวลผลจะน า
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมานัน้แสดงเป็นภาพใหป้รากฏอยู่บนจอภาพ เพื่อน ามา
แกไ้ขส ีรปูรา่ง ตดัแต่ง และน าภาพไปประกอบงานพมิพอ์ื่นๆ ได้  

การท างานของสแกนเนอรอ์าศยัหลกัการสะทอ้นแสง โดยเมื่อเราวางภาพลงไปในสแกนเนอร์ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัลกัษณะวธิกีารใชง้านของสแกนเนอรแ์ต่ละแบบว่าจะใส่ภาพเขา้ไปอย่างไร  สแกนเนอรจ์ะท าการ
ฉายแสงไปกระทบกบัวตัถุให้สะทอ้นไปตกบนตวัรบัแสงทลีะแถว ขอ้มลูในแถวนัน้ๆ ก็จะถูกแปลงเป็นจุด

http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page13.htm
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เลก็ๆ เป็นสญัญาณดจิติอลเขา้ไปเกบ็ในหน่วยความจ า เมือ่ตน้ก าเนิดแสง
และตวัรบัแสงเลื่อนไปยงัภาพแถวต่อไปสญัญาณทีไ่ด้จากแถวต่อมากจ็ะ
ถูกส่งต่อเนื่องกนัไปจนสุดภาพ  สแกนเนอรแ์บ่งเป็น 3 ประเภทหลกัๆ 
คอื 

สแกนเนอรม์อืถอื (Hand-Held Scanner) มขีนาดเลก็ ราคาไม่
แพงนัก เกบ็ภาพขนาดเลก็ๆ ซึง่ไม่ต้องการความละเอยีดมากนักได ้เช่น 
โลโก ้ลายเซน็ เป็นตน้   
 สแกนเนอรด์งึกระดาษ (Sheet-Fed Scanner) เป็นสแกนเนอรท์ี่
ใหญ่กว่าสแกนเนอรม์อืถอื ใชห้ลกัการดงึกระดาษขึน้มาสแกนทลีะแผ่น แต่มขีอ้จ ากดัคอืถ้าต้องการสแกน
ภาพจากหนังสอืทีเ่ป็นรปูเล่ม ต้องฉีกกระดาษออกมาทลีะแผ่น ท าให้ไม่สะดวกในการสแกน คุณภาพทีไ่ด้
จากสแกนเนอรป์ระเภทนี้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 สแกนเนอรแ์ท่นเรยีบ (Flatbed Scanner) เป็นสแกนเนอรท์ีม่กีระจกใสไวส้ าหรบัวางภาพทีจ่ะสแกน 
เหมอืนเครื่องถ่ายเอกสาร คุณภาพของงานสแกนประเภทนี้จะดกีว่าสแกนเนอรแ์บบมอืถอื หรอืสแกนเนอร์
แบบดงึกระดาษ แต่ราคาสงูกว่าเช่นกนั  
 ปจัจุบนัสแกนเนอรร์ุ่นใหม่ๆ มขีดีความสามารถในการใชง้านมากขึน้ทัง้ในเรื่องของความเรว็ และ
ความละเอยีดของภาพทีไ่ด้จากการสแกน นอกจากนี้ยงัสามารถสแกนจากวตัถุอื่นๆ  ที่ไม่ใช่กระดาษเพยีง
อย่างเดยีว เช่น วตัถุ 3 มติ ิทีม่ขีนาดและน ้าหนักที่ไม่มากจนเกนิไป หรอืแมก้ระทัง่ฟิลม์และสไลดข์องภาพ
ตน้ฉบบัเขา้สู่เครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดเ้ลย โดยทีผู่ใ้ชไ้มจ่ าเป็นต้องไปอดัขยายเป็นภาพถ่ายปกตเิหมอืนในอดตี
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2. ซีพียหูรือหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 
เปรียบได้กับสมองของมนุษย์ เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ควบคุมและ

ประมวลผลของเครื่องคอมพวิเตอร์ มลีกัษณะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเลก็มาก ภายในประกอบดว้ยทรานซสิเตอรป์ระกอบกนัเป็นวงจรหลาย
ลา้นตวั  

2.1 ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบดว้ยส่วนประกอบ
หลกั 2 ส่วน คอื 

2.1.1 Control Unit หรือ ส่วนควบคมุ 
คือ ส่วนที่ท าหน้าที่สร้างสญัญาณและส่งสญัญาณไปควบคุมการ

ท างานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพวิเตอร ์คลา้ยการส่งสญัญาณ
ควบคุมจากสมองไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนควบคุมนี้ไม่ไดท้ าหน้าที่
ประมวลผลขอ้มลู แต่มหีน้าทีป่ระสานงานใหส้่วนประกอบต่างๆ สามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

สญัญาณควบคุมจ านวนมาก สามารถเดนิทางไปยงัส่วนประกอบต่างๆ  ของระบบคอมพวิเตอรไ์ด้
ดว้ยตวัส่งสญัญาณทีเ่รยีกว่า บสั (Bus) ซึง่ประกอบดว้ย Control Bus, Data Bus และ Address Bus ทีท่ า
หน้าที่ส่งสญัญาณควบคุม ส่งสญัญาณขอ้มูล และส่งต าแหน่งที่อยู่ของขอ้มูลในส่วนความจ า ตามล าดบั 
ดงันัน้บสัจงึเปรยีบเสมอืนพาหนะทีใ่ชข้นส่งขอ้มลูไปสู่ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบนัน่เอง 

2.1.2 Aritmetic and Logic Unit : ALU หรือ ส่วนค านวณและเปรียบเทียบข้อมลู 
ท าหน้าที่ค านวณและเปรยีบเทยีบข้อมูล โดยอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ

ตรรกศาสตร ์(Logic) ตามล าดบั 
การประมวลผลดว้ยหลกัการทางคณิตศาสตร์ คอืการค านวณทีต่้องกระท ากบัขอ้มลูประเภทตวัเลข 

(Numeric) เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ฯลฯ ให้ผลลพัธ์ที่หลากหลาย แต่การประมวลผลด้วยหลกั
ตรรกศาสตร ์คอืการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีก่ระท ากบัขอ้มลูตวัอกัษร สญัลกัษณ์ หรอืตวัเลข (Character) ให้
ผลลพัธเ์พยีงสองสภาวะ เช่น 0-1, ถูก-ผดิ หรอื จรงิ-เทจ็ เป็นตน้ 

คอมพวิเตอรแ์ต่ละเครื่อง มกัม ีALU เพยีงชุดเดยีว ยกเวน้ในกรณีเครื่องคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ ที่
อาจม ีALU มากกว่าหนึ่งชุด ซึง่มกัพบในเครื่องทีม่กีารประมวลผลแบบ Multi-Processing (ประมวลผลงาน
เดยีว โดยอาศยัตวัประมวลผลหลายตวั)  
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2.2 ความเรว็ของซีพีย ู
ค่าความเรว็ของซพียีูนัน้ จรงิๆแลว้กค็อืค่าความถี่ของสญัญาณนาฬกิา ซึง่เป็นตวัก าหนดความเรว็

ในการท างานของซพียี ูและคอยใหจ้งัหวะในการท างานแก่วงจรและอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องคอมพวิเตอร์
ใหท้ างานได้อย่างสอดคลอ้งกนั  ความถี่ของสญัญาณนาฬกิานี้มหีน่วยเป็น เฮริตซ ์ (Hertz) ซึ่งบอกใหรู้ว้่า
ภายในเวลา 1 วนิาทมีสีญัญาณนาฬกิานี้เกดิขึน้จ านวนกี่ลูกคลื่น (Pulse) ดงันัน้ ความเรว็ 1 เมกะเฮริตซ ์
(MHz) จงึหมายถงึ 1 ลา้นเฮริตซ ์หรอื 1 ลา้นลกูคลื่นต่อวนิาท ี

สญัญาณนาฬกิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัซพียีมู ี2 ส่วนหลกัๆ คอื 
 สญัญาณนาฬกิาภายในซพียี ูเป็นสญัญาณทีใ่หจ้งัหวะในการท างานภายในตวัซพียีเูอง 
 สญัญาณนาฬกิาภายนอกซพียี ูเป็นสญัญาณทีใ่หจ้งัหวะในการท างานแก่บสั (Bus) ทีซ่พียีู

ใช้รบัส่งขอ้มูลกบัหน่วยความจ า คอื เส้นทางล าเลยีงขอ้มลูระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ตัง้แต่ 2 
อุปกรณ์ขึน้ไป โดยบสัทีเ่ชือ่มต่อระหว่างซพียีูกบัหน่วยความจ านี้จะเรยีกว่า Front Side 
Bus (FSB) 

ทัง้นี้ ความเรว็ของสญัญาณนาฬิกาภายนอกซพียีู หรอืความเร็วของ FSB นัน้ จะสมัพนัธ์กับ
ความเรว็ของสญัญาณนาฬกิาภายในซพียี ูดงัสมการน้ี 

 

ความเรว็ของสญัญาณนาฬกิาภายในซพียี ู= ตวัคณู x ความเรว็ของ FSB 

 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างโปสเซสเซอรร์ุ่นต่างๆที ่Intel ผลติออกมาตลอดระยะเวลา 
30 ปีทีผ่่านมา ตัง้แต่ปี 1974 ถงึปี 2004 

Name Date Transistors Microns Clock speed Data width MIPS 

8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64 

8088 1979 29,000 3 5 MHz 
16 bits 

8-bit bus 
0.33 

80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1 

80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5 

80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20 

Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 
32 bits 

64-bit bus 
100 

Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz 
32 bits 

64-bit bus 
~300 

Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz 
32 bits 

64-bit bus 
~510 

Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 
32 bits 

64-bit bus 
~1,700 

Pentium 4 
"Prescott" 

2004 125,000,000 0.09 3.6 GHz 
32 bits 

64-bit bus 
~7,000 

 
from The Intel Microprocessor Quick Reference Guide and TSCP Benchmark Scores  

 

