
A. 
abend การหยุดงานผิดปรกติ 
ยอมาจาก abnormal end of task การที่เครื่องคอมพิวเตอรหยุดการทํางานโดยไมไดรับคําสั่งใหหยุดมักจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการใชคําสั่งหรือความผิดปกติของเครื่อง 
  
abort ยกเลิก 
การยกเลิกโปรแกรม คําสั่ง หรือหยุดการทํางานของเครื่องในระหวางการประมวลผลกอนที่จะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น การ
ยกเลิกการทํางานทําไดโดยกดแปนหลีก (Esc) หรือแปนหยุดงาน (Break) ในบางโปรแกรมอาจมีขอความแสดงสิ่ง
ผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อใหผูใชยกเลิกการทํางานกอนที่จะมีสิ่งผิดปกติอื่นๆ เกิดขึ้นตอไปอีก 
  
acceptance test การทดสอบการยอมรับ 
การสาธิตครั้งสุดทายของซอฟตแวรหรือฮารดแวรใหมที่แสดงถึงความสามารถและลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑนั้น เมื่อ
บริษัททําการวาจางนักวิเคราะหระบบหรือที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอรมาทํางานใหการทดสอบการยอมรับจะเปนงาน ขั้น
สุดทายที่นักวิเคราะหระบบหรือที่ปรึกษาจะตองทําเพื่อแสดงวามีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑนั้นแลว 
  
acronym คํายอ 
คําที่ประกอบขึ้นจากอักษรตัวแรกหรือกลุมตัวอักษรของคําที่นํามาจากคําอื่น เชน ช่ือโปรแกรมภาษา BASIC มาจากคํา
เต็มของ Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code หรือ ACK ยอมาจากคํา 
acknowledge เปนตน 
  
add-in program โปรแกรมเพิ่มเติม 
โปรแกรมที่มีการออกแบบมาเพื่อใสในโปรแกรมใชงานและชวยใหโปรแกรมใชงานนั้นสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เชน โปรแกรมอัลดาส แอดดิชันส (Aldus Additions) สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพของ
โปรแกรมอัลดาส เพจเมกเคอร 5 (Aldus PageMaker 5) ใหสามารถทําจุลสาร เรียงสลับหนาเอกสาร ทําตัว
อักษรนําสายตา ฯลฯ เปนตน ปจจุบัน นี้บริษัทผูผลิตซอฟตแวรรายใหญมักอนุญาตใหนักเขียนโปรแกรมรายยอยเขียน
โปรแกรมเพิ่มเติมและรวมเขาไปใน โปรแกรมใชงานนั้นเพื่อชวยการทํางานของโปรแกรมหลักใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  
add-on อุปกรณเสริม 
อุปกรณที่ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหทํางานไดเร็วขึ้นกวาเดิมหรือเปนอุปกรณที่ติดตั้งเพิ่มเติมภาย หลัง เชน 
แผนวงจรโมเด็ม หรือหนวยขับซีดี-รอมที่มิไดติดตั้งมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรต้ังแตตอนแรก 
  
address เลขที่อยู 
หมายเลขบอกตําแหนงที่ต้ังของหนวยความจํา ทุกๆ ไบตของหนวยความจําและทุกๆ สวนวงของจานบันทึกแบบ แข็งหรือ
ซีดี-รอมจะมีเลขที่อยูของตัวเองเสมอ 
  
algorithm ขั้นตอนวิธี, อัลกอริทึม 



ชุดคําสั่งที่มีการเรียงลําดับขั้นตอนไวอยางดีดวยกระบวนการดานคณิตศาสตรและตรรกะเพื่อการแกปญหาใด ปญหาหนึ่ง 
เปนคําที่ต้ังใหเปนเกียรติแก อแลน เดอะ กอริทึม ทิวริง (Alan The Gorithm Turing) ผูพิสูจนวาคําตอบที่ได
จาก ผลการพิสูจนทางคณิตศาสตรหรือปญหาทางตรรกะสามารถตัดสินไดดวยชุดของขั้นตอนวิธีที่ถูกตองขั้นตอนวิธีนี้เปน
การคนหาคําตอบที่ถูกตองใหกับปญหายากๆ โดยการแบงยอยปญหานั้นออกเปนขั้นตอนงายๆ นอกจากนี้ ยังเปนการใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคอมพิวเตอรไดดวย ตัวอยางเชน จะใชขั้นตอนวิธีกับแคชเพื่อตัดสินวาขอมูลใดควร
จะแทนที่โดยขอมูลที่กําลังมีเขามา ดังนี้เปนตน 
  
allocate จัดสรร 
การจัดสรรหรือกําหนดเนื้อที่บางสวนในหนวยความจําเพื่อใชในการทํางานตั้งแต 2 โปรแกรมขึ้นไป เชน เราอาจตองการ
แบงเนื้อที่ 60% เพื่อใชทํางานโปรแกรมหนึ่งและอีก 40% สําหรับอีกโปรแกรมหนึ่ง เปนตน ในไมโครซอฟต 
วินโดวส 95 จะใชพิฟ เอดิเทอร (PIF Editor) ในการจัดจํานวนหนวยความจําที่ตองการเพื่อประกันวาการทํางาน
ของโปรแกรมดอสที่นํามาใชในวินโดวสจะทํางานไดอยางดีที่สุด แตในระบบแม็กคินทอชสามารถใชไฟนเดอร 
(Finder) เพื่อดขูนาดหนวยความจําที่สมควรใชและการจัดสรรหนวยความจําในขณะนั้นใหแตละโปรแกรมได 
American National Standard Institute (ANSI) สถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 
(แอนซี) องคกรที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1918 เพื่อพัฒนาภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมใหเปนมาตรฐาน องคกรนี้มี
หนาที่กําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานอุตสาหกรรมตางๆ โดยยึดหลักการวา มาตรฐานนั้นจะตอง
เปนความเห็นชอบทั้งของผูผลิตและผูใชดวย เชน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร มาตรฐานตัวปรับตอของอุปกรณตางๆ และ
อุปกรณทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน 
  
archive การเก็บถาวร 
ใชได 3 ความหมาย ดังนี้   
1. การเก็บแฟมไวในหนวยความจําสํารองเพื่อปองกันการสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดโดยเปนการเก็บแบบ
ถาวร แฟมที่เก็บไวนี้เรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเปนแฟมสํารอง ถามีความเสียหายเกิดขึ้นกับแฟมจริง เราสามารถเรียกใชขอมูล
จากแฟมสํารองได 
2. การบีบอัดแฟมเพื่อใหมีเนื้อที่ในการเก็บแฟมเพิ่มมากขึ้น 
3. สารบบแฟมในอินเทอรเน็ตที่เขาถึงไดโดยกฎเกณฑการถายโอนแฟม (FTP) หรือสารบบที่จัดไวสําหรับเผยแพรแก
ประชาชนทั่วไป 
  
ARPAnet อารพาเนต 
ขายงานบริเวณกวาง (WAN) ที่จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1969 ดวยเงินทุนของหนวยงานโครงการวิจัยกาวหนา 
(Adavnced Research Project Agency : ARPA) อารพาเนตใชเปนที่ทดลองสําหรับพัฒนาการ
ของกฎเกณฑควบคุมการสงผานตามมาตรฐานอินเทอรเน็ต (TCP/IP) ซึ่งเปนกฎเกณฑที่ทําใหอินเทอรเน็ตใชไดเปน
ผลสําเร็จ จุดประสงคใหญของอารพาเนต คือ การเพิ่มศักยภาพทางการทหาร และความสามารถในการควบคุมการสื่อสาร
ดวยสื่อตางๆ รวมถึงการสื่อสารผานดาว เทียมดวย ถึงแมอารพาเนตจะสามารถบรรลุถึงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวก็ตาม แตก็
ทําใหผูกอต้ังประหลาดใจเนื่องจากผูใชในอารพาเนตสวนมากจะนิยมใชเครือขายในการสื่อสารติดตอกันมากกวา เชน การ
ใชในรูปแบบของไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและกลุมสนทนา ในเริ่มแรกนั้น อารพาเนตสามารถใชไดแตเฉพาะสถาบันการ
คนควาของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาทางดานการคนควากับกระทรวงกลาโหมเทานั้น ในป ค.ศ. 1983 อารพา



เนตไดแบงแยกออกเปนขายงานทางดานการทหารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูงเรียกวา มิลเนต (Milnet) 
และอารพาเนตที่เปนขายงานทางดานการคนควาวิจัยและพัฒนา 
  
artificial intelligence (AI) ปญญาประดิษฐ 
วิทยาการดานคอมพิวเตอรศาสตรที่พยายามทําใหเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถกระทําสิ่งตางๆ ได
เหมือนมนุษย เชน การเรียนรู การพัฒนาปรับปรุง การคิดหาเหตุผล ฯลฯ เพื่อใหสามารถทํางานแทนมนุษยไดมากกวาที่
เปนอยู ดู expert system ประกอบ 
  
authoring language ภาษาการเขียนโปรแกรม 
ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูงที่ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใชในการผลิตเนื้อหา เรื่อง หรือบทเรียน เปนภาษาที่เขียนดวย
ภาษาอังกฤษงายๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใหแมแตผูที่ไมมีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอรก็สามารถเขียนไดโดยการ
รวมดานโปรแกรมเนื้อหาและการเรียงลําดับตามเหตุผลของโปรแกรมเขาไวดวยกัน แตภาษาการเขียนโปรแกรจะมี
ความสามารถในการทํางานและตัวเลือกที่นอยกวาระบบการเขียนโปรแกรม (authoring system) 
  
