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ใบความรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบคอมพิวเตอร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    เรื่อง  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง       
 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 หน่วยรับข้อมูล 
อุปกรณ์รับเข้าในปัจจุบันมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการในการน าเข้าข้อมูลที่ต่างๆ กัน เราอาจ

แบ่งประเภทของอุปกรณ์รับเข้าตามลักษณะการรับข้อมูลเข้าได้ดังนี้ 
3.1.1 อุปกรณ์รับเข้าแบบกด 
1) แป้นพิมพ์ หรือ คียบ์อร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าเข้าข้อมูล

ขั้นพื้นฐาน ท าหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่ง
ค าสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้ไปสู่หน่วยประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 
แป้นพิมพ์จะมีแผงวงจรหลักที่จะประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ที่ถูกฉาบด้วยหมึกที่เป็นตัวน าไฟฟ้า เมื่อถูกกดจนติดกันก็จะ
มีกระแสไฟฟ้าไหลในตัววงจร เมื่อผู้ใช้กดแป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อมูลในรูปของ



หน้า 2 จาก 22 

 

สัญญาณไฟฟ้าจากแป้นกดแต่ละแป้นจะถูกเปรียบเทียบรหัส (ScanCode) กับรหัสมาตรฐานของแต่ละแป้นที่กด 
เพื่อเปลีย่นให้เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ไปแสดงบนจอภาพ 

3.1.2 อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ต าแหน่ง 
1) เมาส์ (Mouse) เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งาน ช่วยให้การใช้งานง่ายข้ึนด้วยการใช้

เมาส์เลื่อนตัวช้ีไปยังต าแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพก็สามารถใช้มือลากเมาส์ไปมาได้
ระยะทางและทิศทางของตัวชี้จะสัมพันธ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเลื่อน
เมาส์ 

เมาส์แบ่งได้เป็นสองแบบคือ เมาส์แบบทางกล (Mechanical) 
และเมาส์แบบใชแ้สง (Optical)  

แบบทางกลเป็นแบบที่ใช้ลูกกลิ้งกลมที่มีน้ าหนักและแรงเสียดทานพอดี เมือ่
เลื่อนเมาส์ไปในทิศทางใดจะท าให้ลูกกลิ้งเคลื่อนไปมาในทิศทางนั้น ลูกกล้ิงจะท าให้กลไกซ่ึงท าหน้าท่ีปรับแกนหมุน
ในแกน X และแกน Y แล้วส่งผลไปเลื่อนต าแหน่งตัวชี้บนจอภาพ เมาส์แบบทางกลนี้มีโครงสร้างท่ีออกแบบได้ง่าย 
มีรูปร่างพอเหมาะมือ ส่วนลูกกลิ้งจะต้องออกแบบให้กลิ้งได้ง่ายและไม่ลื่นไถล สามารถควบคุมความเร็วได้อย่าง
ต่อเนื่องสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเมาส์และจอภาพ  

เมาส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ (Mouse pad) 
เมาส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ซึ่งเป็นตาราง 

(grid) ตามแนวแกน X และ Y เมื่อเลื่อนตัวเมาส์เคลื่อนไปบนแผ่นตารางรองเมาส์ก็จะมี
แสงตัดผ่านตารางและสะท้อนขึ้นมาท าให้ทราบต าแหน่งที่ลากไปเมาส์แบบนี้ไม่ต้องใช้

ลูกกล้ิงกลม แต่ต้องใช้แผ่นตารางรองเมาส์พิเศษ 
 

2) อุปกรณ์ชี้ต าแหน่งส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการพกพาไปในที่ต่างๆ จึงจ าเป็นต้องออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
น้อยท่ีสุด และใช้เนื้อที่ในการใช้งานน้อยท่ีสุด ดังจะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีแผงแป้นอักขระติดอยู่กับ
จอภาพ และอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคือเมาส์ จึงต้องมี
การคิดค้นอุปกรณ์ที่จะท าหน้าที่แทนเมาส์ โดยจะต้องออกแบบให้สามารถติดอยู่กับตัวเครื่องได้เลย สะดวกในการ
พกพา และให้พ้ืนที่ในการท างานน้อย ในปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่และมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาอยู่ 3 ชนิด 
ได้แก ่
 

