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(1)  แผงแป้นอักขระ (Keyboard)   
เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  จะรับข้อมูลจากการ

กดแป้นแล้วทําการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูล
จะมีจํานวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทําให้
การป้อนข้อมูลตัวเลขทําได้ง่ายและสะดวกขึ้น   

การวางตําแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของ
เครื่องพิมพ์ดีดท่ีมีการใช้แป้นยกแคร่ (Shift) เพื่อทําให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญแ่ละตัวพิมพ์เล็ก ซ่ึงระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่
จะเป็นรหัส 7 บิต และ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 
หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์   

เมื่อนําเครื่องคอมพิวเตอรม์าใช้งานพิมพ์ภาษาไทย จึงต้องมีการดัดแปลงแผงแป้น
อกัขระให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุ่มแป้นที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทย
จะเป็นกลุ่มแป้นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่จะใช้แป้นพิเศษแป้นหนึ่งทําหน้าที่สับเปลี่ยนการพิมพ์
ภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์อีกชั้นหนึ่ง   

แผงแป้นอักขระสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็มที่ผลิตออกมารุ่น
แรก ๆ ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 จะมีแป้นรวมทั้งหมด 83 แป้น ซ่ึงเรียกว่า แผงแป้นอักขระพีซีเอ็กซ์ที 
ต่อมาใน พ.ศ. 2527 บริษัทไอบีเอ็มได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระ กําหนดสัญญาณทางไฟฟ้าของ
แป้นขึ้น จัดตําแหน่งและขนาดแป้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีจํานวนแป้นรวม 84 แป้น เรียกว่า 
“แผงแป้นอักขระพีซีเอที” และในเวลาต่อมาก็ได้ปรับปรุงแผงแป้นอักขระขึ้นพร้อม ๆ กบัการออก
เครื่องรุ่น PS/2 โดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับแผงแป้นอักขระรุ่นพีซีเอทีเดิม และเพิ่ม
จํานวนแป้นอีก 17 แป้น รวมเป็น 101 แป้นการเลือกซื้อแผงแป้นอักขระควรพิจารณารุ่นใหม่ที่
เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู ่  

สําหรับเครื่องขนาดกระเป๋าหิ้วไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ค ขนาดของแผง
แป้นอักขระยังไม่มีการกาํหนดมาตรฐาน เพราะผู้ผลิตต้องการพัฒนาให้เครื่องมีขนาดเล็กลง โดย
ลดจํานวนแป้นลง แล้วใช้แป้นหลายแป้นพร้อมกันเพื่อทํางานได้เหมือนแป้นเดียว   
4.2.2  อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตําแหน่ง   
(1)  เมาส์ (Mouse)   

ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาในระยะหลัง ๆ นี้ สามารถติดต่อกับผู้ใช้โดยการใชรู้ป
กราฟิกแทนคําส่ัง มีการใช้งานเป็นช่องหน้าต่าง และเลือกรายการหรือคําส่ังด้วยภาพหรอืสัญรูป 
(Icon) อุปกรณ์รับเข้าท่ีนิยมใช้จึงเป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ที่เรยีกว่า “เมาส์” (Mouse)   

เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งาน ชว่ยใหก้ารใช้งานง่ายข้ึน ด้วย
การใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ไปยังตําแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ ในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพก็สามารถใช้
มือลากเมาส์ไปมาได้ ระยะทางและทิศทางของตัวชี้จะสัมพันธ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
เล่ือนเมาส์   
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กล่าวมาอยู่
ll)   
กบอลกลมอ
รถใช้อุปกรณ
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ควบคุม   

หุ้มด้วยยางโ
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จอภาพ ดังนั้
นทิศทางการ
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นกลุ่มนี้จะมี
า แต่จะมีแส
วาดแผนผัง 
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ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลของกล้องดิจิทัลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงก็คือหน่วยความจํารองที่ใช้เก็บข้อมูลหรือคําส่ังที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เชน่ แผ่นบันทึก หรือ
หน่วยความจําท่ีเรียกว่า “คอมแพ็กแฟลช” (Compact Flash) ซ่ึงเป็นแผ่นซิลิคอนเล็ก ๆ ที่บรรจุ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไว้จํานวนมาก มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาเหมาะกับการพกพา เมื่อต้องการ
ย้ายข้อมูลรูปภาพในคอมแพ็กแฟลชมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอรต้์องใช้สายเชื่อมต่อจากกล้อง
มายังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อหรือเส้นทางในการยา้ยข้อมลู   
4.2.6  อุปกรณ์รับเข้าแบบจดจําเสียง   