*MIPS คือ Millions of Instructions Per Second 
 

http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=microprocessor.htm&url=http://www.intel.com/pressroom/kits/quickref.htm
http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=microprocessor.htm&url=http://home.comcast.net/~tckerrigan/bench.html
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 2.3 หน่วยความจ าแคช (Cache Memory) 
 หน่วยความจ าแคช (Cache Memory) คือ 
หน่วยความจ าความเรว็สูง ท าหน้าที่เก็บขอ้มูลหรอืค าสัง่
ต่าง ๆ ที่ซพียีูมกัเรยีกใช้งานบ่อยๆ ไว้ชัว่คราว เพื่อลด
ภาระการท างานระหว่างซพียีูกบัหน่วยความจ าแรม ทัง้นี้
ซพียีูสามารถเรยีกใช้ข้อมูลในหน่วยความจ าแคชได้เลย
ทนัทโีดยไม่ต้องเสยีเวลาตดิต่อกบัหน่วยความจ าแรมหรอื
ฮารด์ดสิกซ์ึง่จะชา้กว่ามาก 
 หน่วยความจ าแคชจะใชว้งจรแบบ Static RAM ที่
มคีวามเรว็สงู แต่กม็คีวามรอ้นสงูเช่นกนั หน่วยความจ าแคชโดยมากจะมอียู่ 2 ระดบั (Level) คอื แคชระดบั 
1 หรอื Level 1 (L1 Cache) จะอยู่ภายในซพียีูและมขีนาดไม่ใหญ่มากนัก และแคชระดบั 2 หรอื Level 2 
(L2 Cache) ซึง่ปจัจุบนักจ็ะอยู่ภายในตวัซพียีูเช่นเดยีวกนั และในซพียีูบางรุ่นอาจมกีารเพิม่แคชระดบั 3 
เขา้ไปดว้ย 
 
 2.4 บรรจภุณัฑ ์(Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพีย ู
 สามารถแบ่งเป็น 4 แบบ 

 แบบตลบั (Cartridge) ใชส้ าหรบัเสยีบลงในช่องเสยีบบน
เมนบอรด์ทีเ่รยีกว่า สลอ็ต (Slot) ซึง่ซพียีแูต่ละค่ายจะใช ้
Slot ของตนเองและไม่เหมอืนกนั ในปจัจุบนัไดเ้ลกิผลติ
แลว้ เช่น ซพียีขูอง Intel รุ่น Pentium II และซพียีูของ 
AMD รุน่ K7 เป็นตน้ 

 

 แบบ BGA (Ball Grid Array) จะมลีกัษณะเป็นแผ่นแบนๆ 
ทีด่้านหน่ึงจะมวีตัถุทรงกลมน าไฟฟ้าขนาดเลก็เรยีงตวักนั
อยา่งเป็นระเบยีบท าหน้าทีเ่ป็นขาของชปิ เวลาน าไปใชง้าน
ส่วนมากมักจะต้องบัดกรียึดจุดสัมผัส ต่างๆ ติดกับ
เมนบอร์ดเลย จงึมกัน าไปใช้ท าเป็นชปิที่อยู่บนเมนบอร์ด
ซึง่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น ชปิเซต็ และ ชปิหน่วยความจ า 
เป็นตน้ 

 

 แบบ PGA (Pin Grid Array) จะมลีกัษณะเป็นแผ่น
แบนๆ ทีด่า้นหนึ่งจะมขีา (Pin) จ านวนมากยื่นออกมา
จากตวัชปิ เป็นแบบที่นิยมใช้กนัมานาน ขาจ านวนมาก
เหล่านี้จะใช้เสยีบลงบนฐานรองหรอืที่เรยีกว่าซ็อคเก็ต 
(Socket)ที่อยู่บนเมนบอรด์ ซึ่งเอาไว้ส าหรบัเสยีบซพียีู
แบบ PGA นี้โดยเฉพาะ โดย socket นี้มหีลายแบบ 

แบบตลบั (Cartridge) 

แบบ PGA 

แบบ BGA (ในภาพคอืชปิเซต็) 
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ส าหรบัซพียีูแตกต่างกนัไปเสยีบข้าม socket กนัไม่ได้ เพราะมจี านวนช่องที่ใชเ้สยีบขาซพียีู
แตกต่างกนั (ดตูวัอยา่งทีห่วัขอ้ 5.2.1 ช่องส าหรบัตดิตัง้ซพียี)ู 

 

 แบบ LGA (Land Grid Array) เป็นบรรจุภณัฑท์ี ่Intel 
น ามาใช้กับซีพียูรุ่นใหม่ๆ ลกัษณะจะเป็นแผ่นแบนๆ ที่
ดา้นหน่ึงจะมแีผ่นตวัน าวงกลมแบนเรยีบขนาดเลก็จ านวน
มากเรยีงตวักนัอยู่อย่างเป็นระเบยีบ ท าหน้าทีเ่ป็นขาของ
ชปิ ท าใหเ้มื่อเวลามองจากทางดา้นขา้งจะไม่เหน็ส่วนใดๆ
ยื่นออกมาจากตวัชปิเหมอืนกบัแบบอื่นๆทีผ่่านมา ซพียีูที่
ใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี้ จะถูกติดตัง้ลงบนฐานรองหรือ 
Socket แบบ Socket T หรอืชื่อทางการคอื LGA 775 โดย 
Socket แบบนี้จะไมม่ชี่องส าหรบัเสยีบขาซพียีเูหมอืนกบัแบบ PGA แต่จะมขีาเลก็ๆจ านวนมาก 
ยืน่ขึน้มาจากฐานรอง 

 
2.5 อปุกรณ์ช่วยระบายความร้อนให้ซีพีย ู(CPU Fan & Heat Sink) 
ขณะที่ซีพียูท างานจะเกิดความร้อนค่อนข้างมาก จึงต้องมีอุปกรณ์ที่

เรยีกว่า ฮตีซงิค ์(Heat Sink) มาช่วยพาความรอ้นออกมาจากซพียีใูหเ้รว็ทีสุ่ด และ
จะตอ้งใชพ้ดัลมเปา่เพื่อรายความรอ้นออกไปโดยเรว็ 

 
2.6 สารเช่ือมความร้อน (Thermal Grease) 
สารเชื่อมความรอ้น หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า ซิลิโคน (Silicone) เป็นสารชนิดหนึ่งทีท่ ามาจาก

ซลิโิคนผสมกบัสารน าความรอ้นบางชนิด เช่น Zinc Oxide ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นตวักลางในการน าพาความ
รอ้นได้ด ีมกัใชท้าฉาบไว้บางๆ เพื่อไม่ให้มชี่องว่างระหว่างซพียีกูบั Heat Sink และท าหน้าทีช่่วยในการ
ถ่ายเทหรอืพาความรอ้นจากซพียีไูปสู่ Heat Sink ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

แบบ LGA 
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3. หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) 
หน่วยความจ าหลกัเป็นหน่วยความจ าพืน้ฐานในคอมพวิเตอรท์ุกเครื่อง เป็นหวัใจของการท างานใน

รปูแบบอตัโนมตั ิมหีน้าที่เกบ็ขอ้มลูต่างๆ ทีป้่อนเขา้มาเพื่อใหห้น่วยประมวลผลน าไปใช้ และเก็บขอ้มลูที่
เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละระบบการท างานของเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ย  
 หน่วยความจ าหลกัของคอมพวิเตอรแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ดงันี้ 

3.1 หน่วยความจ าแบบถาวร (Read Only Memory - ROM) 
คอื หน่วยความจ าทีน่ าขอ้มลูออกมาใชง้านเพยีงอยา่งเดยีว (Read 

Only) โดยมกีารบนัทกึขอ้มลูไวล้่วงหน้าแลว้ สามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูไวไ้ด้ 
โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการรกัษาข้อมูล แม้เราจะปิดเครื่อง 
หรอืไมม่ไีฟฟ้าไปหล่อเลีย้ง ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรอมกจ็ะยงัคงอยู ่ไมส่ญูหายไป 

ในปจัจุบนั หน่วยความจ าถาวรน้ี เปิดโอกาสให้สามารถลบหรอื
แก้ไขขอ้มลูได ้เช่น การปรบัปรุง/แก้ไขขอ้มลูเกี่ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์
(System Configuration) เป็นตน้ 
 

3.2 หน่วยความจ าชัว่คราว (Random Access Memory - RAM) 
คอื หน่วยความจ าที่สามารถบนัทกึขอ้มูลหรอือ่านขอ้มูล ณ เวลาใดๆ 

ไดต้ามต้องการ (Random Access) ต้องอาศยัสญัญาณไฟฟ้าในการเกบ็รกัษา
ขอ้มูลและอ่านขอ้มูล ฉะนัน้ ขอ้มูลที่อยู่ในแรมจะสูญหายไปทนัททีี่ปิดเครื่อง 
หรอืไมม่ไีฟฟ้าไปหล่อเลีย้ง 

แรมเป็นหน่วยความจ าทีใ่กลช้ดิและเกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์
โดยตรง เนื่องจากการรบัขอ้มลู การประมวลผล และการแสดงผลขอ้มลู ต่างตอ้งอาศยัพืน้ทีใ่นหน่วยความจ า
นี้ทัง้สิ้น กล่าวได้ว่า แรมเป็นหน่วยความจ าที่เป็นตวับ่งชี้ประสทิธภิาพของเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ส าคญั  
ขนาดของแรมหรอืความจุของแรมเปรยีบเสมอืนขนาดของโต๊ะท างาน หากแรมมคีวามจุมากกเ็หมอืนโต๊ะ
ท างานทีม่พีืน้ทีใ่นการท างานไดม้ากนัน่เอง 