ก) ลูกกลมควบคุม (Track ball) 
ลูกกลมควบคุมมีลักษณะเป็นลูกบอลกลมอยู่ภายในเบ้าตรง

บริเวณแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ผู้ใช้สามารถใช้
อุปกรณ์ชนิดนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพโดยการหมุนลูก
กลมไปในทิศทางที่ต้องการ 

ข) แท่งชี้ต าแหน่ง (Track point) 
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แท่งชี้ต าแหน่งมีลักษณะเป็นแท่งพลาสติกที่ส่วนยอดหุ้มด้วยยางโผล่ขึ้นมาตรงกลางในแผงแป้นอักขระ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพโดยการโยก
แท่งชี้ควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ 

ค) แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) 
แผ่นรองสัมผัสเป็นแผ่นพลาสติกที่ไวต่อการสัมผัส อยู่ตรงหน้าแผง

แป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นอุปกรณ์ที่นิยมติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถใช้
อุปกรณ์ชนิดนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพ โดยการแตะสัมผัสไป
แผ่นรองสัมผัสและสามารถคลิกหรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกรายการหรือไอคอน
ได้ 
 

3) ก้านควบคุม (Joystick) 
อุปกรณ์รับเข้าชนิดนี้เป็นที่คุ้นเคยของนักเรียนที่นิยมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ชนิดที่มีการ

แสดงผลเป็นกราฟิก ที่ตัวผู้เล่นที่ปรากฏบนจอภาพต้องมีการเคลื่อนที่เพื่อท าภารกิจ
ตามกติกาของเกม ตัวผู้เล่นที่ปรากฏบนจอภาพเปรียบได้กับตัวช้ีต าแหน่งที่ปรากฏใน
การซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และก้านควบคุมนี้ก็ท าหน้าที่เหมือนเมาส์ที่คอย
ก าหนดการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนจอภาพ โดยลักษณะของก้านควบคุมจะคล้ายกล่องที่มี
ก้านโผล่ออกมา และก้านนั้นสามารถบิดขึ้น ลง ซ้าย ขวาได้การเคลื่อนที่ของก้านนี้เอง
ที่เป็นการก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวชี้ต าแหน่ง 

3.1.3 อุปกรณ์รับเข้าระบบปากกา 
อุปกรณ์รับเข้าในกลุ่มนี้จะมีส่วนประกอบอยู่ช้ินหนึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญคือ อุปกรณ์ที่มี

รูปร่างเหมือนปากกา แต่จะมีแสงท่ีปลาย งานที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้มักเป็นงานเกี่ยวกับกราฟิกที่ต้องมีการ
วาดรูป งานวาดแผนผัง และงานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) 
ซึ่งถ้าใช้อุปกรณ์ที่รูปร่างเหมือนปากกาจะช่วยให้ท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อุปกรณ์รับเข้า
ระบบปากกาที่มีใช้งานอยู่แพร่หลายได้แก่ 

1) ปากกาแสง (Light pen) เป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อแสงที่นอกจากจะใช้ในการวาดรูปส าหรับ
งานกราฟิกแล้ว ยังสามารถท าหน้าที่เหมือนเมาส์ในการชี้ต าแหน่งบนจอภาพ หรือท างานกับรายการเลือกและ
ไอคอนเพื่อสัง่งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท่ีปลายข้างหนึ่งของปากกาชนิดนี้จะมีสายเชื่อมที่สามารถต่อเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมี 
การแตะปากกาที่จอภาพข้อมูลจะถูกส่งผ่านสายนี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถรับรู้ต าแหน่งที่ช้ีและ
กระท าตามค าสั่งได้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือปาล์มท็อปอย่างแพร่หลายก็มีการน า
ปากกาชนิดนี้มาใช้ในการรับข้อมูลที่เป็นลายมือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ 

2) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet) หรือเรียกว่า แผ่นระนาบ
กราฟิก (graphic tablet) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่มี ส่วนประกอบ 2 ชิ้น 
ได้แก ่กระดานแบบส่ีเหลี่ยมที่มีเส้นแบ่งเป็นตาราง (grid) ของเส้นลวด ที่
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ไวต่อสัมผัสสูง และปากกาที่ท าหน้าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งหรือวาดรูปบนกระดาษข้างต้น คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้
ต าแหน่งของกระดานที่มีการสัมผัสหรือวาดเส้นและเส้นที่วาดจะแสดงบนจอภาพได้ อุปกรณ์ชิ้นนี้มักใช้ในการ
ออกแบบรถยนต์หรือหุ่นยนต์ 