AUTOEXEC.BAT 
แฟมในดอสที่ใชชุดคําสั่งในการเริ่มตนเปดเครื่องคอมพิวเตอร ช่ือนี้ยอมาจาก AUTOmatically EXECute 
a BATch of commands เปนกลุมชุดคําสั่ง (batch file) ที่ทํางานโดยอัตโนมัติ ใชเก็บคําสั่งหลายๆ 
คําสั่งเอาไวเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติในทันทีที่เปดใชเครื่อง เชน ถาในคอมพิวเตอรของเรามี
รายการเลือกเพื่อใหเลือกใชโปรแกรมตางๆ เมื่อเปดเครื่องขึ้นมาและเราตองการใหเครื่องเปดที่รายการเลือกนี้ทันทีที่
ทดสอบตัวเองและปลุกเครื่อง (boot) เรียบรอยแลว ใหพิมพคําวา menu ใน autoexec.bat ทุกครั้งที่เปด
เครื่องขึ้นมาทํางานเครื่องจะเปดมาที่หนารายการ เลือกนี้ใหทันทีเพื่อใหเราสามารถเลือกรายการโปรแกรม 
ที่จะใชงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว ดู DOS ประกอบ 
  
   
B. 
back end เสริมหลัง 
สวนของโปรแกรมที่ทํางานประมวลผลตามที่โปรแกรมไดรับการออกแบบมาใหเปนผลสําเร็จในขายงานบริเวณเฉพาะที่ 
(LAN) ที่มีสถาปตยกรรมแบบผูรับ/ผูใหบริการอาจมีการเก็บโปรแกรมสวนเสริมหลังอยูในเครื่องบริการแฟม   ในขณะ
ที่โปรแกรมสวนเสริมหนาที่จะทํางานจัดการกับสวนตอประสานกับผูใชในแตละสถานีงาน 
  
background operations การปฏิบัติการสวนหลัง 
การใหคอมพิวเตอรปฏิบัติงานอยางหนึ่งในโปรแกรมหนึ่งในขณะที่เรากําลังทํางานอยูในอีกโปรแกรมหนึ่ง เชน สงเอกสาร
ผานทางโมเด็มที่อยูในสวนหลัง (background) ขณะที่เรากําลังวาดรูปอยูในโปรแกรม เพนต (Paint) ซึง่เปน
สวนหนา (foreground) หรือการพิมพเอกสารลงกระดาษทางเครื่องพิมพในสวนหลัง ในขณะที่เรากําลังพิมพงานอยู
ในอีกแฟมหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนา เหลานี้เปนตน การทํางาน ในลักษณะนี้เปนการทํางานที่เรียกวา ระบบปฏิบัติการหลาย
ภารกิจ (multitasking operation system) คือ ทํางานหลายๆ อยางในสวนหนาและสวนหลังของจอภาพ
ไปพรอมๆ กัน ดู foreground operations เปรียบเทียบ 
  



backup สาํรอง, การสํารอง, ตัวสํารอง ใชได 2 ความหมาย ดังนี้ 
1. สํารอง, การสํารอง การคัดลอกแฟมเพื่อทําสําเนา ปกติแลวจะเปนการคัดลอกแฟมจากจานบันทึกแบบแข็งไปยังสื่อ
บันทึกอื่น เชน แผนบันทึก หรือแถบบันทึก (tapes) ถาแฟมจริงเกิดความเสียหายขึ้นมาเมื่อใด เราสามารถนําขอมูลใน
แฟมสํารองนี้มาใชงานไดทันที โปรแกรมใชงานบางโปรแกรมจะมีการสํารองขอมูลใหโดยอัตโนมัติในอีกแฟมหนึ่งตาง 
หากจากแฟมจริงที่เรากําลังทํางานอยู แฟมสํารองนี้จะมีนามสกลุหรือสวนขยาย .BAK หรือ BK! และจะถูกเก็บไวใน 
หนวยขับและสารบบเดียวกับแฟมจริง 
2. ตัวสํารอง เครื่องคอมพิวเตอรสํารอง เมื่อคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงเสียก็สามารถนําเครื่องสํารองมาใชไดทันที 
bandwidth ชองกวางสัญญาณ การวัดความถี่ของจํานวนขอมูลที่สามารถไหลไปในชองสัญญาณโดยใชเปนรอบตอ
วินาที (hertz) หรือบิตตอวินาที (bits per second) 
  
batch file กลุมชุดคําสั่ง 
กลุมชุดคําสั่งที่มีนามสกุลหรือช่ือขยาย .BAT ซึ่งบรรจุคําสั่งหลายๆ คําสั่งของดอสเอาไวดวยกัน แลวต้ังช่ือใหมเพื่อควม 
สะดวกในการใชคําสั่งเหลานั้น เชน เราสามารถสรางกลุมคําสั่งช่ือ WOM.BAT ที่สามารถจะเปลี่ยนไปยังสารบบ
ของ วินโดวส (Windows directory) ไดโดยอัตโนมัติ แลวใสคําสั่งที่จําเปนในการใชงานวินโดวส ดังนี้ 
“CD\Windows Win” เมื่อจะใชกลุมคําสั่งนี้ เราเพียงแตพิมพ WOM ที่ตัวพรอม (DOS prompt) และ
กดแปนปอนเขา (Enter key) เทานั้นก็ใชงาน ไดทันที benchmark เกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ, การวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะการวัดการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากอุปกรณคอมพิวเตอรทุกเครื่องไมไดสรางออกมา
เทาเทียมกัน ดังนั้น จึง ตองมีการวัดเพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของคอมพิวเตอรโดยการใชโปรแกรมทดสอบ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark test) เชน การเขียนและอานขอมูลในจานบันทึกแบบแข็งเพื่อตัดสิน
ความเร็ววาสามารถทํางานดวยความเร็วก่ี มิลลิวินาที เปนตน 
  
beta, beta software ซอฟตแวรรุนเบทา 
โปรแกรมใชงานรุนทดลองเปนรุนที่ 2 ตอจากรนอัลฟา (alpha) ที่ยังไมพรอมจะออกเผยแพรแกสาธารณชนทีเดียวนัก 
แต บางบริษัทที่รีบเรงตองการนําออกมาวางตลาดอาจมีการนําโปรแกรมออกมาขายใหซื้อใชไดกอนและใหช่ือวารุน 1.0 
(Version 1.0) คํา beta นี้ถาจะอานออกเสียงเปนภาษาอังกฤษที่ถูกตองแลวควรอานวา เบเดอ 
  
binary ฐานสอง, ทวิภาค 
ระบบเลขฐานสองที่ใชเฉพาะเลข 0 และ 1 เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนอุปกรณไฟฟาที่จะเขาใจการทํางานเพียง 2 สถานะ 
คือ ปด และ เปด เราจึงใชระบบเลขฐานสองนี้เปนตัวกําหนดการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรในการที่จะสามารถเขาใจวา
เลข ฐานสองจะทํางานกับคอมพิวเตอรไดอยางไรนั้น เราตองเขาใจเกี่ยวกับ บิต (bit) และ ไบต (byte) เสียกอน บิตจะ
เก็บคา ของเลขฐานสองไว คือ 0 = ปด และ 1 = เปด 8 บิตจะเทากับขอมูล 1 ไบต ตัวอยางเชน 01000001 เปน 
1 ไบตของตัว อักขระ A เมื่อใด ก็ตามที่เรากดแปนบนแผงแปนอักขระเพื่อพิมพตัว A ไบตจะเคลื่อนที่ไปยัง
คอมพิวเตอร แฟมเลขฐาน สอง (binary file) ซึ่งเปนโปรแกรมแฟมที่บรรจุขอมูลของบิตและไบตจะบอก
คอมพิวเตอรวาควรจะทํางานไดอยางไร 
  
bit บิต 
ยอมาจาก Binary Digit หนวยขอมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร มีคาขอมูลเปนตัวเลขระบบฐานสอง คือ 0 



และ 1 บิต มักใชเปนหนวยวัดความสามารถของไมโครโพรเซสเซอรในการประมวลผลขอมูล เชน 16 บิต หรือ 32 บิต 
เปนตน 4 บิต เทากับ 1 นิบเบิล(nibble) และ 8 บิต เทากับ 1 ไบตการที่จะเขาใจบิตไดดีเราควรทําความรูจักกับไบต
เสียกอน 1 ไบตเปนกลมของ 8 บิตและจะใชแทนตัวอักขระหรือตัวเลข ดวยเลข 0 ถึง 9 ตัวอยางเชน ไบต 
01000001 คืออักขระ A เลข 0 หรือ 1 ในไบตก็คือ 1 บิต ซึ่งแสดงถึงสถานะ 1 ใน 2 สถานะ คือ 0 = ปด 
และ 1 = เปด การรวมของตัวเลข 0 และ 1 ในลักษณะตางๆ ใหเปนชุด 8 ตัวจะแทนขอมูลทั้งหมดใน คอมพิวเตอร 
สวนมากแลวเรามักจะไมกลาวถึงบิตและนิบเบิลมากนัก แตเรามักจะกลาวถึงไบต เชน กิโลไบต เมกะไบต หรือจิกะ
ไบต เปนสวนมากทั้งสิ้น 
  