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคใหม่นี้มคีวามพยายามทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถรับคําส่ังหรือข้อมูลที่เป็นเสียงพูดได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์รับเข้าท่ีได้รับการพัฒนามาเพือ่ประโยชน์ดังกล่าว เรยีกว่า “อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงพดู” 
(Speech Recognition Device) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างนัก
คอมพิวเตอรแ์ละนักภาษาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ต้องมีซอฟต์แวร์ที่เกบ็ฐานข้อมูลของ
คําศัพท์และความหมายของคํา นอกจากนี้ยังต้องจดจําน้ําเสียงและสําเนียงของผู้ที่จะใช้งานด้วย 
เนื่องจากการพูดของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในแง่ของน้ําเสียงและสําเนียง ดังนั้นก่อนการ
ใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ ต้องทําให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจําน้ําเสียงและสําเนียงของผู้ใช้งานระยะ
หนึ่งก่อนจึงจะใช้เริ่มงานจริงได้ ส่วนการทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้จะรับข้อมูลเข้าทางไมโครโฟน 
(Microphone) แล้วแปลงข้อมูลเสียงให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล หลังจากนั้นนําข้อมูลที่แปลงได้ไป
เปรียบเทียบกับคําศัพท์ในฐานข้อมูล หาความหมายของคํานั้น ซ่ึงอาจเป็นคําส่ัง เมื่อได้ความหมาย
ก็ส่ังให้คอมพิวเตอร์กระทาํการตามความหมายของคําส่ังดังกล่าว   

ถึงแม้อุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถรับเข้าข้อมูลสะดวกสบายข้ึน อีกทั้งสามารถช่วยคน
ตาบอดที่ไม่สามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านแผงแป้นอกัขระหรือเมาส์ได้ แต่ก็ยังมีข้อเสียที่
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ เชน่ ปัญหาในเรื่องของน้ําเสียงและสําเนียง เนื่องจากผู้ส่ังการ
ถึงแม้จะเป็นคนเดียวกัน แต่หากส่ังการในสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกัน มีผลให้น้ําเสียงแตกต่างจาก
เดิม การทํางานของอุปกรณ์ก็อาจผิดพลาดไปได้ ปัญหาในเรื่องความสามารถในการจดจําคําศัพท์
ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของหน่วยความจํา ทําให้จํานวนคําศัพท์ที่จําได้มีจํากดั และไม่สามารถ
แยกแยะคําศพัท์ที่พ้องเสียงกันได้ เช่น คําศัพท์ภาษาอังกฤษ to too และ two  

  
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

หน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นํา
คําส่ังและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจํามาแปลความหมายและกระทําตามคําส่ังพื้นฐานของไม
โครโพรเซสเซอร์ ซ่ึงแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสอง 

การทํางานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยการคาํนวณทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบข้อมูลสองจํานวน การควบคุมการเคลื่อนย้าย
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หน่วยประมวลผลกลางเป็นวงจรไฟฟ้า มีหน่วยสําคญัที่ทําหน้าทีแ่ตกต่างกัน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วย
ควบคุม (Control Unit : CU) และหน่วยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic And Logic Unit : 
ALU) 
4.3.1  หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) 

หน่วยควบคุมเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร ์หน่วยนี้ทํางานคล้ายกับสมองคน ซ่ึงควบคุมให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ทํางานประสานกัน นอกจากนี้ยังทําหนา้ที่ควบคุมใหอุ้ปกรณ์รับข้อมูลส่งข้อมูลไปที่หน่วยความจํา 
ติดต่อกับอุปกรณ์แสดงผลเพื่อสั่งให้นําข้อมูลจากหน่วยความจําไปยังอุปกรณ์แสดงผล โดยหน่วย
ควบคุมของคอมพิวเตอร์จะแปลความหมายของคําส่ังในโปรแกรมของผู้ใช้ และควบคุมให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ทํางานตามคําส่ังนั้น ๆ จากท่ีกล่าวมาสามารถเปรียบเทียบการทํางานของหน่วยควบคุมกับ
การทํางานของสมองได้ดังนี้ 

สมอง หน่วยควบคมุ 
-  ควบคุมอวัยวะสัมผัสทั้งห้า -  ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์รับข้อมูล 

-  จดจําและระลึกเรื่องราวต่าง ๆ 
-  ควบคุมการเก็บและการนําข้อมูลจากหน่วยความจํามา
ใช้ 

-  วิเคราะหปั์ญหา แก้ปัญหา และ
ตัดสินใจ 

-  ควบคุมการทํางานของหน่วยคํานวณและตรรกะ ให้ทํา
การคํานวณและเปรียบเทียบ 

-  ควบคุมการแสดงออกโดยการพูด
หรือการเขียน 

-  ควบคุมการทํางานของหน่วยแสดงผล ให้พิมพ์หรือ
บันทึกผล 

4.3.2  หน่วยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic And Logic Unit : ALU) 
หน่วยคํานวณและตรรกะเป็นหน่วยท่ีทําหน้าที่คํานวณทางเลขคณิต ได้แก่ การ

บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะ เพื่อทําการตัดสินใจ เช่น ทําการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าปริมาณหนึ่ง น้อยกว่า เท่ากบั หรือมากกว่า อีกปริมาณหนึ่ง แล้วส่งผลการ
เปรียบเทียบว่าจริงหรือเทจ็ไปยังหน่วยความจําเพื่อทํางานต่อไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในเงื่อนไข 
การทํางานของ ALU คือ รับข้อมูลจากหน่วยความจํามาไว้ในที่เกบ็ชั่วคราวของ ALU ซ่ึงเรียกว่า 
“รีจิสเตอร์” (Register) เพื่อทําการคํานวณ แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยังหน่วยความจํา ทั้งนี้ในการส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลและคําส่ังจะอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งไปยังอุปกรณ์
ต่าง ๆ ผ่านระบบส่งถ่ายข้อมูลภายในทีเ่รียกว่า “บัส” (Bus) 

กลไกการทํางานของหน่วยประมวลผลกลางมีความสลับซับซ้อน ผู้พัฒนาซีพียูได้
สร้างกลไกให้ทํางานได้ดีข้ึน โดยแบ่งการทํางานเปน็ส่วน ๆ มีการทํางานแบบขนาน และทํางาน
เหลื่อมกัน เพื่อให้ทํางานได้เร็วข้ึน 

ในด้านความเร็วของซีพียู ถูกกําหนดโดยปัจจัย 2 อย่าง ปัจจัยแรก คือ 
สถาปัตยกรรมภายในของซีพียูแต่ละรุ่น ซีพียูที่ได้รับการออกแบบภายในทีดี่กว่าย่อมมี



ประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีกว่า การพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมกม็ีส่วนทําให้ลักษณะ
ของซีพียูแตกต่างกันไป 

นอกจากนี้  อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดความเรว็ของซีพียู  คือ  ความถ่ีของ
สัญญาณนาฬิกา  (Clock)  ซ่ึงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอยกําหนดจังหวะการทํางานประสานของ
วงจรภายในให้สอดคล้องกัน ในอดีต สัญญาณดังกล่าวจะมีความถ่ีในหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ 
(Megahertz) หรือล้านครัง้ต่อวินาที  ดังนั้น  สําหรับซีพียูที่มสีถาปัตยกรรมภายในเหมือนกันทุก
ประการ แต่ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาต่างกัน ซีพียูตัวที่มีความถ่ีสัญญาณนาฬกิาสูงกว่าจะทํางานได้
เร็วกว่า และซีพียูที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความถ่ีในระดบัจิกะเฮิรตซ์ (Gigahertz) 
4.3.3  วิวัฒนาการของหน่วยประมวลผลกลาง 

เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเรว็ โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2518 
บริษัทอินเทลได้พัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ ไมโครโพรเซสเซอร์เบอร์ 8080 ซ่ึง
เป็นซีพยีูขนาด 8 บิต ซีพียูรุ่นนี้จะรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลในรูปของเลขฐานสองครั้งละ 8 บิต 
และทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการซีพีเอ็ม (CP/M) ต่อมาบริษัทแอปเปิ้ลก็เลือกซีพียู 6502 ของ
บริษัทมอสเทคมาผลิตเป็นเครื่องแอปเปิ้ลทู ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้น 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรใ์นประเทศไทยส่วนมากเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูของ
ตระกูล 80XXX ที่พัฒนามาก 8088 8086 80286 80386 80486 และเพนเทียม ตามลําดับ 

การพัฒนาซพีียูตระกูลนี้เริ่มจากซีพียูเบอร์ 8088 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2524 มี
การพัฒนาเปน็ซีพียูแบบ 16 บิต ที่มีการรับข้อมูลจากภายนอกทีละ 8 บิต แต่การประมวลผลบวก 
ลบ คูณ หาร ภายใน จะกระทําทีละ 16 บิต บริษัทไอบีเอ็มเลือกซีพียูตัวนี้เพราะอุปกรณ์ประกอบ
อื่น ๆ ในสมยันั้นยังเป็นระบบ 8 บิต คอมพิวเตอรร์ุ่นซีพียู 8088 แบบ 16 บิตนี้เรียกวา่ “พีซี” 
และเป็นพีซีรุ่นแรก 

ขีดความสามารถของซีพียูที่จะต้องพิจารณานอกจากขีดความสามารถในการ
ประมวลผลภายใน การรับส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอกแล้ว ยังต้องพิจารณาขีด
ความสามารถในการเข้าไปเขียนอ่านในหน่วยความจําด้วย ซีพยีู 8088 สามารถเขียนอ่านใน
หน่วยความจําได้สูงสุดเพียง 1 เมกะไบต์ (ประมาณ 1 ล้านไบต์) ซ่ึงถือว่ามากในขณะนั้น 