3.1.4 อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส จอสัมผัส (Touch screen) เป็นจอภาพแบบพิเศษคือท่ีจอภาพจะ
เคลือบสารพิเศษท าให้สามารถรับต าแหน่งของการสัมผัสด้วยมือมนุษย์ได้
ทันที ซึ่งผู้ใช้เพียงแตะปลายนิ้วลงบนจอภาพใน 
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ เพื่อเลือกการท างานที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จะเป็น
ตัวค้นหาว่าผู้ใช้เลือกทางเลือกใด และท างานให้ตามนั้น หลักการนี้นิยมใช้
กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง
นัก 
สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จะพบการใช้งานมากในร้านอาหารแบบเร่งด่วน หรือใช้แสดง 
ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.1.5อุปกรณ์รับเข้าแบบกวาดตรวจ 
1) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Reader) การท างานของเครื่องใช้หลักการของการ
สะท้อนแสง โดยเครื่องอ่านจะส่องล าแสงไปยังรหัสแท่งที่อยู่บนสินค้า แล้วแปลงรหัสที่อ่าน
ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่สร้าง
ขึ้นใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยเฉพาะน าไปประมวลผล 

2) เครื่องกราดตรวจ (Scanner) อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถน าเข้าข้อมูลที่เป็น
รูปภาพหรือข้อความที่อยู่บนสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้หลักการสะท้อนแสง ข้อมูลที่รับเข้าโดย
อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นรูปภาพที่ได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจและตีความได้ การพิจารณาคุณภาพของสแกนเนอร์จะพิจารณาจากความ
ละเอียดของภาพซ่ึงมีหน่วยเป็นจุดต่อนิ้ว (dot per inch : dpi) ภาพที่มีจ านวนจุดต่อ
นิ้วมากจะมีความละเอียดสูงซึ่งจะเหมือนรูปจริงมาก 

3) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (Digital camera) เป็นกล้องถ่ายภาพที่เก็บภาพเป็นข้อมูลดิจิตอล 
และสามารถน า ภาพที่เป็นข้อมูลดิจิตอลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้
อุปกรณ์สแกนเนอร์อีก  
 

3.1.6 อุปกรณ์รับเข้าแบบจดจ าเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณเสียงท่ีมนุษย์พูด 
และแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานทางเสียงแทนที่จะใช้
แป้นพิมพ์ปัจจุบันนิยมน ามาใช้กับผู้ท่ีท างานหลายอย่างไม่มีเวลาว่างพอที่จะกดแป้นพิมพ์ หรือผู้พิการเช่นคนตา
บอด 
 
3.2 หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของ
ไมโครคอมพิวเตอร์  



หน้า 5 จาก 22 

 

มีหน้าที่น าค าสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจ ามาแปลความหมายและกระท าตามค าสั่งพื้นฐานของไมโคร -
โพรเซสเซอร์ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสอง หน่วยประมวลผลกลางเป็นวงจรไฟฟ้า ซึ่งองค์ประกอบภายในของ
ซีพียูที่ส าคัญคือ 1) หน่วยควบคุม (Control Unit) และ 2) หน่วยค านวณและตรรกะ(Arithmetic Logical 
Unit :ALU) รายละเอียดดังนี้ 

1) หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลระหว่าง
หน่วยความจ าของซีพียู ควบคุมกลไกการท างาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา 
เป็นตัวก าหนดจังหวะการท างาน หน่วยนี้ท าหน้าที่คล้ายกับสมองคนซึ่งควบคุมให้ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ท างานประสานกัน สามารถเปรียบเทียบการท างานของหน่วยควบคุมกับการท างานของสมองได้ดังนี้ 