Boolean Search การคนหาแบบบูลีน  
วิธีการคํานวณหาขอมูลโดยใชคาตรรกะของ ถูก และ ผิด และใชหลักพีชคณิตและเลขระบบฐานสองดวยการใช AND, 
ORและ NOT รวมกับการหาขอมูลแบบปกติ วิธีการนี้ต้ังช่ือใหเปนเกียรติแกนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ช่ือจอรช บูล 
(George Boole) 
  
boot ปลุกเครื่อง 
การเริ่มใชเครื่องคอมพิวเตอรและบรรจุระบบปฏิบัติการ (เชน ดอส) จากจานบันทึก เมื่อเราเริ่มเปดเครื่อง คอมพิวเตอรจะ
อานคําสั่งตางๆ ที่จะใชในการทํางานโดยอัตโนมัติ การปลุกเครื่องนี้ไดรับมาจากความคิดที่วา วิธีการที่จะใหคอมพิวเตอร
เริ่มตนการทํางานก็คือ เตะดวยรองเทาบูตอยางที่พวกเคาบอยใสนั่นเองการปลุกเครื่องมีอยู 2 ลักษณะ ในเริ่มแรกเมื่อเปด
สวิตชเครื่องแลว เครื่องจะมีการทดสอบตัวเอง (power on self-test : POST) ของเครื่อง ซึ่งการทดสอบ
ตัวเองนี้เปนสิ่งที่รวมอยในหนวยความจําอานอยางเดียว (ROM) ของเครื่องคอมพิวเตอร การเปดสวิตชเครื่องใน
ลักษณะนี้เรียกวา ปลุกเครื่องเย็น (cold boot) เนื่องจากเครื่องยังไมไดทํางานจึงเย็น แตหลังจากทํางานไปแลวและ
เครื่องเกิดขัดของหรือเกิดสิ่งผิดปกติในโปรแกรม เราตองปลุกเครื่องอีกครั้งหนึ่ง (reboot) โดยการกดปุมตั้งใหม 
(Reset) หรือแปน Ctrl+Alt+Del เพื่อปลุกเครื่องในลักษณะ ปลุกเครื่องอุน(warm boot) 
  
branch ก่ิง, แตกกิ่ง, แยกสาขา, แยก (ทาง) ใชได 3 ความหมาย ดังนี้ 
1. การแยกไปทํางานยังจุดที่ตองการตามคําสั่งในโปรแกรม เชน GO TO ตามปกติแลวในโปรแกรมคอมพิวเตอรจะมี
เสนรหัสเพื่อบอกคอมพิวเตอรใหแยกทางไปยังสวนอื่นของโปรแกรม ซึ่งจะเปนการทํางานยอย เชน โปรแกรมอาจสั่ง ให
แยกทางไปพิมพออกทางเครื่องพิมพแลวกลับมาทํางานในสวนหลักของโปรแกรมอีก เปนตน 
2. ในความหมายของสื่อหลายแบบ (multimedia) หมายถึง การกระโดดจากภาพเหตุการณหนึ่งไปยังอีกภาพหน่ึง 
หรือภาพจากเครื่องเลนจานวีดิทัศนที่ฉายบนจอภาพที่ไดจากการเลือกของผูชมโดยไมจําเปนตองเรียงตามลําดับเหตุการณ 
3. สารบบยอยมากกวาหนึ่งสารบบที่ต้ังอยูภายในสารบบใหญ สารบบที่แตกกิ่งนี้อาจจะแสดงใหเห็นหรือซอนอยู ก็ได
แลวแตความตองการของเรา 
  
bridge บริดจ 
อุปกรณในขายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่ทําใหขายงาน 2 ขายงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได ถึงแมวาขายงาน
ทั้ง สองนั้นจะมีลักษณะรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกันหรือใชกฎเกณฑการสื่อสารที่ตางกันก็ตาม 
  
buffer ที่พัก (ขอมูล), บัฟเฟอร 



ที่พักขอมูลช่ัวคราวเพื่อสงขอมูลจากคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณอื่นๆหรือสงขอมูลจากอุปกรณอื่นมายังคอมพิวเตอร ทั้งนี้ 
เนื่องจากในบางครั้งอัตราความเร็วในการทํางานของอุปกรณตางๆ กับหนวยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอรจะมีอัตราไม 
เทากัน คอมพิวเตอรจึงจําเปนตองมีหนวยความจําสํารอง เพื่อเก็บพักขอมูลไวกอนช่ัวคราวโดยเก็บไวในบัฟเฟอรนี้ เมื่อมี 
การโอนขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งก็จะทําใหมีการทํางานอยางตอเนื่องได ตัวอยางของบัฟเฟอรที่เห็นไดชัด
อยางหนึ่งคือ บัฟเฟอรของเครื่องพิมพ เมื่อใดที่เรามีการพิมพเอกสาร โปรแกรมจะสงขอมูลที่จําเปนในการพิมพไปยัง 
หนวยความจําของเครื่องพิมพซึ่งก็คือ สงไปยังบัฟเฟอรของเครื่องพิมพนั้นเอง เครื่องพิมพจะอานขอมูลที่จําเปนเหลานี้ ถา
เรายกเลิกการพิมพ จะสังเกตเห็นไดวาเครื่องพิมพจะยังคงพิมพอยูช่ัวระยะเวลาสั้นๆ ครูหนึ่งกอนจะหยุดพิมพ ทั้งนี้เนื่องจาก
ยังคงมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอรนั่นเองเมื่อมีการใชซีดี-รอมในการเลนในสื่อหลายแบบ ที่พักขอมูลช่ัวคราวของหนวยขับ
ซีดี-รอมควรมีขนาดความจําตั้งแต 64-256 กิโลไบตเพื่อเปนที่เก็บขอมูลที่อานจากแผนมารอไวใหคอมพิวเตอรอาน
ตอไป 
  
bug จุดบกพรอง 
คํานี้เริ่มมีขึ้นมาในทศวรรษ 1940S ในขณะที่คอมพิวเตอรยังเปนการใชหลอดกันอยู เมื่อมีแสงออกมาจากหลอดจะทํา
ใหมี ตัวแมลง(bugs) บินเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเกิดการลัดวงจรและคอมพิวเตอรทํางานตอไปไมได เมื่อชาง
แก คอมพิวเตอรเปดฝาครอบเครื่องออกมาก็พบตัวแมลงเหลานี้นอนตายอยูในเครื่องจึงอุทานวา bugs ซึ่งหมายถึงวาตัว
แมลง เหลานี้นี่เองที่ทําใหเครื่องเสีย หลังจากนั้นแลว คํา bug จึงหมายถึง ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนภายใน
โปรแกรม หรือระบบทําใหโปรแกรมไมสามารถทํางานไดผลลัพธตามความตองการ นอกจากนี้ จุดบกพรองนี้อาจเกิดจาก
ความบก พรองในตัวเครื่องคอมพิวเตอรเองก็ได 
  
bus บัส 
ทางเดินไฟฟาหรือตัวเช่ือมตอซึ่งเปรียบไดกับถนนสําหรับรับสงสัญญาณไฟฟาใหไหลผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เชน 
การนําสัญญาณระหวางคอมพิวเตอรกับหนวยขับซีดี-รอมโดยใชสกัสซี (SCSI ) เปนตัวเช่ือมตอ ในระบบขายงาน บัส
จะหมายถึง สายเคเบิลที่เช่ือมตออุปกรณตางๆ เขาดวยกัน เครื่องคอมพิวเตอรจะมีบัสในการรับสงขอมูลอยู3 ลักษณะ 
ไดแก 
1. บัสขอมูล (data bus) สําหรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําและไมโครโพรเซสเซอร แบงออกเปนบัสขอมูล
ภายนอก(external data bus) และบัสขอมูลภายใน (internal data bus) 
2. บัสเลขที่อยู (address bus) เพื่อระบุตําแหนงของหนวยความจําที่จะนํามาใช 
3. บัสควบคุม (control bus) สําหรับสงสัญญาณควบคุมไปยังหนวยตางๆ 
   