ความเรว็ของการทํางานของซีพียูข้ึนอยู่กับการให้จังหวะที่เรียกว่า “สัญญาณ
นาฬิกา” ซีพียู 8088 ถูกกําหนดจังหวะด้วยสัญญาณนาฬิกาท่ีมีความเรว็ 4.77 ล้านรอบใน 1 
วินาที หรือทีเ่รียกว่า 4.77 เมกะเฮิรตซ ์(MHz) ซ่ึงปัจจุบันถูกพัฒนาให้เรว็ข้ึนเป็นลําดับ 
ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นพีซีได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมฮาร์ดดิสก์ลงไปและปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ
และเรียกชื่อรุ่นว่า พีซีเอก็ซ์ที (PC-XT) 

ใน พ.ศ. 2527 ไอบีเอ็มเสนอไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ทํางานได้ดีกว่าเดิม โดย
ใช้ชื่อรุ่นว่า “พีซีเอที” (PC-AT) คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ใชซี้พียูเบอร์ 80286 ทํางานที่ความเรว็สูงขึ้น คือ 
6 เมกะเฮิรตซ์ 



การทํางานของซีพียู 80286 ดีกว่าเดิมมาก เพราะรบัส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายใน
เป็นแบบ 16 บิตเต็ม การประมวลผลเป็นแบบ 16 บิต ทํางานด้วยความเรว็ของจังหวะสัญญาณ
นาฬิกาสูงกวา่ และยังติดต่อเขียนอ่านกับหน่วยความจําได้มากกว่า คือ ติดต่อได้สูงสุด 16 เมกะ
ไบต์ หรือ 16 เท่าของคอมพิวเตอร์รุ่นพซีีเอ็กซ์ที 

พัฒนาการของเครื่องพีซีที่ทําให้ผู้ผลิตอื่นออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามอยา่ง
ไอบีเอ็ม โดยเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะของตนเองเข้าไปอีก เช่น ใช้สัญญาณนาฬิกาสูงขึ้นเป็น 8 
เมกะเฮิรตซ์ 10 เมกะเฮิรตซ์ จนถึง 16 เมกะเฮิรตซ ์ไมโครคอมพิวเตอร์บนรากฐานของพีซีเอที จึง
มีผู้ใช้กันทั่วโลก ยุคนี้จึงเป็นยุคท่ีไมโครคอมพิวเตอร์แพร่หลายอย่างเต็มที่ 

ใน พ.ศ. 2529 บริษัทอินเทลประกาศตัวซีพียูรุ่นใหม่ คือ 80386 หลายบริษัท
รวมทั้งบริษัทไอบีเอ็มเร่งพัฒนาโดยนําเอาซีพียู 80386 มาเป็นซีพยีูหลักของระบบ ซีพียู 80386 
เพิ่มเติมขีดความสามารถอีกมาก เช่น รับส่งข้อมูลครั้งละ 32 บิต ประมวลผลครั้งละ 32 บิต ติดต่อ
กับหน่วยความจําได้มากถึง 4 จิกะไบต์ (1จิกะไบต์ เท่ากับ 1,024 ล้านไบต์) จังหวะสัญญาณ
นาฬิกาเพิ่มได้สูงถึง 33 เมกะเฮิรตซ์ ขีดความสามารถสูงกว่าพีซีรุ่นเดิมมาก และใน พ.ศ. 2530 
บริษัทไอบีเอ็มเริ่มประกาศขายไมโครคอมพิวเตอรร์ุ่นใหม่ ชื่อวา่ “พีเอสทู” (PS/2) โดยมี
โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบแตกต่างออกไป โดยเฉพาะระบบบัส 

ผลปรากฏว่า เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 80386 ไม่เป็นที่นิยมมากนกั ทั้งนี้เพราะยุค
เริ่มต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 80386 มีราคาแพงมาก ดังนั้นใน พ.ศ. 2531 อินเทลต้องเอาใจ
ลูกค้าในกลุ่มเอทีเดิม คือ ลดขีดความสามารถของ 80386 ลงให้เหลือเพียง 80386SX 

ซีพียู 80386SX  ใช้กับโครงสร้างเครื่องพีซีเอทีเดิมได้พอดี  โดยแทบไม่ต้อง
ดัดแปลงอะไร   ทั้งนี้เพราะโครงสร้างภายในซีพียูเป็นแบบ 80386 แต่โครงสร้างการติดต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอกใช้เส้นทางเพียงแค่ 16 บิต ไมโครคอมพิวเตอร ์80386SX จึงเป็นที่นิยม เพราะมี
ราคาถูกและสามารถทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นพีซีเอทีได้ 