หน่วยควบคุม สมองหน่วยควบคุม สมอง 
o ควบคุมการท างานของอุปกรณ์รับข้อมูล o ควบคุมอวัยวะสัมผัสทั้งห้า 
o ควบคุมการเก็บและการน าข้อมูลจากหน่วยความจ ามาใช้ o จดจ าและระลึกเรื่องราวต่างๆ 
o ควบคุมการท างานของหน่วยค านวณและตรรกะ ให้การ
ค านวณและเปรียบเทียบ 

o วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

o ควบคุมการท างานของหน่วยแสดงผลให้พิมพ์ 
   หรือบันทึกผล 

o ควบคุมการแสดงออกโดยการพูดหรือการ
เขียน 

2) หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) ท าหน้าที่ค านวณทางเลขคณิตได้แก่ 
การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อท าการตัดสินใจ การท างานของหน่วยนี้จะรับข้อมูลจาก
หน่วย ความจ ามาไว้ในที่เก็บชั่วคราวของ ALU ซึ่งเรียกว่า register เพื่อท าการค านวณแล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยัง
หน่วยความจ า ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลและค าสั่งจะอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไป
ยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบส่งถ่ายข้อมูลภายในเรียกว่าบัส (bus)  

ความเร็วของซีพียูถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของซีพียูมี 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1. สัญญาณนาฬิกาภายในซีพียู เป็นสัญญาณที่ให้จังหวะในการท างานภายในตัวซีพียูหรือจะกล่าวได้ว่า
เป็นความเร็วของซีพียูนั้นเอง 

2. สัญญาณภายนอกซีพียู เป็นสัญญาณที่ให้จังหวะในการท างานแก่บัสท่ีซีพียูใช้รับส่งข้อมูลกับ
หน่วยความจ า โดยบัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียูกับหน่วยความจ านี้จะเรียกว่า “ฟรอนต์ไซค์บัส” (Front Side Bus) 
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “เอฟเอสบี” (FSB) 

3. หน่วยความจ าแคช (Cache memory) คือส่วนที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือค าสั่งที่ซีพียูมักมีการเรียกใช้
งานบ่อยๆ เพื่อลดการท างานระหว่างซีพียูกับหน่วยความจ าหลัก โดยไม่ต้องเสียเวลาโหลดข้อมูลจาก
หน่วยความจ าหลักมาบ่อย ๆ ซึ่งจะช้ากว่ามาก 

หน่วยความจ าแคช ในปัจจุบันมีความเร็วเท่ากับความเร็วของซีพียูและบรรจุอยู่ภายในซีพียู มีอยู่ 2 ระดับ 
คือแคชระดับ 1 หรือที่เรียกว่า “L1 cache” และ แคชระดับ 2 หรือที่เรียกว่า “L2 cache” (ซีพียูของ AMD บาง
รุ่นเช่น รุ่น K6-2, K6-3 สามารถใช้แคชระดับ 3 ที่เรียกว่า “L3 cache” อยู่บนเมนบอร์ดได้) 

3.2.1 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฐานรอง (Socket) ของซีพียู สามารถแบ่งเป็น 4 แบบ 
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1) แบบตลับ (Cartridge) ใช้ส าหรับเสียบลงในช่องเสียบบนเมนบอร์ดที่
เรียกว่าสล็อต (Slot) ซึ่งซีพียูแต่ละค่ายจะใช้ Slot ของตนเองและไม่ห
มือนกัน ในปัจจุบันได้เลิกผลิตแล้ว เช่น ซีพียูของ Intel รุ่น Pentium II 
และซีพียูของ AMD รุ่น K7 เป็นต้น 

2) แบบ BGA (Ball Grid Array) จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ ที่ด้านหนึ่งจะมี
วัตถุทรงกลมน าไฟฟ้าขนาดเล็กเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบท าหน้าที่เป็นขา

ของชิป เวลาน าไปใช้งานส่วนมากมักจะต้องบัดกรียึดจุดสัมผัสต่างๆ ติดกับ
เมนบอร์ดเลย จึงมักน าไปใช้ท าเป็นชิปท่ีอยู่บนเมนบอร์ดซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เช่น ชิปเซ็ต และ ชิปหน่วยความจ า เป็นต้น  

3) แบบ PGA (Pin Grid Array) จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ ที่ด้านหนึ่งจะมีขา
(Pin) จ านวนมากยื่นออกมาจากตัวชิป เป็นแบบท่ีนิยมใช้กันมานาน ขาจ านวน
มากเหล่านี้จะใช้เสียบลงบนฐานรองหรือที่เรียกว่าซ็อคเก็ต (Socket)ที่อยู่บน
เมนบอร์ด ซึ่งเอาไว้ส าหรับเสียบซีพียูแบบ PGA นี้โดยเฉพาะ โดย socket นี้มี
หลายแบบ ส าหรับซีพียูแตกต่างกันไปเสียบข้าม socket กันไม่ได ้ เพราะมีจ านวน