   
C. 
cache แคช 
เนื้อที่ในการเก็บ (storage area) ที่เก็บขอมูลหรือคําสั่งของโปรแกรมที่ใชบอยๆใหสามารถเรียกใชงานไดอยาง
รวดเร็ว แคชมีการพัฒนาการทํางานโดยการเก็บขอมูลหรือคําสั่งไวในสวนของหนวยความจําที่เขาถึงไดเร็วกวาและโดยการ
ออกแบบอยางมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเปนไปไดที่วาขอมูลที่ตองการใชตอไปจะเก็บอยูในแคช คอมพิวเตอรรุน
ใหมๆ จะมี ชิปของหนวยความจําแคชติดตั้งมาใหเสร็จ ดังจะเห็นในคําโฆษณาวา Includes a 256K cache ดู 
hardware cache และ imternal cache ประกอบ 



  
capture จบัภาพ, เก็บขอความ, สรางความตอเนื่อง ใชได 3 ความหมาย ดังนี้ 
1. การใชโปรแกรม เชน แคปเชอร (Capture) หรือสแนปโพร (Snappro) ในการจับภาพที่ปรากฏอยูบน
หนาจอ ภาพเพื่อเก็บบันทึกลงในจานหรือแผนบันทึกในลักษณะแฟมกราฟกเพื่อนําไปใชในที่อื่นตอไป เชน นําไปเปน
ภาพประกอบ ขอความในเอกสารสิ่งพิมพ เปนตน 
2. ในการสื่อสารทางโมเด็ม หมายถึง ขอความที่ปรากฏบนจอภาพและเก็บไวในแฟมเพื่อดูไดภายหลัง 
3. ในซอฟตแวรขายงานเนตแวร (Netware network) หมายถึง คําสั่งที่ใชในการสรางความตอเนื่องระหวางจุด
ตอ ออก LPT1 ของสถานีงานกับเครื่องพิมพของขายงาน 
  
card แผนวงจร 
แผนหรือแผงวงจรไฟฟาที่เสียบอยูในเครื่องคอมพิวเตอร แผนนี้จะมีทางตอเขา/ออกมากกวา 1 ทางเพื่อใหตออุปกรณอื่นๆ 
เขากับคอมพิวเตอรได เชน แผนวงจรภาพ (video graphics card) จะเปนแผนที่ใหเสียบจอภาพพิเศษใน
ลักษณะจอภาพวีดิ ทัศน (video screen) เพื่อใชกับคอมพิวเตอร เปนตน ดู adapter ประกอบ 
  
carpal-tunnel syndrome การบาดเจ็บตึงเครียด 
การบาดเจ็บที่เกิดจากความเครียดประเภทหนึ่งที่ทําใหขอมือไดรับความบาดเจ็บ อาการนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อเรานั่งพิมพ
คอมพิวเตอรทั้งวัน การหลีกเลี่ยงจากอาการดังกลาวทําไดโดยการหยุดพักการทํางาน เปนระยะๆ เพื่อผอนคลายความตึง
เครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ ดู repetitive strain injury (RSI) ประกอบ 
  
cell animation การทําใหเซลลภาพเคลื่อนไหว 
เทคนิคในการทําภาพเคลื่อนไหวซึ่งภาพพื้นหลังจะอยูคงที่ในขณะที่ภาพตางๆ ที่อยูบนแผนใสเซลลูลอยดถูกทําใหเคลื่อนที่
โดยวางอยูเหนือภาพพื้นหลัง การใชเทคนิคการทําใหเซลลภาพเคลื่อนไหวจะทําใหสะดวกกวาการวาดภาพพื้นหลังในการ
ทําภาพเคลื่อนไหวสําหรับแตละเฟรมเปนอันมาก โปรแกรมที่ใชเทคนิคนี้ที่รูจักกันดี ไดแก แม็กโครไมดไดเร็กเทอร 
(Macromind Director) 
  
central processing unit (CPU) หนวยประมวลผลกลาง (ซีพียู) 
หนวยเก็บที่อยูภายในเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยสําคัญที่สุดเปรียบไดกับสมองของคอมพิวเตอร มีหนาที่ควบคุมการ
ทํางานของหนวยตางๆ ใหทํางานประสานสอดคลองกัน หนวยประมวลผลกลางแบงออกไดเปน 3 สวนโดยประกอบ
รวมกันอยูบนชิปเล็กๆ เพียงช้ินเดียว เรียกวา ไมโครโพรเซสเซอร (microprocessor) สวนตางๆ เหลานี้ไดแก 
1. หนวยเรจิสเตอร (register) ทําหนาที่เก็บขอมูลที่สงจากหนวยความจําหลักและขอมูลที่จะนําไปใชประมวลผล 
2. หนวยคํานวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit : ALU) ทําหนาที่ประมวลผลดวยวิธีการทาง
คณิตศาสตร และตรรกะ 
3. หนวยควบคุม (control unit) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานทุกสวนของเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก สวนรับขอมูล
สวนประมวลผลกลาง และสวนแสดงผล ใหทํางานสอดคลองกัน 
  
channel ชอง, ชองสัญญาณ, ชองสื่อสาร ใชได 2 ความหมาย ดังนี้ 



1. ชองสื่อสารขอมูลระหวางหนวยรับขอมูลและหนวยแสดงผล หรือระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรวมตางๆ 
ที่ใชกับคอมพิวเตอร 
2. ในความหมายของสื่อประสม (multimedia) หมายถึง ชองสัญญาณเสียงสเตริโอซายและขวาของจานวีดิทัศน
และจานคอมแพ็กต 
  
characters per second (cps) จํานวนอักขระตอวินาที (ซีพีเอส) 
หนวยวัดความเร็วเปนจํานวนอักขระใน 1 วินาทีของเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet printer), เครื่องพิมพแบบ
กระทบ (impact printer), เครื่องพิมพแบบจุด (dot-matrix printer) และรวมถึงโมเด็มดวย (ถึงแม
โมเด็มจะใชวัดเปนบิตตอวินาทีก็ตาม) เครื่องพิมพแบบจุดที่ใชกันอยูปกติแลวจะมีความเร็วอยูะหวาง 50-800 อักขระ
ตอวินาที ถาเปนการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงเครื่องพิมพจะพิมพอยูประมาณ 120 อักขระตอวินาที แตถาเปนการพิมพ
แบบราง (draft mode) จะอยูที่240อักขระตอวินาที 
  
client/server network ขายงานรับ/ใหบริการ 
ขายงานซึ่งแฟมและโปรแกรมบางโปรแกรมมีการใชรวมกันในระหวางคอมพิวเตอรในขายงานนั้นซึ่งอยูในขายงานบริเวณ
เฉพาะที่ (LAN)แตจะมีทรัพยากรบางอยางที่จํากัดใหใชไดเฉพาะกับเครื่องบริการแฟมขอมูล (File Server) 
เทานั้น ในขณะที่คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ไมสามารถใชทรัพยากรที่จํากัดไวนี้ได 
  
clock สัญญาณนาฬิกา 
วงจรไฟฟาที่กอใหเกิดสัญญาณจังหวะเทากันอยางสม่ําเสมอในอัตราความเร็วหลักลานของเฮิรตซ สัญญาณจังหวะนี้จะใช
ในการควบคุมการไหลของขอมูลใหสัมพันธกันโดยผานทางชองสื่อสารภายในของคอมพิวเตอร 
  
cold boot เปดเครื่อง, ปลุกเครื่องเย็น 
การเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชระบบปฏิบัติการที่อยูในจานบันทึกแบบแข็งของคอมพิวเตอร การเปดเครื่องจะมี 2 
ประเภท คือ ปลุกเครื่องเย็น (cold boot) และ ปลุกเครื่องอุน (warm boot) การเปดเครื่องในลักษณะปลุก
เครื่องเย็นจะใชเมื่อเปดสวิตชเครื่องเปนครั้งแรกเพื่อเริ่มทํางาน ที่เรียกเชนนี้เนื่องจากเครื่องยังไมไดเปดทํางานจึงยังเย็นอยู 
แตปลุกเครื่องอุนเปนการใชเมื่อทํางานไปแลวและมีความผดิพลาดเกิดขึ้นแลวและเราตองการเริ่มตนเปดเครื่องใหมโดยการ
ใชแปน Ctrl+Alt+Del รวมกันโดยไมตองใชปุมสวิตชปด/เปดของเครื่อง 
  
command คําสั่งงาน 
การสั่งใหคอมพิวเตอรปฏิบัติงานตามตองการ เชน การพิมพแฟม หรือการคัดลอกขอความ เปนตน เครื่องคอมพิวเตอรจะ
รับคําสั่งจากผูใชที่สงทางหนวยรับขอมูล ไดแก แผงแปนอักขระ ปากกาแสง เมาส หรือการสัมผัสหนาจอภาพ ในโปรแกรม
ทํางานดวยคําสั่งงาน (command-driven programs) เราตองกดแปนที่กําหนดไวหรือพิมพคําสั่งเพื่อให 
คอมพิวเตอรทํางานตามที่สั่ง ในโปรแกรมทํางานดวยรายการเลือก (menu-driven programs) จะใชการเลือก
คําสั่งจากรายการเลือกบนจอภาพ ในขณะนี้มีการใชเสียงโดยใชเทคโนโลยีการดําเนินการตามเสียง (voice-
actuation technology) ในการ สั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่พูด 
  
communications protocol เกณฑวิธีการสื่อสาร 



มาตรฐานที่ใชในการสงผานขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในขายงานหรือโดยการใชระบบโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอรที่
รวมอยูในการสื่อสารนี้จะตองมีการจัดระบบอยางเดียวกันและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมือนกันเพื่อหลีกเลี่ยง
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เชน เมื่อเราใชโมเด็มในการเขาถึงศูนยรวมขาว (BBS) หรือบริการสารสนเทศเชื่อมตรง เชน 
คอมพิวเซิรฟ (CompuServe) เราตองใชกฎเกณฑการสื่อสารตามที่บริษัทซึ่งเปนคอมพิวเตอรแมขาย (host 
computer) จัดวางไวเพื่อเปนการจัดเตรียมเพื่อบอกคอมพิวเตอรวาจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นอยางไร ไดแก Baud rate ความเร็วที่โมเด็ม 2 เครื่องมีการสงผานขอมูลระหวางกัน Parity ทดสอบสภาพของ
ขอมูลที่สงและรับ Data bits ระบุจํานวนบิต ของขอมูลในการสง ปกติแลวจะจัดที่ 8 Stop bits ระบุจํานวนบิต
ที่ใชเปนสัญญาณในการสิ้นสุดการสงขอมูล ปกติแลวจะ จัดไวที่ 1 Duplex บอกคอมพิวเตอรวาจะสงและรับขอมูลใน
เวลาเดียวกัน (full)หรือจะสงหรือรับขอมูลแตไมใชในเวลาเดียวกัน (half)ปกติจะจัดไวที่ full 
  