ซีพียู 80486 เป็นพัฒนาการของอินเทลใน พ.ศ. 2532 และเริ่มใช้กับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ในปีต่อมา ความจริงแล้วซีพียู 80486 ไม่มีข้อเด่นอะไรมากนัก เพียงแต่ใช้
เทคโนโลยีการรวมชิป 80387 เข้ากับซีพียู 80386 ซ่ึงชิป 80387 เป็นหน่วยคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ และรวมเอาส่วนจัดการหน่วยความจําเข้าไว้ในชิป ทําให้การทาํงานโดยรวมรวดเรว็
ข้ึนอีก 

ใน พ.ศ. 2535 อินเทลได้ผลิตซีพียูตัวใหม่ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ชื่อว่า “เพ
นเทียม” การผลิตไมโครคอมพิวเตอรจึ์งได้เปล่ียนมาใช้ซีพียูเพนเทียม ซ่ึงเป็นซีพียูที่มีขีด
ความสามารถเชิงคํานวณสูงกว่าซีพียู 80486 มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม และใช้ระบบการสง่ถ่าย
ข้อมูลได้ถึง 64 บิต 

อินเทลได้พัฒนาด้านซีพียูอย่างต่อเนือ่ง จากยุค 386, 486 จนมาใช้ชื่อ Pentium, 
Pentium Pro, Celeron, Pentium 2, Pentium 3 จากนั้นก็มาถึงยุคของ Pentium 4  และ
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แบบที่ หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 รหัส 
1 ปิด ปิด 00 
2 ปิด เปิด 01 
3 เปิด ปิด 10 
4 เปิด เปิด 11 

จะได้จํานวนรหัสที่เกิดจากการแทนสถานะของหลอดไฟฟ้า 2 หลอด         =  22 =        4  รหัส 
ถ้ามีหลอดไฟอยู่ 4 ดวง สามารถแทนรหัสแบบต่าง ๆ ได้      =  24 =  16  รหัส 
หรือถ้ามีหลอดไฟอยู่ 8 ดวง สามารถแทนรหัสแบบต่าง ๆ ได้ =  28 =  256  รหัส 

เนื่องจากหลอดไฟแต่ละหลอดจะมีสถานะได้ 2 แบบ คือ ลักษณะการแทนตัวเลข 
0 และ 1 ด้วยสถานะดังกล่าวจะเข้ากับระบบเลขฐานสอง ตัวอย่างเช่น ให้สถานะของหลอดไฟฟ้า 
2 หลอด แทนเลขฐานสอง 2 หลัก จะสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ 4 รหัส 

ทํานองเดียวกันถ้าให้เลขฐานสองมีได้ 8 หลัก หรือ 8 บิต จะแทนรหัสได้ 256 
แบบ เช่น ตัวอักษร A อาจแทนด้วยรหัส 01000001 และเครื่องหมาย * อาจแทนด้วยรหัส 
00101010 เป็นต้น โดยเรียกกลุ่มที่มี 8 บิต ว่า 1 ไบต์ (Byte) หรือ 1 ตัวอักขระ โดยท่ัว ๆ ไปจะ
ใช้จํานวนไบต์บอกขนาดของหน่วยความจําของคอมพิวเตอร ์
มาตราหน่วยความจํา มีดังนี้ 
1 กิโลไบต์ (Kilobyte : KB)         =     210 =         1,024 ไบต์ 
1 เมกะไบต์ (Megabyte : MB)     =     220 =  1,048,576 ไบต์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครือ่งต้องอาศัยหน่วยความจําหลักเพื่อใช้เก็บข้อมูลและ
คําส่ัง ซีพียูจะทําหน้าท่ีนําคําส่ังจากหน่วยความจําหลักมาแปลความหมายแล้วกระทําตาม เมื่อทํา
เสร็จก็จะนําผลลัพธ์มาเก็บในหน่วยความจําหลัก ซีพียูจะกระทําตามข้ันตอนเช่นนี้เป็นวงรอบเรื่อย 
ๆ ไปอย่างรวดเร็ว เรยีกการทํางานลักษณะนี้ว่า “วงรอบของคําส่ัง” (Execution Cycle) 

จากการทํางานเป็นวงรอบของซีพียูนี้เอง  การอ่านเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจํา
หลกัจะต้องทําได้รวดเร็ว  เพื่อให้ทันการทํางานของซีพียู  โดยปกติถ้าให้ซีพียูทํางานที่ความถ่ีของ
สัญญาณนาฬิกา 2,000 เมกะเฮิรตซ์ หน่วยความจําหลักที่ใช้โดยท่ัวไปมักจะมีความเรว็ไม่ทัน ช่วง
ติดต่ออาจมีเพียง 100 เมกะเฮิรตซ ์