ช่องที่ใช้เสียบขาซีพียูแตกต่างกัน 
4) แบบ LGA (Land Grid Array) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ Intel น ามาใช้กับซีพียูรุ่นใหม่ๆ 
ลักษณะจะเป็นแผ่นแบนๆ ที่ด้านหนึ่งจะมีแผ่นตัวน าวงกลมแบนเรียบขนาดเล็กจ านวน
มากเรียงตัวกันอยู่อย่างเป็นระเบียบ ท าหน้าที่เป็นขาของชิป ท าให้เมื่อเวลามองจากทาง
ด้านข้างจะไม่เห็นส่วนใด ๆ ยื่นออกมาจากตัวชิปเหมือนกับแบบอ่ืนๆที่ผ่านมา ซีพียูท่ีใช้
บรรจุภัณฑ์แบบนี้จะถูกติดตั้งลงบนฐานรองหรือSocket แบบ Socket T หรือชื่อ
ทางการคือ LGA 775 โดย Socket แบบนี้จะไม่มีช่องส าหรับเสียบขาซีพียูเหมือนกับ
แบบ PGA แต่จะมีขาเล็กๆจ านวนมาก ยื่นขึ้นมาจากฐานรอง 

3.2.2 อุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนให้ซีพียู (Heat Sink) ขณะที่ซีพียูท างานจะเกิดความร้อน
ค่อนข้างมาก จึงต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮีตซิงค์ (Heat Sink) มาช่วยพาความร้อนออกมาจาก
ซีพียูให้เร็วที่สุด และจะต้องใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนออกไปโดยเร็ว 
3.2.3 สารเชื่อมความร้อน (Thermal Grease) สารเชื่อมความร้อน หรือที่เรียกกันโดยท่ัวไป

ว่า ซิลิโคน (Silicone) เป็นสารชนิดหนึ่งท่ีท ามาจากซิลิโคนผสมกับสารน าความร้อนบาง
ชนิด เช่น Zinc Oxide ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวกลางในการน าพาความร้อนได้ดี มักใช้ทา
ฉาบไว้บางๆ เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างซีพียูกับ Heat Sink และท าหน้าที่ช่วยในการ
ถ่ายเทหรือพาความร้อนจากซีพียูไปสู่ Heat Sink ได้ดียิ่งขึ้น 
 
3.3 หน่วยความจ า 

3.3.1 โครงสร้างของล าดับขั้นหน่วยความจ า 
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ตามแผนภาพด้านบนหน่วยความจ า ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดโครงสร้างเป็นแบบล าดับชั้น ซึ่งชั้น

สูงสุดและอยู่ใกล้กับโปรเซสเซอร์มากที่คือ รีจีสเตอร์(Register)ที่อยู่ภายในโปรเซสเซอร์ จากนั้นลงมาก็เป็น
หน่วยความจ าแคช (Cache) หนึ่งหรือสองระดับ ซึ่งถ้ามีหลายระดับมักจะเรียกว่า Cache ระดับ L1, L2,… 
จากนั้นจึงเป็นหน่วย ความจ าหลักซ่ึงมักจะสร้างมาจาก DRAM (Dynamic Random Access Memory) ซึ่ง
หน่วยความจ าที่กล่าวมาทั้ง หมดนี้จัดว่าเป็นส่วนที่อยู่ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์ และโครงสร้างล าดับชั้นยังขยาย
ต่อออกไปท่ีหน่วยความจ าภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักจะหมายถึงอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
นอกเหนือจากนี้ได้แก่ อุปกรณ์ ZIP อุปกรณ์อ็อพติก และเทปแม่เหล็ก เป็นต้น 

ต าแหน่งการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจ าหลักโดยโปรเซสเซอร์นั้น มักจะเป็นต าแหน่งเดิม ดังนั้นหน่วย  
ความจ า Cache มักจะคัดลอกข้อมูลในหน่วยความจ าหลักที่เคยถูกอ้างอิงไปแล้วเอาไว้ ซึ่งถ้าการท างานของ 
Cache ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนใหญ่โปรเซสเซอร์ก็จะเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ใน Cache 