Compact Disc (CD) แผนซีดี (ซีดี) 
แผนพลาสติกกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.75 นิ้ว (12 เซน็ติเมตร) ที่บันทึกและอานขอมูลดวยแสงเลเซอร บันทึก
ขอมูลดวยสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบซีแอลวี (CLV) แผนซีดีเปนมาตรฐานที่พัฒนารวมกันโดยบริษัทโซนี และบริษัทฟ
ลิปส มีการประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1980 และจัดอยูในมาตรฐานเรดบุก (Red Book) 
  
compatible เขากันได, ใชแทนกันได, แบบเดียวกัน 
ความสามารถของอุปกรณหรือระบบคอมพิวเตอร และซอฟตแวรที่ใชรวมกันหรือใชแทนกันได เชนโปรแกรมที่สามารถใช
กับเครื่องยี่หอตางๆ ไดโดยไมตองดัดแปลง หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ออกแบบ มาในลักษณะเดียวกับไอบีเอ็ม และสามารถ
ใชโปรแกรมและอุปกรณรวมตางๆ ที่ไอบีเอ็มใช เรียกวา คอมพิวเตอรแบบเดียวกับไอบีเอ็ม พีซี (IBM PC-
compatible computer) ดู clone และ IBM PC-compatible computer ประกอบ 
  
Computer-Aided Instruction (CAI) การสอนใชคอมพิวเตอรชวย (ซีเอไอ) 
หรือใชอีกอยางหนึ่งวา Computer-Assisted Instruction การใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน (แต
มิใชเปนครูผูสอน) โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ไดเพื่อการเรียนใน
รูปแบบตางๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณจําลองเกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผูเรียนสามารถเรียนได
ดวยตนเอง เปนการที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงโดยที่ผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการ
ตอบ สนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับเพื่อการเสริมแรง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนสิ่งเราลําดับตอไปจนจบบทเรียน 
  
Computer-Aided Manufacturing (CAM) การผลิตใชคอมพิวเตอรชวย (แคม) 
การใชคอมพิวเตอรชวยอํานวยความสะดวกในการควบคุมเครื่องจักรและการผลิตในโรงงาน เชน การควบคุมจํานวนสินคา
การบรรจุหีบหอ เปนตน รวมถึงการวางแผนการใชวัสดุในการผลิตสินคาดวย 
  
computer hacker เซียนคอมพิวเตอร, นักเลงคอมพิวเตอร 
ผูที่ชอบเลนคอมพิวเตอรแบบคลั่งไคลหรือเลนคอมพิวเตอรจนติดไมอยากทําอะไรนอกจากนั่งอยูหนาคอมพิวเตอร นักเลง
คอมพิวเตอรจะมีหลายประเภท เชน 
- แบบสรางสรรค ไดแก พวกที่คนควาหาความรูตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และพยายามสรางสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ขึ้นมาใช 



- แบบนักเจาะ ไดแก พวกที่มีความรูดานขายงานเปนอยางดีและพยายามเจาะระบบรักษาความปลอดภัย แกะล็อก วางยา 
เพื่อสามารถใชทรัพยากรในขายงานได 
- แบบมืออาชีพ ไดแก พวกที่มีความรูดานคอมพิวเตอรเปนอยางดีโดยอาจเปนนักเขียนโปรแกรมหรือวิศวกร คอมพิวเตอร
และชอบเขียนโปรแกรมใหมขึ้นมาเลน 
  
computer science วิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาดานคอมพิวเตอรที่ศึกษาเกี่ยวกับการนําเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรมาใชงานและสั่งใหทํางานตามที่ผูใช
ตองการ เชน การคํานวณ การวาดภาพ เปนตน 
  
computer simulation สถานการณจําลองคอมพิวเตอร 
เทคนิคการใชคอมพิวเตอรเพื่อเรียนรูกระบวนการในสถานการณจําลอง โดยมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียนกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางสถานการณใหผูเรียนมีการตัดสินใจวาจะตองมีการกระทําอยางไรบางเมื่อพบเหตุการณที่
เกิดขึ้นแตละเหตุการณ 
  
CONFIG.SYS 
แฟมที่รวมคําสั่งตางๆ เพื่อบอกระบบปฏิบัติการวาจะมีการทํางานอยางไร เมื่อเราทําการเปดเครื่องคอมพิวเตอร 
ระบบปฏิบัติการจะอานแฟม CONFIG.SYS และทํางานตามคําสั่งตางๆ คําสั่งเหลานี้อาจเปนการบอกระบบวาจะ
จัดการกับหนวยความจําอยางไร มีแฟมกี่แฟมที่จะเปดขึ้นในหนึ่งครั้ง และโปรแกรมใดบางที่จะใชในการควบคุมอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชรวมกับคอมพิวเตอร 
  
configuration โครงแบบ 
การเลือกเพื่อจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมประยุกตเพื่อใหใชงานไดตามความตองการของผูใช การจัดโครง
แบบของระบบหรือโปรแกรมอยางถูกตองเหมาะสมเปนสิ่งที่ยากลําบากอยางหน่ึงของการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล เชน
ในไมโครซอฟต วินโดวส 95 เราตองจัดโครงแบบของโปรแกรมเพื่อสามารถที่จะใชโปรแกรมไดอยางสมบูรณแบบ และ
ใชหนวยความจําไดอยางเต็มที่ในการทํางาน เมื่อจัดโครงแบบไดแลวโครงแบบนั้นจะถูกเก็บบันทึกอยูในแฟมโครงแบบ 
เชน WIN.INI หรือAUTOEXEC.BAT 
  
connectionless protocol เกณฑวิธีที่ไมมีการเชื่อมตอ 
มาตรฐานที่ทําใหการสงขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ในขายงานบริเวณกวาง (WAN) 
เปนไปไดโดยสะดวก โดยจะไมมีความพยายามในการที่จะตัดสินวาคอมพิวเตอรที่รับนั้นอยูในสายเชื่อมตรง (on-line) 
หรือ มีความสามารถที่จะรับขอมูลไดหรือไม สิ่งนี้เปนกฎเกณฑรากฐานในขายงานแบบการสวิตชกลุม
ขอมูล  (packet-switching network) ดังเชนอินเทอรเน็ต ซึ่งหนวยของขอมูลจะถูกแบงออกเปนบล็อก
หรือกลุมขอมูล (packet) เล็กๆ โดยที่ในกลุมนี้จะมีขอมูลบอกเลขที่ของเครื่องรับปลายทางบรรจุอยู กฎเกณฑที่ไมมี
การเชื่อมตอที่ใชใน อินเทอรเน็ต ไดแก อินเทอรเน็ต โพรโทคอล (Internet Protocol : IP)โดยจะเกี่ยวของเพียง
แคการแบงขอมูลออกเปนกลุม เล็กๆ สําหรับการสง และการรวบรวมกลุมขอมูลเล็กๆ เขาดวยกันเมื่อรับเขามาแลวเทานั้น 
  
context switching การสวิตชสิ่งแวดลอม 



การเปลี่ยนจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งโดยไมตองออกจากโปรแกรมเดิมกอน โปรแกรมที่มีการใหบรรจุ
หลายๆ โปรแกรม (multiple-loading program) ในคราวเดียวกันจะมีลักษณะเปนการสวิตชสิ่งแวดลอม เมื่อ
มีการใชรวมกับสวนตอประสานกราฟกกับผูใช (GUI) และมีการใชงานในลักษณะการตัดและปะขอความหรือภาพ การ
สวิตชสิ่งแวดลอมจะชวยใหสามารถเคลื่อนยายขอมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งไดอยางรวดเร็วอยางไรก็
ตาม การสวิตชสิ่งแวดลอมจะไมมีการทํางานเหมือนระบบหลายภารกิจ (multitasking ) ในไมโครซอฟต วินโดวส 
95 ทีเดียวนัก เนื่องจากถึงแมวาโปรแกรมที่เปดขึ้นมาหลายๆ โปรแกรมนั้น จะอยูในหนวยความจําเขาถึงโดยสุม 
(RAM) ก็ตาม แตผูใชจะสามารถทํางานไดเพียงครั้งละโปรแกรมเดียวเทานั้น การสวิตชสิ่งแวดลอมจะไมมีการให
โปรแกรมที่อยูพ้ืน หลังสามารถทํางานได จะมีการใหเพียงผูใชเปลี่ยนจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งไดดวย
ความรวดเร็วเทานั้น ในขณะที่ระบบหลายภารกิจจะเปนการใหผูใชทํางานไดในโปรแกรมที่อยูสวนหนาและโปรแกรมที่อยู 
สวนหลังก็ยังคงเปด ทํางานอยูเชนกัน ดู multi-loading programs ประกอบ 
  