หน่วยความจ าแรม มหีน่วยวดัเป็นไบต์ ซึ่งถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า จะนิยมใช้หน่วยความจ าแรม 32 
หรอื 64 เมกะไบต ์(MB) แต่ถา้เป็นเครือ่งรุ่นใหม่ๆ จะนิยมใชแ้รมขนาด 512 MB ขึน้ไป ซึง่จะท าใหส้ามารถ
ท างานทีม่ขีนาดใหญ่ๆ เช่น งานมลัตมิเิดยีหรอืงานกราฟิกได้ โดยหากใชห้น่วยความจ าแรมน้อย เครื่องอาจ
ท างานชา้มากหรอือาจหยดุชะงกัไดง้า่ย  
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4. หน่วยความจ าส ารอง 
เนื่องจากหน่วยความจ าหลกั ในเครื่องคอมพวิเตอร ์ ไม่สามารถรกัษาขอ้มลูไวไ้ดห้ลงัจากปิดเครื่อง

คอมพวิเตอร ์ดงันัน้ การบนัทกึขอ้มลูลงบนหน่วยความจ าส ารอง จงึมคีวามจ าเป็นในการเกบ็รกัษาขอ้มลูไว้
ใช้ในอนาคต และท าให้สามารถน าข้อมูลจากเครื่องคอมพวิเตอร์เครื่องหนึ่ง  เคลื่อนย้ายไปสู่เครื่อง
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่นในระบบเดยีวกนัไดอ้กีดว้ย  

หน่วยความจ าส ารอง แบ่งออกตามความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูได ้2 ประเภท ดงันี้  
4.1. หน่วยความจ าส ารองท่ีเข้าถึงข้อมลูได้โดยล าดบั (Sequential Access Storage)  

เป็นหน่วยความจ าส ารองทีต่อ้งมกีารจดัเกบ็และเรยีกใชข้อ้มลูโดยการเรยีงล าดบั การสบืคน้
หรอืเขา้ถงึขอ้มลูจงึล่าชา้ เพราะตอ้งเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงัของการบนัทกึ ซึง่หน่วยความจ า
ส ารองประเภทนี้ ไดแ้ก่ เทปแมเ่หลก็ (Magnetic Tape)  

4.2. หน่วยความจ าส ารองท่ีเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรง (Random/Direct Access Storage)  
เป็นหน่วยความจ าส ารองทีส่ามารถจดัเก็บและเรยีกใช้ขอ้มูลที่ต้องการได้โดยตรง ไม่ต้อง

อ่านเรยีงล าดบั เหมาะกบังานทีต่้องอาศยัการประมวลผลแบบโต้ตอบ ต้องการขอ้มลูทีร่วดเรว็ 
ซึง่ไดแ้ก่ จานแม่เหลก็ (Magnetic Disk) ประเภทต่างๆ เช่น ฟลอปป้ีดสิก์ (Floppy Disk) 
ฮารด์ดสิก ์(Hard Disk) ซดีรีอม (CD-ROM) และ ดวีดี ี(DVD) นัน่เอง  

 

ตวัอยา่งหน่วยความจ าส ารอง ไดแ้ก่ 
 บตัรเจาะร ู(Punched Card) 

บตัรเจาะรูเป็นหน่วยความจ าส ารองแบบดัง้เดมิ มลีกัษณะ
โครงสรา้งเป็นบตัรกระดาษเจาะรูให้แสงลอดผ่าน เพื่อก าหนดสภาวะ 0 
หรอื 1 (แสงลอดผ่าน คอื 1 และแสงลอดผ่านไม่ได ้คอื 0) บตัรเจาะรนูัน้
เดมิเป็นบตัรโลหะ เริม่ใชค้รัง้แรกราวปี พ.ศ. 2344 

 

 เทปแมเ่หลก็ (Magnetic Tape) 
นิยมใชก้บัเครื่องคอมพวิเตอรข์นาดกลางถงึขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็น

สายเทปแบบมว้นเปลอืย (Open Reel) หรอืแบบตลบั (Cassette) ตวัสายเทป
ท าด้วยพลาสตกิชนิดพเิศษ เคลอืบผวิด้วยออกไซด์ของโลหะ ( Iron Oxide) 
และเคลอืบอกีชัน้ดว้ยสารประกอบชนิดหนึ่ง เพื่อป้องกนัการสกึหรอของสาย
เทปและช่วยใหเ้กดิจดุแมเ่หลก็ (Magnetized Spot) ไดง้า่ยขึน้ 
 

 ฟลอปป้ีดสิก ์(Floppy Disk) 
ฟลอปป้ีดสิก์ หรอืที่เรยีกว่า ดสิก์เก็ต (Diskette) มลีกัษณะเป็น

แผ่นแม่เหล็กสีด าทรงกลม ท าจากแผ่นพลาสติกไมล่า เคลือบด้วยสาร
แม่เหล็ก บรรจุอยู่ในซองพลาสติกแข็งรูปสี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันแผ่น
ดสิกเ์กต็ จากฝุน่ละออง สิง่สกปรก การขดูขดี และอื่นๆ 

  

http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page41.htm
http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page42.htm
http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page43.htm
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 ฮารด์ดสิก ์(Hard Disk) 
เป็นหน่วยความจ าส ารองที่เป็นอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลู

ความเร็วสูง ท าจากจานแม่เหล็กซึ่งหมุนด้วยความเร็ว
หลายพนัรอบต่อนาที และมหีัวอ่านคอยวิ่งไปอ่านหรือ
บนัทกึขอ้มลูตามค าสัง่จากซพียี ู  

ฮาร์ดดิสก์เ ป็นอุปกรณ์หลักซึ่งในปจัจุบันไม่
เพยีงแต่ใช้เกบ็ขอ้มูลเวลาที่ปิดเครื่องเท่านัน้ แต่ยงัเป็นที่
พักข้อมูลระหว่างการท างานในขัน้ตอนต่างๆ ของ
โปรแกรมหรอืระบบปฏบิตักิารดว้ย 

ฮาร์ดดสิก์มลีกัษณะเป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่น
วางซอ้นกนั โดยอาจมจี านวนแผ่น 3 – 11 แผ่น ซึง่จะไม่เรยีกว่าดสิก์แต่จะเรยีกว่าแพลตเตอร์ (Platter) 
แทน ซึง่แต่ละแพลตเตอรจ์ะสามารถเกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้สองดา้น เนื่องจากแพลตเตอรผ์ลติจากสารจ าพวกโลหะ
หรอืแก้วบางชนิด จงึไม่สามารถงอไปงอมาไดเ้หมอืนกบัฟลอปป้ีดสิก์ ท าใหต้้องมโีลหะปิดไวทุ้กด้านเพื่อ
ป้องกนัการกระทบกระเทอืน 

นอกจากนี้ฮารด์ดสิก์ยงัมหีวัอ่าน/บนัทกึขอ้มูลอยู่ภายในตวัเดยีวกนั ท าใหส้ามารถอ่านและบนัทกึ
ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง และเนื่องจากฮารด์ดสิกม์แีพลตเตอรห์ลายๆ แผ่นซอ้นกนัอยู่ ดงันัน้ฮารด์ดสิก์ตวัหนึ่งๆ 
จะมหีวัอ่านเขยีนเท่ากบัจ านวนแพลตเตอรพ์อดี และหวัอ่านแต่ละหวัจะมกีารเคลื่อนทีเ่ขา้ออกพรอ้มกนั แต่
เมื่อจะท าการอ่านหรอืบนัทกึขอ้มูลลงบนฮารด์ดสิก์ ก็จะมเีพยีงหวัอ่าน 1 หวัเท่านัน้ ที่จะท าการอ่านหรอื
บนัทกึขอ้มลู ฮารด์ดสิก์สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก แลว้แต่ความจุของแต่ละรุ่น เช่น ฮารด์ดสิก์
ความจ ุ80 GB, 120 GB เป็นตน้  

 
 
ฮารด์ดสิกจ์ะถูกออกแบบมาส าหรบับนัทกึขอ้มลู โดยขึน้อยูก่บัสถาปตัยกรรมในการออกแบบดว้ยว่า

ได้มกีารก าหนดให้มขีนาดความจุต่อแผ่นเท่าใดและในฮารด์ดสิก์แต่ละรุ่นจะต้องใช้จ านวนแผ่นเท่าใด มี
มอเตอรส์ าหรบัควบคุมการหมุนของจานดสิก์ (Spindle) โดยอตัราความเรว็ในการหมุนจะเป็น 5400, 7200 
และ 10,000 รอบต่อนาท ี(rpm) ซึง่ถ้าจ านวนรอบในการหมุนของจานดสิก์มรีะดบัความถี่ทีสู่ง กจ็ะส่งผลให้
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
 

http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page44.htm
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 ซดีรีอม (CD-ROM) และ ดวีดี ี(DVD) 

ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory) มลีกัษณะเป็นแผ่นวงกลม มขีนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 12 เซนตเิมตร (4 3/4 นิ้ว) ท ามาจากแผ่นโพลคีารบ์อเนต (Polycarbonate) ซดีรีอมนี้ใช้
หลกัของแสงในการอ่าน/บนัทกึขอ้มลู เหมาะส าหรบัขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการเปลีย่นแปลง เพราะเมื่อท าการบนัทกึ
ขอ้มลูลงไปแล้ว จะไม่สามารถน ากลบัมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใหม่ไดอ้กี ยกเวน้แต่จะใชแ้ผ่นลกัษณะ
พเิศษทีส่ามารถลบและบนัทกึใหมไ่ด ้ 

ซดีรีอมสามารถเกบ็ขอ้มลูไดถ้งึ 700 MB หรอืเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นภาพ
และเสยีงเช่น ภาพยนตรห์รอืเพลงได้นานถงึ 74 นาท ีส่วนดีวีดี (Digital 
Video Disk) เป็นหน่วยความจ าส ารองอกีชนิดหนึ่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัแผ่น
ซดีรีอม แต่สามารถเกบ็ขอ้มลูไดม้ากกว่าซดีรีอม 7 เท่าตวั (4.7 GB)  