หน่วยความจําหลักท่ีใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ จึงต้องกําหนดคุณลักษณะในเรื่อง
ช่วงเวลาเข้าถึงข้อมูล (Access Time) ค่าที่ใช้ทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 60 นาโนวินาที ถึง 125 
นาโนวินาที (1 นาโนวินาที เท่ากับ 10-9 วินาที) แต่อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาให้หน่วยความจํา
สามารถใช้กบัซีพียูที่ทํางานเร็วขนาด 33 เมกะเฮิรตซ์ โดยการสร้างหน่วยความจําพิเศษมา
คั่นกลางไว้ ซ่ึงเรียกว่า หนว่ยความจําแคช (Cash Memory) ซ่ึงเป็นหน่วยความจําที่เพิ่มเข้ามา 
เพื่อนําชุดคําส่ังหรือข้อมูลจากหน่วยความจําหลักมาเก็บไว้ก่อน เพื่อให้ซีพียูเรยีกใช้ได้เรว็ข้ึน 

 



4.4.1  หน่วยความจําหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory : ROM) 
หน่วยความจําหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว หรือที่เราเรียกว่า “รอม” (Read Only 

Memory : ROM) เป็นหน่วยความจําหลักที่บริษัทผู้ผลิตไมโครคอมพิวเตอรไ์ด้บรรจุโปรแกรมมา
เรียบร้อยแลว้ โปรแกรมนี้เก็บในลักษณะถาวร คือ ข้อมูลที่บรรจุในหน่วยความจําแบบนี้จะยังอยู่
แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว และเมื่อเปิดเครื่องใหม่หน่วยประมวลผลกลางจะอ่านโปรแกรมหรอืข้อมูล
ในรอมมาใชป้ระมวลผลได้เท่านั้น โดยไม่สามารถที่จะนําข้อมลูอื่นใดมาเขียนลงในรอมได้ สาเหตุที่
ต้องมีโปรแกรมเก็บไว้ถาวรก็เนื่องจากเมื่อเวลาเริ่มต้นทํางานไมโครคอมพิวเตอร์จะต้องทําการ
เรียกระบบปฏิบัติการจากแผ่นบันทึกมาบรรจุในหนว่ยความจํา หน่วยความจํารอมที่ใช้ในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีขนาดประมาณ 8 KB ข้ึนไป โปรแกรมที่เก็บไว้ในรอมและเป็นหน่วยสําคัญ
ของระบบนี้มีชื่อว่า “ไบออส” (Basic Input Output System : BIOS) 

รอมส่วนใหญ่เป็นหน่วยความจําไม่ลบเลือน แต่อาจยอมให้ผู้พัฒนาระบบลบข้อมูล
และเขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้ การลบข้อมูลนี้ต้องทําด้วยกรรมวธิพีิเศษ เช่น ใช้แสงอัลตราไวโอเลต
ฉายลงบนผิวซิลิคอน หน่วยความจําประเภทนี้มักจะมีช่องกระจกใสสําหรับฉายแสงขณะลบ และ
ขณะใช้งานจะมีแผ่นกระดาษทึบปิดทับไว้ เรยีกหน่วยความจําประเภทนี้ว่า “อีพร็อม” (Erasable 
Programmable Read Only Memory : EPROM) 
4.4.2  หน่วยความจําหลักแบบแก้ไขได ้(Random Access Memory : RAM) 

หน่วยความจําหลักแบบแก้ไขได้ หรือที่เราเรยีกวา่ “แรม” (Random Access 
Memory : RAM) เป็นหน่วยความจําหลักที่สามารถนําโปรแกรมและข้อมูลจากอุปกรณภ์ายนอก
หรือหน่วยความจํารองมาบรรจุไว้ หนว่ยความจําแรมนี้ต่างจากรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้เฉพาะ
เวลาที่มีไฟฟ้าเล้ียงวงจรอยู่เท่านั้น หากปิดเครื่องข้อมูลจะหายไปหมดสิ้น เมื่อเปิดเครื่องใหม่อีก
ครั้งจึงจะนําข้อมูลหรือโปรแกรมมาเขยีนใหม่อีกครัง้ หน่วยความจําชนิดนี้ทํางานเหมือนกระดาน
ดํา คือ สามารถลบข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในการเก็บข้อมูล
ใหม่  ไมโครคอมพิวเตอร ์16 บิต รุ่น XT มีหน่วยความจําหลักแรมเพียง 640 KB แต่ในยุคหลังนี้ 
ไมโครโพรเซสเซอร์มีหน่วยความจาํหลักแรมได้หลายร้อยเมกะไบต์ โดยปกติขนาดของแรมจะใช้ใน
การกล่าวถึงขนาดความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หนว่ยความจําแรมมีขนาดแตกต่างกัน
ออกไป หน่วยความจําชนดินี้บางครั้งเรียกว่า Read Write Memory ซ่ึงหมายความวา่ สามารถทั้ง
อ่านและบันทึกได้ หน่วยความจําแบบแรมที่มีใช้อยูส่ามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
1)  ไดนามิกแรมหรือดีแรม (Dynamic RAM : DRAM) 