contiguous ตอเนื่องกัน ใชได 2 ความหมาย ดังนี้ 
1. ความใกลเคียง หรือการวางสิ่งหนึ่งตอจากอีกสิ่งหนึ่ง เชน ในโปรแกรมตารางทําการจะมีการเลือกกลุมของ เซลลที่
ตอเนื่องกันหรือไมตอเนื่อง (noncontiguous) กันก็ได เซลลที่อยูไมตอเนื่องกันจะอยูอยางกระจัดกระจายในตาราง 
2. ในความหมายของสื่อประสม หมายถึง การวางรูปแบบของสวนวงบนแผนซีดี-รอมที่วางใหสวนวงแตละสวนอยูติดกัน
บนรองเดียว 
  
conversion การแปลงผัน 
กระบวนการในการแปลงแฟมจากรูปแบบหนึ่งไปเปนอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อสามารถนําไปใชในโปรแกรมอื่นได เชน เมื่อเรา
สรางแฟมๆ หนึ่งขึ้นมาดวยโปรแกรมหนึ่ง แฟมนั้นจะถูกเก็บบันทึกดวยรหัสที่บอกใหโปรแกรมแสดงผลและพิมพอยางไร 
ถาเรานําแฟมนั้นไปใชในอีกโปรแกรมหนึ่ง เราตองแปลงแฟมนั้นเสียกอนใหเปนรูปแบบที่โปรแกรมนั้นเขาใจ 
  
coprocessor ตัวประมวล (ผล) รวม 
ไมโครโพรเซสเซอรที่สนับสนุนหนวยประมวลผลหลักที่ทํางานในกระบวนการเฉพาะบางอยาง เชน การคิดคํานวณหรือ
แสดงผลภาพบนจอภาพ ตัวประมวล (ผล) รวม สวนมากจะเปนดานเกี่ยวกับการคิดคํานวณ 
  
cracker แครกเคอร, นักทําลาย 
ผูที่เลนคอมพิวเตอรเปนงานอดิเรกที่ถูกหามในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรในขายงาน เนื่องจากเปนผูที่เขาไปทําลาย 
ทรัพยากรตางๆ และรบกวนระบบทําใหผูใชเขาถึงระบบไดลําบาก ในบางครั้งจะมี ผูใชคํา cracker ในความหมาย
เดียวกับ hacker แตที่จริงแลว hacker จะมีความหมายแตกตางกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเปน พวกมีบทบาทสําคัญ
กวามากในคอมพิวเตอร ดู computer hacker, hacker ethic และ security ประกอบ 
  
crash ขัดของ 
ความลมเหลวของระบบหรือโปรแกรมที่หยุดการทํางานอยางผิดปกติ ปกติแลวเราจะทราบวาระบบเกิดขัดของเมื่อไม
สามารถใชแผงแปนอักขระหรือเมาสได เมื่อมีความขัดของเกิดขึ้น เราตองเปดเครื่องใหมดวยวิธีการ ปลุกเครื่อง
เย็น (cold boot) คือใชสวิตชในการปดและเปดเครื่องขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ เรายังสามารถใชคํานี้กับจาน
บันทึกขัดของ (disk crash) หรือหัวอาน/บันทึกขัดของ (head crash) ไดดวย จาน บันทึกขัดของเกิดขึ้นเมื่อ



หัวอาน/บันทึกในหนวยขับตกหรือครูดลงบนจานบันทึกการเกิดจานบันทึกขัดของจะทําใหขอมูลในสวนที่หัวอาน/บันทึก
ครูดบนจานบันทึกนั้นเสียหายไป 
  
crosstalk สัญญาณแทรกขาม (วงจร) 
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากสายเคเบิลอยูชิดติดกันมากเกินไป เราอาจไดยินสัญญาณนี้หรือเสียงอื่นแทรกเขามาในขณะที่กําลัง
พูดโทรศัพท หรือสัญญาณที่เกิดขึ้นในการเลนจานวีดิทัศน จะเปนเสนสีขาวพาดขวางภาพอันเกิดจากการที่แสง เลเซอรไม
โฟกัสบนผิวหนาของแผนหรือเกิดจากความสกปรกบนแผน เปนตน 
  
cryptography วิทยาการเขารหัสลับ 
วิทยาการในการเขารหัสขอความเพื่อมิใหผู อื่นอานนอกจากผูที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้นที่จะสามารถอานขอความนั้นได 
  
cyberphobia อาการกลัวคอมพิวเตอร, ไซเบอรโฟเบีย 
อาการกลัวคอมพิวเตอรอยางเกินความเปนจริง นักจิตวิทยาเครก (Craig) และคณะไดสังเกตวา รากฐานของความกลัว 
คอมพิวเตอรเกิดมาจากความเครียดที่บุคคลพยายามที่จะอยูรวมในสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอร ทางแกของความกลัวนี้ 
สามารถทําไดโดยนั่งลงเลนกับคอมพิวเตอร หรือการชวยพนักงานในบริษัทโดยการฝกอบรมในการใชคอมพิวเตอรจน 
สามารถใชทํางานไดอยางคลองแคลว 
  
cyberporn ไซเบอรพอรน 
การเสนอสิ่งโปเปลือยในอินเทอรเน็ตซึ่งกําลังถูกเพงเล็งวาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ตจะมีทั้งเด็ก 
และผูใหญ จึงทําใหไมเปนการสมควรที่เด็กๆ จะพบเห็นสิ่งอนาจารเหลานี้ 
  
cyberspace ไซเบอรสเปซ 
จักรวาลหรือที่วางเสมือน (virtual space) ที่สรางขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร ความหมายหนึ่งของ space 
หมายถึง ชองวาง 3 มิติที่ไรขอบเขตที่ซึ่งวัตถุและเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นและมีทิศทางที่สัมพันธกัน ในศตวรรษที่ 20 นี้ 
ระบบคอมพิวเตอรได สรางชองวางชนิดใหมขึ้นที่สอดคลองกับคํา cyberspace (cyber เปนคําเสริมหนาที่
หมายถึงคอมพิวเตอร) 
   
  
D. 
data ขอมูล 
ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ ในรูปแบบที่สามารถนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรได เมื่อขอมูลถูกนําเขาไปและเปลี่ยนเปน
รูปแบบที่มีความหมาย เชน เอกสารขอความหรือรายงานแลวจะเรียกวา สารสนเทศ (information) ถึงแมวาคํา 
data จะเปนคําพหูพจน ของคํา datum ในภาษาลาติน ก็ตาม แตเราก็มักใช data ทั้งในความหมายของเอกพจน
และพหูพจน 
  
data bank คลังขอมูล 
การรวบรวมขอมูลจํานวนมากเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูลขนาดใหญเพื่อการใชงาน นอกจากนี้ ยังหมายถึง สถานที่หรือ
แหลงเก็บขอมูลที่รวบรวมขอมูลในรูปของสื่อบันทึกเก็บไวเปนจํานวนมาก ไดแก หนวยคอมพิวเตอรของสถาบันตางๆ 



  
database ฐานขอมูล 
การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันเกี่ยวกับหัวขอที่ไดทําใหเปนระบบ และจัดใหเปนฐานสําหรับการคนคืนขอมูล การ
สรุปผล และการตัสินใจ การรวบรวมขอมูลใดๆ ก็ตามเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้นับวาเปนฐานขอมูลทั้งสิ้นถึงแมวา
จะไมไดรวบรวมอยูในเครื่องคอมพิวเตอรก็ตาม 
  
defragmentation ความติดตอกันของแฟม 
วิธีการที่แฟมบนจานบันทึกแบบแข็งถูกเขียนลงบนจานบันทึกโดยที่สวนของแฟมแตละแฟมเรียงติดตอกัน ผลลัพธที่ได คือ 
จานบันทึกจะทํางานเร็วขึ้น 75% ระหวางปฏิบัติการคนคืน เหตุที่ตองมีการทําใหแฟมมีการบันทึกที่เรียงติดตอกัน
เนื่องจากในขณะที่เราลบหรือบันทึกแฟมนั้น แฟมจะถูกเก็บบันทึกลงอยางกระจัดกระจายในสวนตางๆ ของจาน เมื่อหนวย
ขับจานบันทึกจะอานแฟมหัวอาน/บันทึกตองทําการเคลื่อนที่ไปในสวนตางๆ ของจานบันทึกเพื่อคนหาสวนของแฟมที่อยู
หางกันเปนเหตุใหมีการทํางานชาลง ถามีการจัดเรียงแฟมใหติดตอกันในลักษณะความติดตอกันของแฟม แลวจะชวยใหการ
คนคืนแฟมเปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกวาเดิม ดู fragmentation เปรียบเทียบ 
  
delete ลบทิ้ง, ลบออก, ลบ 
การลบขอความหรือภาพออกจากหนาเอกสาร หรือการลบแฟมออกจากจานบันทึก 
  
device อุปกรณ 
สวนประกอบของเครื่อง (hardware component) หรืออุปกรณรอบขางตางๆ เชน เครื่องพิมพ โมเด็ม จอภาพ 
หรือเมาส ที่สามารถรับหรือสงขอมูลได อุปกรณบางอยางตองใชซอฟตแวรเฉพาะรวมดวย เรียกวา โปรแกรมขับ
อุปกรณ (device drivers) 
  