ซดีรีอมและดวีดีไีม่สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง จ าเป็นจะต้องมตีวั
อ่านข้อมูลเช่นเดยีวกบัแผ่นดสิก์เก็ต  อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจาก
ซดีรีอม เรยีกว่า ซดีรีอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive)    
 ส่วนอุปกรณ์ที่ใชส้ าหรบัอ่านดวีดี ีเรยีกว่า ดวีดีไีดรฟ์ (DVD Drive) โดยดวีดีไีดรฟ์สามารถอ่าน
ขอ้มลูไดท้ัง้แผ่นดวีดีแีละจากแผ่นซดีรีอม แต่ซดีรีอมไดรฟ์ไมส่ามารถอ่านขอ้มลูจากแผ่นดวีดีไีด้  
 

ล าดบัชัน้ของหน่วยความจ า (Memory Heirarchy) 
 หน่วยความจ ามอียู่หลายชนิด แต่ละชนิดต่างก็มอีตัราความเรว็ที่แตกต่างกนั รวมทัง้ขนาดความจุ
และราคาทีแ่ตกต่างกนั  สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พื่อใหเ้ราเลอืกหน่วยความจ ามาใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 
 จากรูปด้านล่าง ล าดบับนสุดจะเป็นหน่วยความจ าที่มคีวามเรว็สูง และลดหลัน่ลงมาเรื่อยๆ ก็จะมี
ความเรว็ทีต่ ่าลง ในขณะทีล่ าดบับนสุดนัน้จะมขีนาดความจุน้อย และลดหลัน่ลงมาเรื่อยๆ กจ็ะมคีวามจุที่ มี
ขนาดใหญ่ขึน้  ในท านองเดยีวกนัหน่วยความจ าที่มขีนาดใหญ่นัน้จะมรีาคาต ่ากว่าหน่วยความจ าที่มขีนาด
เลก็ 

http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi2/web/page45.htm
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5. เมนบอรด์ (Mainboard) 
 เมนบอร์ด (Mainboard) หรอืมาเธอร์บอร์ด 
(Motherboard) เป็นแผงวงจรขนาดใหญ่ ซึ่งมีการ
เชื่อมต่อวงจรต่างๆ ส าหรบัเชื่อมอุปกรณ์หลายๆ ตวัเขา้
ดว้ยกนั 

เมนบอรด์มคีวามแตกต่างกนัของรปูแบบหรอืที่
เรยีกว่า “ฟอรม์แฟคเตอร”์ (Form Factor) ซึง่กค็อืขนาด
ของตวัเมนบอรด์, ต าแหน่งการจดัวางชิ้นส่วนอุปกรณ์
และขัว้ต่อ (Port) ต่างๆ บนเมนบอรด์ ซึ่งจะมผีลต่อ
รปูแบบของตวัเครือ่งหรอืเคส (Case)  
5.1 Form Factor 
 หมายถงึขนาดของตวัเมนบอรด์และต าแหน่งของขัว้ต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ โดยจะตอ้งเขา้กนัได้
กบัชนิดของตวัเครือ่งหรอืเคส (Case) ทีใ่ชด้ว้ย 
 1) AT 

 ใน Form ของ AT นัน้ มแีบบ AT ธรรมดาและ Baby AT ซึง่พืน้ฐานแลว้ทัง้สองแบบนัน้
ต่างกนัทีข่นาดของบอรด์ บอรด์ AT จะมคีวามกว้างประมาณ 12 นิ้ว ซึง่ท าใหไ้ม่สามารถน ามาใส่
กบัเคสในปจัจุบนัได ้ โดยทัว่ไปแลว้บอรด์แบบ AT จะเป็นบอรด์ชนิดเก่า เช่น 386 หรอืก่อนหน้านี้ 
การจดัการภายในเคสนัน้ค่อนขา้งจะมปีญัหา เนื่องจากขนาดของเมนบอรด์มนัจะเหลื่อมล ้ากบัช่อง
ใส่ Drive และส่วนอื่นๆ 

 2) ATX 
  รปูแบบของ ATX พฒันาขึน้มาจาก AT ไดแ้ก้ไขขอ้เสยีทีเ่กดิขึน้กบั AT ออกไป เช่น การ

ออกแบบโดยยา้ยหวัต่อ (Connector) มาไวบ้นเมนบอรด์ (Built in - On Board) ท าใหล้ดความ
ยุ่งยากในการประกอบ ลดจ านวนสายแพ เพิม่ประสทิธภิาพในการส่งขอ้มลู นอกจากนี้ส่วนทีไ่ดร้บั
การพฒันาเพิม่ขึน้อกีคอื ภาคจ่ายไฟของเมนบอรด์ ซึ่งออกแบบให้ใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและ
สามารถควบคุมโดยซอฟตแ์วรไ์ด ้

 3) BTX (Balanced Technology Extended) 
  เป็น Form Factor หรอืรูปแบบของเมนบอร์ดมาตรฐานของอินเทล ซึ่งนอกจากจะ

ประกอบดว้ย Socket T หรอื LGA 775 ซึง่เป็นช่องส าหรบัตดิตัง้ซพียีใูนตระกูล Prescott ของอนิ
เทลแลว้ กย็งัพ่วงเทคโนโลยอียา่งเช่น การใชห้น่วยความจ า DDR II และมสีลอ็ตแบบ PCI Express 
ซึง่ถูกออกแบบมาแทนทีส่ลอ็ตเดมิ เช่น PCI และ AGP 

เมนบอรด์แบบ BTX ได้ปรบัปรุงการระบายความร้อนภายในตวัเครื่อง(รวมถงึซพียีูด้วย) 
โดยแยกจดุทีเ่กดิความรอ้นสงูออกจากกนั และเพิม่ตวักระจายความรอ้น (Thermal Module) ซึง่อาจ
มตีวัยดึกบัเคสหรอื SRM (Support and retention Module) ดว้ย 
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เปรยีบเทยีบต าแหน่งของการจดัวางระหว่าง ATX กบั BTX 

 
5.2 ส่วนประกอบท่ีส าคญับนเมนบอรด์ 
 เมนบอรด์เป็นตวัก าหนดว่าเครื่องคอมพวิเตอรน์ัน้ๆ จะใชง้านกบัซพียีูอะไรได้บา้ง มปีระสทิธภิาพ
เพยีงใด รองรบักบัอุปกรณ์ใหม่ๆ  ไดห้รอืไม ่มขีนาดใหญ่เลก็เท่าไร ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องทราบถงึ
ส่วนประกอบหลกั ขอ้จ ากดั และขดีความสามารถของเมนบอรด์ เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชง้านไดอ้ย่างถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป 
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5.2.1 ช่องส าหรบัตดิตัง้ซพียี ู
 ซพียีูถอืได้ว่าเป็นตวัหลกัที่ก าหนดว่าเมนบอรด์แต่ละรุ่นนัน้จะน าไปใช้งานร่วมกบัซพียีูรุ่นใดหรอื
แบบใดไดบ้า้ง ซึง่กจ็ะเป็นตวัก าหนดชปิเซต็, ซอ็คเกต็ และอื่นๆ ทีเ่หมาะกบัซพียีรูุ่นนัน้ๆ  ตวัอย่างรปูแบบ
ของช่องส าหรบัตดิตัง้ซพียี ูเช่น 

 Socket 604 ใชก้บัซพียี ูXeon และ Xeon Nocona 
 Socket 603 ใชก้บัซพียี ูXeon 
 Socket T หรอื LGA 775 ใชก้บัซพียีขูอง Intel เช่น Pentium4 และ Celeron D แกน 

Prescott, Pentium4 Extreme Edition, Pentium D (Dual-Core)  
 Socket 478 ใชก้บัซพียี ูCeleronII, Celeron D (บางรุน่), Pentium4 (Northwood) 
 Socket 940 ใชก้บัซพียี ูAthlon 64 FX และ Opteron ของ AMD 
 Socket 939 ใชก้บัซพียี ูSempron , Athlon 64(0.09 ไมครอน) ของ AMD 
 Socket 754 ใชก้บัซพียี ูAthlon 64(0.13 ไมครอน) ของ AMD 
 Socket A ใชก้บัซพียี ูDuron, Athlon XP ของ AMD 

  

    
Socket T หรอื LGA 775 Socket 478 Socket 754 Socket A 

 
5.2.2 ช่องส าหรบัตดิตัง้หน่วยความจ า (Memory Slot) 
 หน่วยความจ า RAM จะมลีกัษณะเป็นแผงทีม่คีวามยาว จ านวนขา (Pin) และรอยบากทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้จงึตอ้งมกีารออกแบบช่องเสยีบใหต้รงชนิดของ RAM ทีจ่ะน ามาใช ้

 แบบ 30 Pin  
ใชใ้นเครือ่งรุน่ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมซีพียี ู486 มคีวามกวา้งของบสัแผงละ 8 บติ 

 แบบ 72 Pin 
ใชใ้นเครือ่ง ตัง้แต่ซพียี ู486 ไปจนถงึ Pentium มคีวามกวา้งของบสัแผงละ 32 บติ  

 แบบ 168 Pin 
ใชก้บัแผงหน่วยความจ าประเภท SDRAM มกัเรยีกว่า “DIMM Slot” (Dual In-line 

Memory Module) มคีวามกวา้งของบสัขนาด 64 บติ 
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 แบบ 184 Pin 
ช่องเสยีบแบบนี้ถูกน าไปใช้กบั RAM 2 ประเภทที่ใช้แทนกนัไม่ได้คอื ใช้กบั 

RDRAM (Rambus DRAM) แบบ 16 บติ ซึง่เรยีกว่า “RIMM Slot” กบัประเภท DDR-
SDRAM ซึง่เรยีกว่า “DIMM Slot” เช่นเดยีวกบัแบบ 168 Pin แต่ต่างกนัทีจ่ านวนขาและ
ต าแหน่งบากกลางรอ่ง 