เป็นหน่วยความจําท่ีมีใช้งานอยู่ในเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดเนื่องจาก
ราคาไม่แพงและมีความจุสูง หน่วยความจําชนิดนี้เก็บข้อมลูเลขฐานสองแต่ละบิตไว้ที่ตัวเก็บประจุ 
ซ่ึงอาจจะมีการคายประจทุําให้ข้อมูลที่เก็บไว้หายไปได้ จึงต้องออกแบบให้มีการย้ําสัญญาณไฟฟ้า
หรือที่เรียกวา่ “รีเฟรช” (Refresh) ให้ตัวเก็บประจุตลอดเวลา  เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บภายในยังคงอยู่
ตลอดการใช้งาน ซ่ึงการรเีฟรชดังกล่าวมีผลให้หน่วยความจําชนดินี้อ่านและเขียนข้อมูลได้ช้า 



ในการเข้าถึงข้อมูลของไดนามิกแรมจะแบ่งเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงจัดเตรียม (Setup Time) คือเวลาที่ใช้ในการเตรยีมพื้นที่ในแรมใหพ้ร้อมในการรับหรือ
ส่งข้อมูล ภายในแรมแบ่งเป็นตารางที่สามารถระบุเป็นแถว (Row) และสดมภ์ (Column) แต่ละ
ช่องคือพื้นที่ใช้เก็บข้อมูล แบ่งเป็นตําแหน่งที่อยู่ (Address) การจะอ่านหรือเขียนข้อมูล ซีพียูต้อง
ส่งสัญญาณที่ระบุตําแหน่งดังกล่าวไป เพื่อเตรียมการรับหรือส่งขอ้มูลของพื้นที่ที่ระบุ สําหรับช่วงที่
สองเรียกว่า ช่วงวงรอบการทํางาน (Cycle Time) คือ เวลาที่ใชใ้นการอ่านหรือเขียนข้อมูลใน
ตําแหน่งที่อยู่ที่ระบุส่งกลับมายังซีพียู การอ่านข้อมูลของดีแรมในยุคแรก ๆ อ่านข้อมูลทีละ 4 ไบต์ 
โดยต้องส่งสัญญาณระบุตําแหน่งที่อยู่เป็นแถวและสดมภ์ของแต่ละไบต์ไปยังแรม 

ในปัจจุบันมีการคิดค้นดีแรมขึ้นใช้งานอยู่หลายชนดิ เทคโนโลยีในการพฒันา
หนว่ยความจําประเภทแรมเป็นความพยายามลดเวลาในส่วนที่สองของการอ่านข้อมูล นั่นก็คือ 
ช่วงวงรอบการทํางาน นกัเรียนอาจเคยได้ยินชื่อเรยีกแรมมาหลายประเภท ดังนี้ 
ก)  เอฟพีเอ็มดีแรม (Fast Page Mode Dynamic RAM : FPM DRAM) 

เป็นแรมที่พัฒนาหลังจากไดนามิกแรมธรรมดาในยุคแรก ๆ ที่ใช้ในเครื่องระดับ 
80286 และ 80386 เอฟพีเอ็มดีแรม เป็นแรมชนิดที่เก่าที่สุดที่ยังคงมีขายอยู่ในตลาดคอมพิวเตอร์ 
เป็นแรมที่พัฒนาขึ้นใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ 80486 ปัจจุบันยังคงมีการผลิตมาจําหน่าย แต่
น้อยมาก ทําให้เป็นแรมชนิดท่ีมีราคาแพง 

หลักการทํางานของแรมชนิดนี้พัฒนามาจากการทาํงานของไดนามิกแรมธรรมดา 
คือ อ่านข้อมูลทีละ 4 ไบต์เหมือนกัน แต่ใช้หลักการที่ให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในแถวเดียวกันแต่คนละ
สดมภ์ การสง่สัญญาณระบุตําแหน่งของไบต์ที่ 2 – 4 ระบุเฉพาะส่วนที่เป็นตําแหน่งของสดมภ์ 
ส่วนการระบแุถวจะส่งไปในครั้งแรกเพยีงครั้งเดียว ทําให้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลไบต์ที่ 2 – 4 
ลดลงเหลือเพียงส่วนที่สองเท่านั้น เป็นผลให้การทาํงานของเอฟพีเอ็มดีแรมเร็วกว่าแรมธรรมดา
ประมาณร้อยละ 30 และมีอัตราการสง่ถ่ายข้อมูลในช่วง 100 – 200 เมกะไบต์ต่อวินาที 
ข)  อีดีโอแรม (Extended Data Output RAM : EDO RAM) 