dialup access การเขาถึงโดยตอหมายเลข  
วิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งหรือกับขายงาน เชน อินเทอรเน็ต โดยการใชโมเด็ม การเชื่อมโยงนี้จะเปนการ
ใชอินเทอรเน็ตโดยผานผูจัดหาบริการ (service provider) และจะทําใหคอมพิวเตอรของเราเปนเครื่องปลายทาง
ระยะไกล (remote terminal) ของคอมพิวเตอรของ ผูจัดหาบริการ ผูจัดหาบริการอินเทอรเน็ตจะขายการเขาถึง
อินเทอรเน็ตใหกับผูใช ซึ่งจะเปนการประหยัดและเปน ประโยชนมาก แตผูใชจะไมสามารถใชโปรแกรมดานกราฟกได
เนื่องจากเปนการใชในระบบยูนิกซดู dialup IP ประกอบ 
  
dialup IP เกณฑวิธีการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยตอหมายเลข  
วิธีการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยตรงโดยผานทางโมเด็มและสายโทรศัพท ในการใชการเขาถึงตามกฎเกณฑนี้เราตองติดตั้งตัว
ขับอุปกรณแบบจุดตอจุด (PPP) หรือแบบอนุกรม (SLIP) เพื่อทํางานรวมกับซอฟตแวรของกฎเกณฑควบคุมการ
สงผานตามมาตรฐานอินเทอรเน็ต (TCP/IP) ดวย และตองมีโปรแกรมดานกราฟกเชน เนตสเคป นาวิเกเทอร 
(Netscape Navigator) เพื่อเลือกอานเวิลดไวดเว็บและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในระบบวินโดวส 
  
directory สารบบ  
ดรรชนีรายช่ือที่เราสามารถใหแสดงชื่อแฟมที่เก็บอยูในจานบันทึก หรือเพียงบางสวนของจานบันทึก เนื่องจากจานบันทึกมี
ขนาดใหญและสามารถเก็บบันทึกแฟมไดเปนจํานวนพันๆ แฟม เราจึงจําเปน ตองเก็บแฟมที่เกี่ยวของกันในแตละสารบบ



ในจานบันทึกนั้น ลองเปรียบเทียบจานบันทึกวาเปนตูที่มีล้ินชักตางๆ หลายลิ้นชัก ล้ินชักแตละลิ้นชักจะเปนเสมือนสารบบ
สําหรับเก็บแฟมที่อยูในตูนั้น เชน สารบบโปรแกรมไมโครซอฟต เวิรด เพื่อเก็บแฟมเอกสารที่สรางดวยโปรแกรมนี้ทั้งหมด
รวมอยูในสารบบนี้ เปนตน 
  
disk cache ดิสกแคช 
สวนของจานบันทึกแบบแข็งที่สงวนเนื้อที่ไวสําหรับเก็บเอกสารจากเวิลดไวดเว็บที่เราเพิ่งเขาถึงในการเลือกอานในเว็บ เมื่อ
เราเขาไปยังหนาเหลานี้อีกครั้งหนึ่ง การเลือกอานจะตรวจสอบในขั้นแรกกับเครื่องบริการเพื่อดูวาเอกสารเหลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเลือกอานก็จะคนคืนเอกสารเหลานี้จากดิสกแคชแทนที่จะ 
ไปคนคืนในขายงาน เปนผลทําใหการคนคืน ทําไดอยางรวดเร็วกวากันมาก 
  
domain เขต 
เขตในเลขที่อยูของอินเทอรเน็ต ระดับความสําคัญของเขตจะดูจากขวาไปซาย เขตขวาสุดซึ่งอยู หลังสุดของเลขที่อยูจะเปน
เขตระดับสูงสุด (top-level domain) ซึง่จะครอบคลุมช่ือทางซาย เขตขวาสุดจะบอกถึงระดับประเทศ และเขต
ซายสุดจะบอกชื่อเครื่อง โดยแตละเขตจะมีจุด (.) แบงระดับช่ือเขต ตัวอยางเชน  
chulkn.chula.ac.th  
    th         ช่ือเขตระดับสูงสุดซึ่งเปนช่ือประเทศไทย  
    ac         ระดับรองลงมา หมายถึง สถาบันการศึกษา (academy)  
    chula    ช่ือหนวยงาน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
    chulkn  ช่ือเครื่องซึ่งอยูในเขตระดับต่ําสุดและเปนช่ือเฉพาะ 
อยางไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขตระดับสูงสุดมักจะเปนประเภทขององคกรดานตางๆ ไดแก เขต ความหมาย  
    .com  การพาณิชย (commercial)  
    .edu การศึกษา (educational) .  
    .gov รัฐบาล (goverment)  
    .mil การทหาร (military)  
    .org องคกรที่ไมแสวงหากําไร (non-profit organization)  
    .net   ขายงาน (network)  
แตภายนอกสหรัฐอเมริกานั้น เขตในระดับสูงที่สุดจะเปนช่ือของประเทศ เชน ประเทศไทย .th ประเทศแคนาดา .ca 
เปนตน 
  
domain name ช่ือเขต 
ช่ือซึ่งระบุที่อยูของคอมพิวเตอร (host) ที่เช่ือมโยงในอินเทอรเน็ตโดยเปนช่ือสมบูรณของที่ต้ังของอินเทอรเน็ตนั้นอัน
ประกอบดวย ช่ือของคอมพิวเตอรที่ติดตอเช่ือมโยงกับอินเทอรเน็ต (host name) เขตยอย (subdomain)และ
เขตระดับสูงสุด (domain) โดยสิ่งเหลานี้จะแยกจากกันโดยใชจุด . (dots) ตัวอยางเชน 
watt.seas.virginia.edu เมื่ออานจากซายไปขวาจะเปนการอานจากชื่อเฉพาะซึ่งเปนช่ือเขตระดับต่ําสุดไปยัง
เขตในระดับสูงสุด คือ watt เปนช่ือเฉพาะของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่องนี้เปนเครื่องหนึ่งในจํานวน 600 เครื่อง
ของมินิคอมพิวเตอรที่ใหบริการอยูใน seas คือคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต (School of 
Engineering and Applied Science) ณ มหาวิทยาลัยแหงเวอรจิเนีย (University of 



Virginia) และในสวนทายของชื่อเขตนี้เปนเขตในระดับสูงสุด คือ edu ซึ่งรวมวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่ว
สหรัฐอเมริกาอยูในเขตนี้ ดู Domain Name System ประกอบ 
  
domain name address เลขที่อยูช่ือเขต 
เลขที่อยูของอินเทอรเน็ตที่ประกอบดวยช่ือของคอมพิวเตอรที่ติดตอเช่ือมโยงกับอินเทอรเน็ต(host name) เขตยอย 
(subdomain) และเขตระดับสูงสุด (domain) ซึ่งตรงขามกับเลขที่อยูของ IP (IP address) ที่มี
เฉพาะตัวเลขเทานั้น เลขที่อยูช่ือของเขตนี้เรียกอยางเต็มๆ วา fully qualified domain name ดู domain 
และ domain name ประกอบ 
  
Domain Name Service (DNS) บริการช่ือเขต (ดีเอ็นเอส) 
โปรแกรมที่อยูในอินเทอรเน็ตโดยเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร (เรียกวา DNS server) และจัดหาตัวแปลอัตโนมัติ
ระหวางชื่อของเขตกับเลขที่อยูในอินเทอรเน็ต เชน watt.seas.virginia.edu เปนช่ือเขต และ 
128.143.7.186 เปนเลขที่อยูของชื่อเขตนี้ เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเขตนั้นเปนช่ือที่มนุษยเขาใจไดแตเครื่องไม
เขาใจ เมื่อระบุช่ือเขตแลว บริการชื่อเขตจะแปลชื่อภาษาอังกฤษนั้นใหเปนเลขที่อยูตามกฎเกณฑของอินเทอรเน็ตอีกทีหนึ่ง
เพื่อใหเครื่องเขาใจ 
  
DOS ระบบปฏิบัติการแบบใชจาน (ดอส) 
ยอมาจาก disk operation system เปนระบบปฏิบัติการที่บันทึกอยูในจานบันทึก และใชควบคุมการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อเราเปดเครื่องคอมพิวเตอรไอบีเอ็มหรือเครื่องแบบเดียวกับไอบีเอ็ม (IBM-compatible) 
ดวยดอสขึ้นมาทํางาน ดอสจะบรรจุตัวเองและมีขอความเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เชน หนวย
ขับจานบันทึก หนวยประมวลผลกลาง แผงแปนอักขระ ดอสจะบอกคอมพิวเตอรวาจะมีการประมวลผลและแสดงผลลัพธ
อยางไร และมี หนาที่ควบคุมการทํางานที่เกี่ยวของกับจานบันทึก เชน การทําสําเนาบนจานบันทึก การคัดลอกขอมูลจาก
จานบันทึกลง แผนบันทึก และการจัดระบบชื่อแฟม เปนตน ดอสมีอยูหลายระบบและตั้งช่ือตามบริษัทผูผลิต เชน เอ็มเอส-
ดอส (MS- DOS) เปนของบริษัทไมโครซอฟต และพีซี-ดอส (PC-DOS) เปนของบริษัทไอบีเอ็ม เปนตน ดู 
MS-DOS และ operating system ประกอบ 
  
dumb terminal เครื่องปลายทางใบ 
เครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรสวนกลางโดยมีเพียงจอภาพและแผงแปนอักขระแตไมมีหนวยประมวลผล
กลางของตนเอง เมื่อเครื่องปลายทางใบนี้มีการรับขอมูลแลวจะสงขอมูลนั้นไปประมวลผลที่คอมพิวเตอรสวนกลาง เมื่อ ได
ผลลัพธแลวคอมพิวเตอรสวนกลางจะสงผลลัพธนั้นกลับมายังเครื่องปลายทางใบนี้เพื่อแสดงผลตอไป 
  