 แบบ 232 Pin 
ใชก้บัแผงหน่วยความจ า RDRAM แบบ 32 บติ (ใชก้บัเมนบอรด์เพยีงไมก่ีรุ่น่) 

 แบบ 240 Pin  
ใช้ส าหรบัแผงหน่วยความจ าประเภท DDR2-SDRAM หรอื DDR II ที่เป็น

หน่วยความจ ารุ่นปจัจุบนัส าหรบัเครื่องพซี ีซึ่งนอกจากจะท างานด้วยความถี่ที่สูงกว่าเดมิ 
และรองรบัเทคโนโลย ีDual-Channel ซึง่ให ้Bandwidth ทีเ่พิม่มากขึน้แลว้ยงัรองรบัความจุ
สงูสุดไดม้ากถงึแผงละ 4 GB 

 
5.2.3 ชปิเซต็ (Chipset) 
 เป็นองคป์ระกอบหลกัทีถู่กตดิตัง้อยา่งถาวรบนเมนบอรด์ ไมส่ามารถถอดหรอืเปลีย่นแปลงได ้ 

           
 

 ชปิเซต็มคีวามส าคญัอยา่งมาก เนื่องจากเป็นตวัก าหนดอุปกรณ์อื่นๆ บนเมนบอรด์ เช่น 
 ก าหนดชนิดของซอ็คเกต็ ซึง่จะเป็นตวัก าหนดว่าเมนบอรด์นี้จะใชก้บัซพียีชูนิดใดไดบ้า้ง  
 รองรบัหน่วยความจ าชนิดใดไดบ้า้ง  
 มสีลอ็ตประเภทใดถูกตดิตัง้ไวบ้นเมนบอรด์ไดบ้า้ง   
 สามารถท างานรว่มกบอุปกรณ์ประเภทใดไดบ้า้ง  
 ขยายความสามารถไดม้ากน้อยเพยีงใด 

ดว้ยเหตุนี้ชปิเซต็จงึเป็นหวัขอ้หลกัในการพจิารณาเลอืกซือ้เมนบอรด์ ตวัอย่างเช่น เมนบอรด์ใชช้ปิ
เซต็ทีส่นับสนุนความเรว็ FSB ไดสู้งสุดถงึ 800 MHz หรอืไดเ้พยีง 533 MHz มแีคชไดม้ากน้อยเพยีงใด มี
หน่วยความจ าสูงสุดได้เท่าไร ซึ่งชปิเซต็จะจ ากดัค่าสูงสุดที่รองรบัได้ ส่วนเมนบอร์ดเป็นตวัจ ากดัจ านวน
สลอ็ตทีจ่ะใส่ไดจ้รงิ เป็นตน้ 

แต่เดมิชปิเซต็ท าหน้าที่เป็นตวักลางในการประสานงานระหว่างซพียีกูบัหน่วยความจ าเท่านัน้ แต่
ต่อมาเมือ่สามารถบรรจทุรานซสิเตอรล์งในชปิไดม้ากขึน้ ชปิเซต็กม็หีน้าทีอ่ื่นๆเพิม่เขา้ไปดว้ย เช่น 

 ตวัควบคุมแคช (Cache Controller)และฮารด์ดสิก ์(IDE Controller) 
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 ตวัควบคุมบสั PCI รวมทัง้พอรต์ต่าง ๆ 
 
การท างานของชปิเซต็ปกตจิะแยกออกเป็นสองส่วน คอื 

 ท างานในส่วนของซพีียูกบัองค์ประกอบต่างๆ
คอื แคช, RAM และ AGP ทีอ่ยู่บน Front Side 
Bus (FSB) หรอืที ่Intel เรยีกว่า North Bridge 
Chipset (สะพานฝ ัง่เหนือ คอืฝ ัง่ทีอ่ยู่ใกลซ้พียี)ู 
โดยอาจจะมหีลายชปิประกอบกนั  

 ท างานในส่วนที่มไีว้ส าหรบัต่อเข้ากบัอุปกรณ์ 
I/O ต่างๆ ไดแ้ก่ IDE, สลอ็ต ISA และพอรต์ต่างๆ (ขนาน, อนุกรม, USB) ซึง่เป็นอกีชปิ
เลก็ๆเพยีงชปิเดยีว ที่อาจเรยีกว่าเป็น South Bridge Chipset (คอืสะพานฝ ัง่ที่อยู่ไกล
ออกมาจากซพียีนูัน่เอง)  

แต่ในชปิเซต็รุ่นใหม่ๆ เช่น i810 เป็นต้นไป จะมกีารน าแนวคดิในการออกแบบใหม่มาใช้ โดย
แทนทีจ่ะแบ่งเป็น North และ South Bridge อย่างเดมิกก็ลายเป็น Accelerated Hub ทีร่วมเอาการเชื่อมต่อ
ในรปูแบบและความเรว็ต่างๆกนั เขา้มาดว้ยกนัแทน 
 

  
โครงสรา้งการแบ่งชปิเซต็แบบเดมิ โครงสรา้งของชปิเซต็รุ่นใหม่ 

        

ชปิเซต็แต่ละรุน่จะมขีดีความสามารถและราคาทีแ่ตกต่างกนัไป ตามแต่วตัถุประสงคท์ีผู่ผ้ลติก าหนด
มา ในบางครัง้เราก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ชปิเซต็แพงๆ โดยที่ไม่ได้ใช้ขดีความสามารถที่เพิม่ขึน้เหล่านัน้ ซึ่ง
จดุส าคญัในการพจิารณาขดีความสามารถกม็หีลายประการดว้ยกนั เช่น พจิารณาว่าเป็นชปิเซต็ส าหรบัซพียีู
รุ่นใด  รองรบัความเร็วของบสัได้เท่าใด  รองรบัการท างานร่วมกนัหลายๆซพีียูได้หรอืไม่  ชนิดของ
หน่วยความจ าทีท่ างานดว้ยไดน้ัน้เป็นแบบใด  และจ านวนหน่วยความจ าสงูสุด เป็นตน้ 
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5.2.4 ระบบบสั และช่องส าหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ (Bus & Slot) 
 บสัเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ทัง้ที่อยู่บนเมนบอรด์และที่ติดตัง้เพิม่เข้ามา ตัง้แต่ 
ซพียี,ู หน่วยความจ า, แคช, ฮารด์ดสิก,์ สลอ็ตต่างๆ 
แล ะจอภาพ  เ ป็นต้ น  ดัง นั ้น  ค ว าม เ ร็ว แล ะ
ประสทิธภิาพในการท างานของบสัจงึมผีลอย่างมาก
กบัประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
 ระบบบสัทีเ่หมาะสมจะต้องมคีวามเรว็เพยีง
พอที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆ รบัส่งขอ้มูลระหว่างกนัได้
อย่างเต็มศกัยภาพความเรว็ของอุปกรณ์นัน้ๆ เพื่อ
ไม่ให้เป็นตวัถ่วงอุปกรณ์อื่นๆ อนัจะท าใหค้วามเรว็
โดยรวมของทัง้เครือ่งลดลง 
 โ ค ร ง ส ร้ า ง ขอ ง ร ะบบบัส ขอ ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มีความสลับซับซ้อน ทัง้นี้ เนื่องจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก ์
การ์ดแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้ถูก

พฒันาใหม้คีวามเรว็เพิม่ขึน้ จงึท าใหต้อ้งพฒันาชปิเซต็และระบบบสัต่างๆ ตามไปดว้ย  
 
ระบบบสัและสลอ็ตต่างๆ มคีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร? 

5.2.4.1 บสัและซอ็คเกต็ของซพียี ู
บสัที่ส าคัญที่สุด คือ บสัที่ใช้เชื่อมต่อ

กบัซพียี ูเรยีกว่า Front Side Bus (FSB) 
ซึ่งเป็นบสัที่ต้องท างานด้วยความถี่สูงสุด
ภายนอกของซพียีู เช่น 100, 133, 166, 
200 และ 266 MHz เป็นต้น เนื่องจากเป็น
เสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างซพียีู (ซึง่ตดิตัง้อยู่
กบัซอ็คเกต็ของซพียี)ู กบัชปิเซต็ตวัหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Front Side Bus 

 
ระบบบสัจะเชือ่มอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอรด์เขา้ดว้ยกนั 

CPU 
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5.2.4.2 บสัและสลอ็ตของอุปกรณ์ความเรว็สงู 
สลอ็ตของอุปกรณ์ความเรว็สงู เช่น PCI, AGP และ PCI Express เป็นตน้ 

Bus Type Bus Width Bus Speed MB/sec 
ISA 16 bits 8 MHz 16 MBps 

EISA 32 bits 8 MHz 32 MBps 
VL-bus 32 bits 25 MHz 100 MBps 
VL-bus 32 bits 33 MHz 132 MBps 

PCI 32 bits 33 MHz 132 MBps 
PCI 64 bits 33 MHz 264 MBps 
PCI 64 bits 66 MHz 512 MBps 
PCI 64 bits 133 MHz 1 GBps 

 PCI (Peripheral Component Interconnect) และ PCI-X (PCI Extended) 
  บสั PCI เป็นบสัความเรว็ค่อนข้างสูง ใช้เชื่อมต่อระหว่างชปิเซ็ตกบัอุปกรณ์ความเร็ว
รองลงมา เช่น การด์เสยีง, การด์โมเดม็, การด์แลน เป็นตน้  
  มาตรฐานของบสั PCI ปจัจุบนัจะมคีวามกวา้งบสั 32 บติ และ 64 บติ ซึง่บสัแบบ 64 บตินี้
จะเรยีกว่า PCI-X  
 

 
 AGP (Accelerated Graphic Port) 