เป็นแรมที่พัฒนาขึ้นหลังจากเอฟพีเอ็มดีแรม พัฒนาข้ึนในปี พ.ศ. 2538 โดยบริษัท
ไมครอนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใชใ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดบัเพนเทียมเอ็มเอ็มเอ็กซ์ เพนเทียม
โปร ซ่ึงไม่เป็นที่นิยมแล้วในปัจจุบัน หลักการทํางานของแรมชนิดนี้เหมือนกับเอฟพีเอ็มดีแรม แต่
ใช้เวลาในการอา่นข้อมูลแต่ละไบต์เร็วกว่า โดยสามารถส่งสัญญาณระบุตําแหน่งส่วนที่เป็นสดมภ์
ของไบต์ถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การอ่านข้อมูลปัจจุบันเสร็จส้ินก่อน ทําให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
กว่าเอฟพีเอม็ดีแรมร้อยละ 5 – 10 แรมชนิดนี้ทํางานได้เร็วในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความถ่ี 66 
เมกะเฮิรตซ์และส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็ว 800 เมกะไบต์ต่อวินาที 
ค)  เอสดีแรม (Synchronous Dynamic RAM : SDRAM) 

หลังจาก พ.ศ. 2538 การพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์เป็นไปอย่างตอ่เนื่องและ
รวดเรว็ ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในยุคต่อมา คือ เพนเทียมทู (Pentium II) และเพนเทียมท
รี (Pentium III) เป็นเครื่องที่มีความถ่ีสูงกว่า 66 เมกะเฮิรตซ์ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อมาเรื่อย 
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1.  พอร์ตต่อเชื่อมกับอุปกรณ์รอบขา้ง (Port) 
พอร์ตเป็นช่องสําหรับต่อเข้ากับหน่วยรบัเข้า หน่วยแสดงผล รวมทั้งอุปกรณ์ 

สนับสนุนทั้งหลาย อาจเป็นแผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องพิมพ์ ในปัจจุบันพอร์ตที่มีการใช้อยู่ ได้แก่ 
พอร์ตแบบอนุกรม (Serial Port) พอร์ตแบบขนาน (Parallel Port) และยูเอสบี (USB Port) 
2. สล็อต (Slot) 

มีลักษณะเป็นช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์  เช่น  แรม  โมเด็มแบบติดต้ังภายใน หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยขยายความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ์บนเมนบอร์ด
ประกอบด้วยสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

2.1)  สล็อตเสียบแรม เป็นตําแหน่งที่เสียบหน่วยความจําหลักแบบแรม  โดยแรมที่
จะนํามาเสียบลงในสล็อตนี้  ต้องเป็นแบบที่สล็อตนี้รับได้เท่านั้น  ดังนั้นการเปลี่ยนหรือเพิ่มแรม 
ผู้ใช้ต้องศึกษาชนิดของแรมที่เข้ากับสล็อตเสียก่อน 

2.2)  สล็อตPCI เป็นช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการต่อเพิ่มเติมเข้ากับ
คอมพิวเตอร ์   ซ่ึงโดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านั้น  จะได้รับการออกแบบในรูปของการ์ด สําหรบัเสียบ
เพิ่มตามต้องการ เช่น การ์ดเสียง การด์แสดงผล โมเด็มแบบติดต้ังภายใน การ์ดสําหรับเชื่อมต่อ
เครือข่ายหรอืการ์ดแลน 

2.3)  สล็อตISA เป็นช่องเสียบสําหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับสล็อต PCI 
สล็อต ISA เป็นรุ่นที่เก่ากว่า เมนบอรด์รุ่นใหม่ไม่มีสล็อตประเภทนี้แล้ว 

2.4)  สล็อตAGP เป็นสล็อตสําหรับเสียบการ์ดแสดงผลความเร็วสูง ซ่ึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแสดงผลทางจอภาพ 
3.  ซ็อคเก็ต (Socket) 

สําหรับเสียบซีพียู เป็นตําแหน่งที่เสียบซีพียู ซ่ึงจะต้องเป็นรุ่นที่เข้ากันได้กับ
เมนบอร์ดเช่นเดียวกับแรม 
4.  ชิปเซ็ต (Chipset) 

ถือเป็นองค์ประกอบหลักของเมนบอร์ดและติดมากับเมนบอร์ดทุกชิ้น ไม่สามารถ
แก้ไขได้ ชิปเซ็ตเป็นอุปกรณ์ที่กําหนดคุณสมบัติของเมนบอร์ด ควบคุมส่วนประกอบต่าง ๆ เป็น
อุปกรณ์ที่กําหนดว่า แรม ซีพียู และอุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถเข้ากับเมนบอร์ดได้ และมีขีดจํากัด
ในการขยายความสามารถเพียงใด ดังนั้นในการเลอืกซื้อเมนบอร์ด ผู้ซ้ือต้องพิจารณาจากชิปเซ็ตนี้ 
5.  ขั้วต่อ IDE (IDE Connector) 

เป็นขั้วสําหรับต่อสายส่งข้อมูลชนิด IDE เข้ากับฮารด์ดิสก์และซีดีรอมเพื่อสามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านัน้เข้ามาประมวลผล 
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