dump เท (ขอมูล), ขอมูลเทออก 
การถายโอนความจุของความจําไปยังเครื่องพิมพหรือหนวยเก็บขอมูลในจานบันทึก นักเขียนโปรแกรมจะใชการเทความจํา
ในขณะที่ทําการแกไขจุดบกพรองของโปรแกรมเพื่อใหเห็นอยางแนชัดวาคอมพิวเตอรกําลังทําอะไรอยูในขณะที่มีการเท
ความจําหรือขอมูลนี้เกิดขึ้น 
  



dynamic random-access memory (DRAM) หนวยความจําเขาถึง 
โดยสุมแบบพลวัต (ดีแรม) ชิปของหนวยความจําเขาถึงโดยสุม (RAM chip) ที่ใชหนวยเก็บประจุสําหรับเก็บประจุ
ไฟฟา เนื่องจากหนวยเก็บประจุมักจะสูญเสียประจุไฟฟาไดงาย ชิปดีแรมจึงตองมีการอัดกระแสไฟฟาอยูเสมอ ชิปดีแรมมัก
ใชในแผงวงจรตัวปรับตอภาพที่ราคาถูกเพื่อเก็บภาพเอาไว ดู static random-access memory 
(SRAM) ประกอบ 
   
  
E. 
Ebook (electronic book) อีบุก, หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สิ่งพิมพที่ไดรับการแปลงลงบนสื่อบันทึกดวยระบบดิจิทัล เชน ซีดี-รอม หรือหนังสือที่พิมพลงบนสื่อบันทึกดวยระบบ
ดิจิทัลแทนที่จะพิมพลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพธรรมดา เชน นิตยสารนอทิลุส (Nautilus) ที่ผลิตออกมาดวยการ
บันทึกบทความ ภาพและเสียงลงบนซีดี-รอมและสงใหสมาชิกตามบานเชนเดียวกับนิตยสารทั่วไป 
  
echo สะทอน 
การแสดงคําสั่งใหเห็นบนจอภาพวาคอมพิวเตอรกําลังทํางานอะไรอยู เนื่องจากการทํางานในดอสเราสามารถสรางกลุม
ชุดคําสั่ง (batch file) ใหบรรจุชุดคําสั่งของดอสไวหลายๆ คําสั่งดวยกัน เมื่อเราทํางานในแฟม ดอสจะอานคําสั่ง
เหลานั้นและปฏิบัติตามคําสั่งที่เขียนไว ในขณะที่อานคําสั่งนั้นดอสจะแสดงคําสั่งใหเห็นบนจอภาพดวยเพื่อสะทอนการ
ทํางานใหทราบเราสามารถระบุมิใหดอสแสดงคําสั่งเหลานั้นบนจอภาพไดดวยการพิมพ Echo off เปนคําสั่งแรกใน
กลุมชุดคําสั่ง นอกจากนี้ เรายังสามารถใหมีขอความแสดงบนจอภาพโดยพิมพ Echo ตามดวยขอความที่ตองการที่จะให
ปรากฏขึ้นดวยได เชน Echo Leave my computer alone! 
  
edutainment ศึกษาบันเทิง 
โปรแกรมประยุกตที่ออกแบบมาเพื่อเสนอเรื่องราวในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง แตอยูในรูปแบบของเกมที่ใหทั้งความบันเทิงและ
ความทาทายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชทั้งเด็กและผูใหญ โดยเสมือนวามิไดกําลังเรียนอยู โปรแกรมเหลานี้จะมีทั้ง
ภาพกราฟกเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน และเสียง ทําใหเกิดความตื่นเตนเราใจไมเบื่อหนาย โปรแกรมประเภทนี้โปรแกรม
หนึ่งที่ขายดีมาเปนเวลานาน ไดแก ไมโครซอฟต ไฟลต ซิมูเลเทอร (Microsoft Flight Simulator) ที่หลายๆ 
คนซื้อมาใชเลนเปนเกม แตโรงเรียนฝกการบินใชในการสอนการบินในสถานการณจําลอง และที่นิยมและรูจักกัน
แพรหลายมากอีก โปรแกรมหนึ่ง ไดแก ชุดเกมคารเมน แซนดิเอโก(Carmen Sandiego) ซึ่งเปนเรื่องราวของ
นักสืบที่ฝกการสังเกตและชวย การเรียนรูภูมิศาสตรในประเทศตางๆ ไดเปนอยางดี 
  
electroic mail address ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
ชุดอักขระที่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตําแหนงที่อยูของตูไปรษณียของบุคคลในการใชไปรษณียอิเล็ก-ทรอนิกส การใชที่อยู
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในอินเทอรเนตจะประกอบดวยช่ือของบุคคล เชน mkidanan และตามดวยสัญลักษณ @ 
และชื่อของเขต เชนmkidanan@netserv.chula.ac.thหมายถึง mkidanan ช่ือของผูใช (User 
ID)netserv ช่ือเครื่อง (host) ที่เราติดตอไปซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตอกับอินเทอรเน็ต chula.ac.th 
ช่ือเขต โดยแยกยอยไดดังนี้ chula จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ac สถาบันการศึกษา th ประเทศไทย 
  



electronic publishing การพิมพระบบอิเล็กทรอนิกส 
กระบวนการสงขอมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ หลายๆ คนอาจใชคํานี้ในความหมาย เดียวกับการ
จัดพิมพดวยคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ซึ่งเปนการเตรียมขอมูลโดยคอมพิวเตอรและพิมพลงกระดาษแทนการตัดปะเชนแต
กอนอยางไรก็ตาม การพิมพระบบอิเล็กทรอนิกส จะมีความหมายถึงการสงขอมูลไปยังผูรับทางอิเล็กทรอนิกสโดยตรง
ทีเดียว เชน การสงขาวทางศูนยรวมขาวในบริการสารสนเทศเชื่อมตรง การใชคอมพิวเตอรเปนฐานฝกอบรม และ
ฐานขอมูลที่ บรรจุลงซีดี-รอม เหลานี้เปนตน 
  
emoticon สัญรูปอารมณ 
ตัวอักขระแอสกีที่นํามาประกอบกันเปนสัญลักษณหรือสัญรูปเพื่อพิมพลงในขอความเปนการใชแทนอารมณและความรูสึก
ของผูสงขาวสารในไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและกลุมอภิปราย ผูอานขอความควรตองทราบและแปลความหมายสัญลักษณ 
ตางๆ เหลานั้นอยางถูกตองเพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดระหวางกัน (สัญรูปอารมณมาจากคํา emotion+icon และ
ลองหมุน ดานขางดูจะเห็นเปนรูปหนาคนแสดงอารมณตางๆ ดู ASCII art ประกอบ 
  
encryption การเขารหัสลับ 
กระบวนการในการเขารหัสแฟมหรือเปลี่ยนสลับขอความโดยใชกุญแจเขารหัสเพื่อใหขอความปรากฏในรูปแบบของขยะ
บนหนาจอภาพทําใหอานไมเขาใจหรืออานไมออก ผูที่จะอานขอความที่เขารหัสลับไดตองมีกุญแจไขรหัส 
เรียกวา encryption key เพื่อถอดรหัสจึงจะอานขอความนั้นได การเขารหัสลับเปนการปองกันมิใหผูอื่นที่ไมมี
สวนเกี่ยวของนําขอมูลนั้นไปใชได 
  
environment สภาพแวดลอม, สิ่งแวดลอม ใชได 2 ความหมาย ดังนี้ 
1. การจัดสภาพเพื่อใหเราสามารถใชคอมพิวเตอรของเราได เชน ในระบบปฏิบัติการของแม็กคินทอชและไมโครซอฟต 
วินโดวส จะจัดใหมีสภาพที่เปนกราฟกเพื่อใหผูใชสามารถใชคําสั่งโดยการเลือกสัญรูป (icons) ตางๆ แทน การพิมพ
คําสั่งเปนตัวอักษร ทั้งนี้เนื่องจากระบบปฏิบัติการดังกลาวใชวิธีการทํางานในลักษณะสวนตอประสานกราฟกกับ ผูใช 
(GUI) เพื่อความสะดวกในการทํางานและมีการแบงจอภาพออกเปนชองที่เรียกวา หนาตาง (windows) ดวย 
2. สวนของหนวยความจําที่ดอสใชในการเก็บขอมูลของระบบ เชน ขอความสั่งทางเดินสารบบ (path 
statement ) และตัวพรอม (DOS prompt) เปนตน 
  
ergonomics การยศาสตร 
การศึกษาและปฏิบัติในการออกแบบอุปกรณและเฟอรนิเจอรเพื่อใหสอดคลองและไดสัดสวนกับกายวิภาค ของมนุษย 
รวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ ดวยเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางสบาย ถูกสุขลักษณะ และไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เชน การ
ออกแบบโตะ เกาอี้ และอุปกรณตางๆ ที่ใชงานประจําวัน การศึกษาวาจะนั่งในลักษณะอยางไรจึงจะทํางานกับคอมพิวเตอร
ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนี้เปนตน 
  
 ท่ีมา : http://www.nukul.ac.th/it/index.html 
 