 AGP เป็นพฒันาการทีต่่อจากบสั PCI โดยท างานทีค่วามถี่ 66 MHz บสั AGP นี้ถูกออกแบบมา
ส าหรบัการด์แสดงผลโดยเฉพาะ ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีม่กีารส่งขอ้มลูมากทีสุ่ด และจ าเป็นต้องส่งผ่านขอ้มลูใหไ้ด้
เรว็ทีสุ่ด เพราะจะมผีลต่อประสทิธภิาพโดยรวมอย่างเหน็ได้ชดั แต่ก็มขีอ้จ ากดัคอื เมนบอรด์ส่วนใหญ่จะมี
สลอ็ต AGP อยู่เพยีงสลอ็ตเดยีวเท่านัน้ แต่ส าหรบัมาตรฐานของระบบบสัอย่าง PCI Express จะสามารถมี
ไดม้ากกว่า 1 ช่องบนเมนบอรด์เดยีวกนั 
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 PCI Express 
PCI Express นัน้เป็นบสัที่ท างานแบบ 

Serial และสามารถเลือกใช้ความเรว็มากน้อยตาม
ต้อ งก ารได้  โ ดยแบ่ ง ออก เ ป็นช่ อ งสัญญาณ 
(channel) หรอื lane ของ PCI ซึง่จะมคีวามเรว็ใน
การรบัส่งขอ้มลูแต่ละทศิทาง 250 MB/sec และรวม
สองทาง (Full-Duplex) สูงถึง 500 MB/sec ซึ่งขัน้
ต ่าสุดเรยีกว่า PCI Express x1 ถูกออกแบบใหม้า
แทนที่ PCI Bus แบบเดมิ ประกอบด้วย 1 lane 
สล็อตก็จะสัน้หน่อย ส่วนขัน้ถัดไปจะมีความเร็ว
เพิม่ขึน้เป็น 2, 4, 8 และ 16 เท่าตามล าดบั ก็จะ
ประกอบดว้ย 2, 4, 8 และ 16 lane ทีร่บัส่งขอ้มลู
พร้อมกัน สล็อตก็จะยาวขึ้น (มีข ัว้ ต่อมากขึ้น) 
เรยีกว่าเป็น PCI Express x2, x4, x8 และสูงสุดคอื 
PCI Express x16 ทีเ่รว็ถงึ 8 GB/sec ซึง่จะมาแทนทีส่ลอ็ตแบบ AGP 8x ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจบุนั  

นอกจากนี้ดว้ยขอ้จ ากดัที่มมีานมนาน เมนบอรด์ส่วนใหญ่จะสามารถมสีลอ็ต AGP ไดเ้พยีงสลอ็ต
เดยีวเท่านัน้ แต่ส าหรบัมาตรฐานใหม่อย่าง PCI Express x16 ทีจ่ะมาแทนทีส่ลอ็ต AGP แบบเดมินัน้จะ
สามารถมไีดม้ากกว่า 1 ช่องบนเมนบอรด์เดยีวกนั 
 
5.2.5 BIOS (Basic Input/Output System) 

 BIOS คอื ชปิทีถู่กตดิตัง้มาบนเมนบอรด์จากโรงงาน ภายใน
บรรจุโปรแกรมหรอืชุดค าสัง่ขนาดเล็กส าหรบัควบคุมการท างานขัน้
พืน้ฐาน เช่น การท ากระบวนการ POST (Power-On Self Test) ของ
เครื่อง รวมทัง้โปรแกรมที่ใช้ตัง้ค่าการท างานให้กบัเครื่อง ที่เรยีกว่า 
BIOS หรอื CMOS Setup ทีจ่ะบนัทกึขอ้มูลและค่าต่างๆ ไว้ในชปิ
หน่วยความจ าอีกประเภทหนึ่งที่เรยีกว่า ซีมอส (CMOS) ซึ่งเป็น
หน่วยความจ าที่กนิไฟน้อย และเก็บขอ้มูลได้โดยใช้แบตเตอรีท่ี่อยู่บน
เมนบอร์ด ซึ่งจะคอยจ่ายไฟเลี้ยงให้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ปิดเครื่อง 

ถา้แบตเตอรีก่อ้นน้ีหมดหรอืถูกถอดออก ค่าทีต่ ัง้ไวก้จ็ะหายและกลบัไปใชค้่าเริม่ตน้แทน  
 
5.2.6 ถ่านหรอืแบตเตอรีไ่บออส (BIOS Battery) 
 แบตเตอรีไ่บออสเป็นอุปกรณ์ทีอ่ยูบ่นเมนบอรด์ เป็นส่วนทีไ่มค่่อยมผีูส้นใจนัก จนกระทัง่เมื่อนาฬกิา
ของเครื่องคอมพวิเตอรผ์ดิพลาดและ CMOS เริม่เก็บขอ้มูลไม่อยู่ ซึ่งบอกให้รูว้่าแบตเตอรี่ไบออสใกล้จะ
หมดอายแุลว้ ถา้ปล่อยไวเ้ช่นน้ีนานๆ กอ็าจจะท าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมาได ้ 

(1) รปูตวัอย่างของเมนบอรด์ทีใ่ช ้PCI Express x1 (สัน้)  
และ PCI Express x16 (ยาว) บรเิวณวงกลมสนี ้าเงนิ (ซา้ยมอื) 

 

(2) รปูตวัอย่าง Socket แบบใหม ่LGA775 หรอื Socket T  
ส าหรบัซพียี ูPrescott บรเิวณวงกลมสเีขยีว (ขวามอื) 

(1) 
(2) 
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 แบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบบลิเธยีม (Lithium) เนื่องจากมคีวามคงทน และ
สามารถใช้งานได้นานเป็นปี ๆ โดยมอีายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี 
ลกัษณะจะคลา้ยกระดุมหรอืเหรยีญสเีงนิ ถูกวางอยู่ในเบา้พลาสตกิสดี า และอาจมแีผ่น
โลหะตดิอยูเ่ป็นขัว้ไฟส าหรบัต่อเขา้กบัเมนบอรด์ 

 
5.2.7 ขัว้ต่อและพอรต์ต่างๆ 

 
6. อปุกรณ์แสดงผล 

หน่วยแสดงผลเป็นส่วนทีแ่สดงขอ้มูลจากคอมพวิเตอรไ์ปสู่มนุษย ์ เป็นตวักลางการสื่อสารระหว่าง
คอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์เราเรยีกเครือ่งมอืในส่วนน้ีว่า อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)  

อุปกรณ์แสดงผลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของขอ้มลูทีแ่สดงออกมา ไดแ้ก่  
 อุปกรณ์แสดงผลทีม่นุษยจ์บัต้องไม่ได ้(Softcopy Output Device) หมายถงึ อุปกรณ์แสดง

ขอ้มูลที่มนุษย์ไม่สามารถจบัต้องข้อมูลที่แสดงนัน้ได้ เช่น ข้อมูลตวัอกัษรหรอืภาพบน
จอภาพ หรอืขอ้มลูเสยีงจากล าโพง เรยีกขอ้มลูประเภทน้ีว่า Softcopy  

 อุปกรณ์แสดงผลทีม่นุษยจ์บัต้องได ้(Hardcopy Output Device) หมายถงึ อุปกรณ์แสดง
ขอ้มลูทีม่นุษยส์ามารถจบัต้องขอ้มลูทีแ่สดงนัน้ได ้เช่น ตวัอกัษรหรอืภาพบนกระดาษ เป็น
ตน้ เราเรยีกขอ้มลูประเภทน้ีว่า Hardcopy 

 
ตวัอยา่งอุปกรณ์แสดงผล ไดแ้ก่ 
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 6.1 จอภาพ (Monitor) 
จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่มนุษย์จบัต้อง

ไม่ได้ (Softcopy Output Device) แสดงออกมาในลกัษณะของ
ขอ้ความและรปูภาพ  

หลกัการในการแสดงภาพหรอืข้อมูลบนจอจะคล้ายกับการ
ท างานของจอโทรทศัน์ คอื เกดิจากคอมพวิเตอรส์่งสญัญาณให้เกดิ
การยงิแสงอิเล็กตรอนไปยงัพื้นผวิของจอภาพ ซึ่งฉาบไว้ด้วยสาร
ฟอสฟอรสัที่สามารถเรอืงแสงได้เมื่อโดนอิเลก็ตรอนตกกระทบ แต่
ความแตกต่างที่ส าคัญที่สุดระหว่างจอภาพกับจอโทรทัศน์ก็คือ 
คุณภาพและความละเอยีดของภาพที่ปรากฏขึน้บนจอ โดยภาพบน
จอภาพของคอมพวิเตอรจ์ะต้องมคีุณภาพที่ดกีว่า เนื่องจากลกัษณะ
การใชง้านทีผู่ใ้ชต้อ้งอยูใ่กลช้ดิจอคอมพวิเตอรม์ากกว่านัน่เอง 

จอภาพสี (Color) เป็นจอภาพที่ใช้กนัโดยทัว่ไปในปจัจุบนั ซึ่งลกัษณะการแสดงผลจะอาศัย
สญัญาณดจิติอล เช่นกนั แต่จะแยกออกเป็น 3 สญัญาณ ตามแม่สขีองแสง คอื แดง เขยีว และน ้าเงนิ (Red, 
Green, Blue: RGB) ซึง่จะท าใหเ้กดิสต่ีางๆ มากมายตามหลกัการผสมของแมส่นีัน่เอง  

ขนาดความกวา้งของจอภาพมหีลายขนาด ซึง่กจ็ะมคีวามละเอยีดในการแสดงผลมากน้อยไม่เท่ากนั 
โดยความละเอยีดของภาพจะมหีน่วยวดัเป็นจุดภาพหรอืทีเ่รยีกว่า พิกเซล (Pixel) ในแนวตัง้และแนวนอน
ของจอภาพ เช่น 640x480, 800x600, 1,024x768 และ 1,280x1,024 เป็นต้น ยิง่มขีนาดของพกิเซลมาก
ขนาดของภาพจะมคีวามละเอยีดสูงมากขึ้น ภาพทีป่รากฏจะมคีวามสวยงามมากขึน้ และขนาดของภาพที่
แสดงผลบนจอจะเลก็ลง ท าใหม้เีนื้อทีใ่ชง้านบนจอมากขึน้ 

การท างานของจอภาพต้องใชร้่วมกบัแผงวงจรควบคมุจอภาพ (Graphic Adapter Card) หรอืที่
เรยีกสัน้ๆ ว่า การด์แสดงผล ซึง่เป็นแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่สยีบเขา้ไปในเมนบอรด์ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็น
ตัวรบัค าสัง่ในการแสดงผลจากโปรแกรมต่างๆ  แล้วแปลงสญัญาณนัน้เป็นสญัญาณที่จอภาพเข้าใจ
ได ้จากนัน้จงึส่งสญัญาณทีแ่ปลงแลว้ไปยงัจอภาพ   

นอกจากนี้ยงัมจีอภาพอกีประเภทที่มลีกัษณะพเิศษ นัน่คอื 
จอภาพระบบสมัผสั (Touch Screen Monitor) ซึง่เป็นจอภาพทีม่ ี
การส่งผ่านขอ้มลูเขา้สู่คอมพวิเตอรอ์าศยัการสมัผสัทีจ่อภาพ ซึง่มกั
ท าเป็นลกัษณะรายการ (Menu) ให้ผูใ้ชเ้ลอืก โดยทีต่วัผวิจอจะถูก
ปกคลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิทีม่ลี าแสงอนิฟาเรด ซึง่มนุษยไ์ม่สามารถ
มองเหน็ได้ สญัญาณทีเ่กิดจากการสมัผสักบัล าแสงอนิฟาเรดจะถูกส่งเขา้สู่ระบบเพื่อตคีวามหมาย และ
ประมวลผล จากนัน้จงึแสดงผลออกมาทางจอภาพเดยีวกนั ซึ่งลกัษณะเช่นนี้ก่อให้เกดิความรวดเรว็และ
สะดวกในการสื่อสารระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์  

จะเหน็ว่า จอภาพประเภทน้ีเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ทัง้ป้อนขอ้มูล (Input Device) เขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเป็นอุปกรณ์แสดงผล (Output Devive) ออกมาสู่ผูใ้ชใ้นตวัเดยีวกนั  
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 6.2 เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 

คอื อุปกรณ์แสดงผลลพัทีใ่ชพ้มิพข์อ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร ขอ้ความ และรปูภาพใหไ้ปปรากฏบนกระดาษ 
เพื่อสามารถน าไปใชใ้นงานอื่นๆ ได ้

เครือ่งพมิพโ์ดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 เครื่องพมิพ์แบบจุด (Dot Matrix Printer) คือ 

เครื่องพมิพ์ที่อาศยัการใช้หวัเขม็ไปกระแทกกระดาษ 
โดยผ่านผ้าหมกึท าให้เป็นจุดขึ้น ซึ่งมลีกัษณะการ
ท างานคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด  คุณลักษณะเด่นของ
เครือ่งพมิพแ์บบน้ี คอื สามารถพมิพล์งบนกระดาษทีม่ ี
หลายส าเนาหลายชุดได ้ท าใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาพมิพ ์ 

 
 เครื่องพมิพ์แบบพ่นหมกึ (Ink Jet Printer) คอื 

เครื่องพมิพ์ทีใ่ชว้ธิพี่นน ้าหมกึลงไปบนวตัถุงาน โดย
หมึกจะถูกฉี ดออกจากรูขนาดเล็กบนหัวพิมพ์ 
 คุณลกัษณะเด่นของเครื่องพมิพ์แบบนี้ คอื สามารถ
พมิพ์ภาพสีได้ โดยมตีลบัหมกึสีแยกอิสระ สามารถ
ถอดเปลีย่นใหม่ได้ คุณภาพการพมิพค์มชดักว่าแบบ
ใชห้วัเขม็ ใหค้วามละเอยีดสงู   

 
 เครื่องพมิพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer) มหีลกัการ

ท างานเหมอืนกบัเครือ่งถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องพมิพท์ี่
พฒันามาจากเครื่องพิมพ์แบบจุดและแบบพ่นหมึก 
สามารถพมิพไ์ดเ้รว็กว่าแบบอื่นและมคีวามคมชดัมาก 
จึงได้รบัความนิยมน ามาใช้งานในส านักงานทัว่ไป 
อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยงัมรีาคาสูงกว่า
เครือ่งพมิพแ์บบจดุและแบบพ่นหมกึ  
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 6.3 พลอตเตอร ์(Plotter) 
เนื่องจากการแสดงรปูกราฟิกทางเครือ่งพมิพ ์(Printer) จะมขีอ้จ ากดัทางดา้นคุณภาพและขนาดของ

ภาพ ดงันัน้จงึมกีารผลติพลอตเตอรข์ึน้มาเพื่อใชใ้นงานทีม่กีารสรา้งรปูภาพทางกราฟิก เช่น  การออกแบบ 
แผนผงั และชารต์ต่างๆ เป็นตน้ 

พลอตเตอร ์คอื เครื่องวาดลายเสน้ ท างานโดยอาศยัแขนจบัปากกา ลากลายเสน้ในแนวแกน  X-Y 
บนกระดาษ เช่นเดียวกับการเขยีนด้วยปากกาหรอืดนิสอ  โดยพลอตเตอร์จะรบัสญัญาณจากเครื่อง
คอมพวิเตอร ์ เพื่อใชค้วบคุมการเลื่อนปากกาไปบนกระดาษซึง่สามารถเลอืกสี หรอืปากกาทีม่เีสน้หนาบาง
อยา่งไรกไ็ด ้พลอตเตอรแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื  
  1. พลอตเตอรแ์บบทรงกระบอก (Drum Plotter) จะมี
ปากกามากกว่า 1 ดา้มทีม่ขีนาดและหลายส ีผลดักนัเคลื่อนทีไ่ปมาบนกระ
ดาษ ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อสรา้งภาพขึน้มา ซึ่ง
การจะเลือกว่าจะใช้ปากกาด้ามไหน คอมพวิเตอร์จะเป็นตัวจดัการเอง 
พลอตเตอรช์นิดนี้ มกัเป็นแบบตัง้พืน้และมขีนาดใหญ่ ใชใ้นการสรา้งภาพ
ที่ต่อเนื่อง เช่น ส าหรบัวดัความสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว หรอืวาด
ภาพกราฟิกที่มขีนาดใหญ่และยาวมากๆ เช่น ภาพโครงสร้างของยาน
อวกาศ เป็นตน้   
  2. พลอตเตอรแ์บบระนาบ (Flatbed Plotter) จะมปีากกามากกว่า 1 ดา้มเช่นกนั แต่การ
เคลื่อนทีจ่ะมแีต่ปากกาเท่านัน้ทีม่กีารเคลื่อนทีท่ ัง้สองแกน ในขณะทีก่ระดาษผลลพัธจ์ะอยู่กบัที ่พลอตเตอร์
แบบนี้ มกัมขีนาดไม่ใหญ่นัก ตัง้บนโต๊ะคอมพวิเตอรไ์ด ้ภาพทีว่าดจงึไม่ใหญ่มาก เช่น รปูกราฟต่างๆ เป็น
ตน้ 

3. อเิลก็โตรสแตตคิพลอตเตอร ์(Electrostatic Plotter) เป็นพลอตเตอรท์ีใ่ชใ้นการสรา้งภาพ
อยา่งคร่าวๆ ไมล่ะเอยีดมากนกั ใชส้ าหรบัตรวจสอบความถูกตอ้งของงาน เมือ่เรยีบรอ้ยดแีลว้จงึส่งใหพ้ลอต
เตอร ์2 แบบแรกสรา้งภาพผลลพัธท์ีม่คีวามละเอยีดสงูต่อไป  
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7. การด์แสดงผล (Graphic card) 
 ภาพที่ เห็นในจอมอนิเตอร์นั ้นถูก
สร้างขึน้จากจุดเลก็ๆ จ านวนมากหลายล้าน
จุดที่เรยีกว่าพกิเซล(pixels) ในการสรา้งจุด
เ ล็ ก ๆ เ ห ล่ า นี้ ขึ้ น ม า เ ป็ น ภ าพ  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ต้องการอุปกรณ์บางอย่างที่
สามารถแปลงขอ้มูลไบนารจีาก CPU ให้เป็น
รปูภาพ อุปกรณ์นัน้คอื Graphics card หรอื 
การด์แสดงผลนัน่เอง 

การด์แสดงผลมกีารท างานทีซ่บัซอ้น 
แต่หลกัการพื้นฐานและส่วนประกอบของมนั
ไมย่ากต่อการท าความเขา้ใจนกั 

ลองคดิว่าเครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นบรษิทัหน่ึงซึง่มฝี่ายศลิป์อยู่ดว้ย  เมื่อคนในบรษิทัต้องการชิน้งาน
รปูภาพหรอืโปสเตอรส์กัชิน้กจ็ะเป็นหน้าทีข่องฝา่ยศลิป์ในการผลติชิน้งานนัน้ขึน้มา 

การ์ดแสดงผลก็ใช้หลกัการเดยีวกนั 
เมื่ อซีพียูก าลังประมวลผลหากมีข้อมูล
เกีย่วกบัภาพทีต่้องแสดงผล ซพียีจูะส่งขอ้มลู
เกี่ยวกับภาพนั ้นไปยังการ์ดแสดงผล ซึ่ง
การ์ดแสดงผลจะมหีน้าที่คิดว่าจะต้องใช้จุด
(Pixels) ในการสร้างรูปภาพขึ้นมาอย่างไร 
หลังจากนั ้นจึงส่งข้อมูลต่อไปยังจอภาพ 
(monitor) โดยผ่านสายเคเบลิหรอืสายแพ 

 
การ์ดแสดงผลที่ใช้ในปจัจุบนั ได้แก่ 

การด์วจิเีอ (VGA : Video Graphics Array) สามารถแสดงผลไดต้ัง้แต่ 16 ส ีทีค่วามละเอยีด 640x480 พกิ
เซล และต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการด์ซุปเปอรว์จีเีอ (SVGA : Super Video Graphics Array) ซึง่สามารถแสดง
สไีด ้256 ส ีทีค่วามละเอยีด 800x600 พกิเซล ปจัจุบนัน้ีพฒันาจนถงึการด์เอก็จเีอ (XGA : Exchanced 
Graphics Array) ซึ่งสามารถแสดงจ านวนสไีดถ้งึ 16.7 ลา้นส ีทีค่วามละเอยีด 1600x1200 พกิเซล และ 
Quantum Extended Graphics Array (QXGA) ซึง่สามารถแสดงจ านวนสทีีค่วามละเอยีด 2040 x 1536 พกิ
เซล ซึง่ใหส้ทีีส่มจรงิตามธรรมชาต ิเหมาะส าหรบังานตกแต่งภาพและงานพมิพท์ีต่้องการความละเอยีดสูง
  

การด์แสดงผล หรอื Graphic Card 

 
The graphics card creates a wire frame image, then fills it in and 
adds textures and shading.[2] 

 

[2] 
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8. การด์แสดงสญัญาณเสียง (Sound Card) 
 Sound card หรอืการด์เสยีงเป็นอุปกรณ์สรา้งและจดัการกบั
ระบบเสียงทัง้หมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เล่นไฟล์เสียงใน
รปูแบบต่างๆ สรา้งเสยีงดนตรตีามค าสัง่แบบ MIDI บนัทกึและแปลง
เสียงลงเป็นไฟล์แบบดิจิตอล ตลอดจนผสมเสียงจากหลายๆ
แหล่งทีม่าเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 
 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์บบพกพา (Laptop) 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์PC ประกอบดว้ย mainboard การด์แสดงผล ฮารด์ดสิก ์และอุปกรณ์อื่นๆ ซึง่จะ
อยูภ่ายในเคส   จอภาพ คยีบ์อรด์ และอุปกรณ์รบั-แสดงผลอื่นๆจะถูกเชื่อมโยงดว้ยสายเคเบลิ/สายแพ หรอื
ใชเ้ทคโนโลยไีรส้าย ถงึแมจ้ะมอุีปกรณ์ต่างๆมากมาย แต่ภายในเคสกย็งัมพีืน้ที่ว่างส าหรบัเพิม่เตมิอุปกรณ์
อื่นๆ และช่องว่างส าหรบัแต่ละอุปกรณ์อยา่งพอเพยีง 
 

 
The inside of a PC tower [2] 

 

เครื่องคอมพวิเตอร ์Laptop นัน้เลก็กว่าและเบากว่าเครื่องคอมพวิเตอร ์PC มากนัก จอภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของตวัเครื่องเช่นเดยีวกบัคยีบ์อรด์ นอกจากนี้ laptop ยงัมชี่องว่างภายในเครื่องน้อย อุปกรณ์
ภายในต่างๆ ถูกจดัวางใหใ้ชพ้ืน้ทีอ่ยา่งคุม้ค่าทีสุ่ด 
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BIOS uses Flash memory, a type of ROM. 
 

  
The inside of an IBM ThinkPad [2] 

 

 เร่ิมต้นการท างานของคอมพิวเตอร ์(Boot up) 
 ถา้ขาดกระแสไฟฟ้า เครือ่งคอมพวิเตอรก์จ็ะเป็นเพยีงกล่องเหลก็ธรรมดากล่องหน่ึง แต่เมื่อเวลาทีม่ ี
กระแสไฟเขา้ไปหล่อเลี้ยงวงจรคอมพวิเตอรแ์ล้วจะพบว่ากล่องเหลก็นี้จะกลายเป็นกล่องวเิศษขึน้มาทนัท ี
สามารถท าไดต้ัง้แต่เป็นเครื่องเล่นของเดก็ไปจนถงึเป็นอุปกรณ์ยงิจรวดท าสงครามกนั ทัง้นี้ความมหศัจรรย์
ต่างๆ ทีค่อมพวิเตอรส์ามารถท าไดน้ัน้ มจีดุเริม่ตน้ตัง้แต่ตอนกดสวทิชเ์ปิดเครือ่งกนัเลยทเีดยีว 

 เมื่อท าการกดสวิทช์ Power On เครื่อง
คอมพวิเตอรจ์ะอ่านสิง่ทีต่้องท ามาจาก BIOS (Basic 
Input Output System) โดย BIOS จะสัง่ให้ท า
กระบวนการหนึ่งทีเ่รยีกว่า POST (Power On Self 
Test) กระบวนการนี้ถูกบรรจุในหน่วยความจ า 
(MEMORY) ของคอมพวิเตอร ์แต่ปจัจุบนัมกัจะเกบ็ใน 
EPROM (Erasable Programmable Read Only 
Memory) มากกว่า คอืเป็นหน่วยความจ าที่อ่านอย่าง
เดียว และไม่ต้องใช้กระแสไฟเลี้ยง แต่สามารถใช้
กระแสไฟฟ้าเข้าไปลบ หรือแก้ ไขโปรแกรมใน 
EPROM ได ้เรยีกว่าการแฟลช (flash) ROM 
 

[2] 
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 กระบวนการ POST 
 POST คอืกระบวนการทีค่อมพวิเตอรต์รวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์ต่างๆ ทีต่ดิตัง้อยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นเมนบอรด์, ซพียี,ู ชนิดและขนาดของหน่วยความจ า, ชนิดและขนาดของฮารด์ดสิก์, ชนิดและขนาดของ
ดสิก์ไดรฟ์, ชนิดของมอนิเตอร ์และพอรต์ I/O อื่นๆ เช่น คยีบ์อรด์, เมาส,์ พอรต์อนุกรม, พอรต์ขนาน เป็น
ตน้  
 โดยค่า Configuration ของอุปกรณ์เหล่านี้จะเก็บในหน่วยความจ าพิเศษที่เรียกว่า CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) ซึง่เป็นหน่วยความจ าทีต่้องใชก้ระแสไฟฟ้าเลีย้ง แต่ใช้
กระแสไฟฟ้าน้อยมาก ดังนั ้นบนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์จะมีถ่าน 3 โวลต์อยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้
คอมพวิเตอรส์ามารถจ าค่า Hardware/System Configuration ต่างๆไวไ้ด ้และถ้าถ่านทีอ่ยู่บนเมนบอรด์มี
ไฟอ่อน หรอืถ่านหมด เครือ่งคอมพวิเตอรก์จ็ะเขา้ไปทีเ่มนูการตัง้ค่า Hardware/System Configuration ใหม่
ทุกครัง้ 

  

เราสามารถสงัเกตกระบวนการ POST ไดจ้ากเสยีงสญัญาณที่คอมพวิเตอรจ์ะตอบสนองออกมาเมื่อ
สิน้สุดกระบวนการ โดยปกต ิถา้การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เรยีบรอ้ย ไมม่ปีญัหา กจ็ะส่งสญัญาณป๊ีบสัน้ ๆ 
1 ครัง้ ถ้ามีอาการผิดปกติใดๆ ก็จะส่งสัญญาณที่มีรหัสเสียงสัน้และยาวต่างกัน แล้วแต่อาการของ
ขอ้ผดิพลาด (Error) นัน้ๆ  
 ใน BIOS จะเก็บวธิกีารเพื่อบอกคอมพวิเตอรว์่าจะเริม่ท างานอย่างไร และยงัเกบ็วธิกีารพืน้ฐานที่
ระบบปฏบิตักิาร (Operating System: OS) ใชต้ดิต่อกบัอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ฮารด์ดสิก์, การด์แสดงผล, 
คยีบ์อรด์ เป็นตน้ 
 หลงัจากผ่านกระบวนการ  POST แลว้ BIOS กจ็ะบอกใหโ้ปรเซสเซอร ์(ซพียี)ู ไปอ่านฮารด์ดสิก์
เพื่อท าการบูท (ซึง่ใน BIOS รุ่นใหม่ๆ สามารถตัง้ค่าไดว้่าจะใหบู้ทจากอุปกรณ์ตวัใดก่อน ไม่ว่าจะเป็นจาก 
Floppy Disk, CD-ROM, IDE0, IDE1) ซึง่การบูท (Boot) กค็อืขัน้ตอนทีค่อมพวิเตอรเ์ริม่ท าการโหลดระบบ 
ปฏบิตักิาร (OS) เขา้ไปในหน่วยความจ า RAM นัน่เอง 
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NOTE: การเริม่ตน้การท างานของคอมพวิเตอร ์(BOOT UP) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  
Cold Boot ซึง่เป็นการบูททีเ่ริม่ต้นจากการกดสวทิช ์Power On ของเครื่องคอมพวิเตอรใ์หค้อมพวิเตอรเ์ริม่

การท างาน POST และบทูตามล าดบั  
Warm Boot เป็นการสัง่บทูระบบใหม่ ดว้ยการกดปุม่ Reset หรอืการกดปุม่ Ctrl+Alt+Del หรอืการสัง่ Restart 

เครื่องคอมพวิเตอร ์เรยีกไดว้่าเป็นการสัง่บทูดว้ยซอฟตแ์วร ์

NOTE: ส าหรบัอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ BIOS จะไม่รูจ้กั เพราะจะท าให ้BIOS มขีนาดใหญ่มากในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อใหรู้จ้กัอุปกรณ์
ทุกตวั ดงันัน้ อุปกรณ์เฉพาะดา้น เช่น เครื่องพมิพ,์ กลอ้งถ่ายภาพดจิติอล, สแกนเนอร ์นัน้ เราต้องน าซอฟต์แวรท์ี่เรยีกว่า Device 
driver ตดิตัง้เขา้ไปในระดบัของ OS 