3.3.2 รีจิสเตอร์ (Register) 
รีจิสเตอร์ (Register) ถือว่าเป็นหน่วยความจ าที่มีความจุน้อยสุด มีความเร็วสูงสุด และมีราคา

แพงสุด  
โดยถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของชิปหน่วยประมวลผลกลาง โดยอยู่ท่ีต าแหน่งบนสุดในล าดับชั้นบนสุดของหน่วย 
ความจ า ใช้เก็บข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในแต่ละค าสั่งของชุดค าสั่งของหน่วยประมวลผลกลาง 
ตัวอย่างเช่น 

-รีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยความจ า (address registers) 
-รีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บค่าคงท่ี (constant registers) ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว 
-รีจิสเตอร์ที่มีหน้าที่เฉพาะอย่าง (special purpose registers) เช่น program counter ที่มี
หน้าที ่

เก็บต าแหน่งของค าสั่งถัดไปที่ต้องประมวลผลและสแต็คพ้อยท์เตอร์ ที่มีหน้าที่เก็บต าแหน่งของข้อมูลล่าสุดในส
แต็ค 
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3.3.3 แคช (Cache) 
หน่วยความจ า Cache สร้างข้ึนมาเพื่อที่จะให้เป็นหน่วยความจ าที่ท างานได้เร็วทีสุด โดยปกติ

แล้วจะ 
ท าหน้าที่เก็บส าเนาข้อมูลบางส่วนในหน่วยความจ าหลักเอาไว้ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ช่วยให้สามารถใส่ 
Cache เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชิพโปรเซสเซอร์ได้ ซึ่งเรียกว่า on-chip cache เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

มีการน าCache มาใช้งานร่วมกัน และเรียกโครงสร้างประเภทนี้ว่า 
Cache 2 ระดับ โดย Cache ระดับที่ 1(L1) หมายถึง on-chip cache 
และ Cache ระดับที่ 2(L2) หมายถึง Cache ภายนอก เหตุผลที่ต้องมี L2 
Cache เนื่องจากถ้าหากโปรเซสเซอร์ไม่สามารถหาข้อมูลได้จาก L1 
Cache ข้อมูลส่วนหนึ่งจะถูกพบท่ีนี่ ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นรวดเร็ว
กว่าการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง โดยเฉพาะถ้าชิพท่ีน ามาสร้าง 
L2 Cache เป็นแบบ SRAM ที่มีความเร็วเท่ากับบัสแล้ว ข้อมูลในนี้จะถูก

น าส่งโปรเซสเซอร์ได้โดยไม่มีการรอจังหวะสัญญาณนาฬิกา (zero-wait state transaction) เกิดขึ้นเลยซึ่งเป็น 
L2Cache ชนิดที่เร็วท่ีสุด 

3.3.4 หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้ (Random-Access Memory : RAM) 
หน่วยความจ าหลัก (RAM) คุณลักษณะท่ีส าคัญของRAM มีอยู่2 ประการคือประการแรกสามารถ

อ่าน 
หรือบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการใช้สัญญาณไฟฟ้า  

ประการที่สองคือข้อมูลที่เก็บอยู่นั้นเป็นการเก็บไว้ชั่วคราว หน่วยความจ า RAM จะต้องได้รับ
พลังงาน 

ไฟฟ้ามาป้อนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อไม่มีพลังงานไฟฟ้าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในหน่วยความจ าก็จะหายไป
ทันที ดังนั้นRAM ตัวนี้จึงถูกน ามาใช้เป็นหน่วยความจ าชั่วคราว 

3.3.4.1 หน่วยความจ าชั่วคราวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
1) DRAM หรือ (Dynamic RAM) เป็นหน่วยความจ าที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ใช้
เก็บข้อมูลที่ใช้อัดประจุไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในตัว capacitor เป็นระยะอยู่เสมอ 
เพื่อท่ีจะได้สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ได้ และแม้ว่าเซลล์ของ DRAM จะถูก
น า มาใช้ในการเก็บข้อมูลดิจิตอลเพียงบิตเดียวที่มีค่าเป็น “0” หรือ“1” ก็ตาม 
แต่ก็จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทอะนาล็อก 

2) SRAM หรือ (Static RAM) จะท างานแตกต่างจาก Dynamic RAM 
และจัดว่าเป็นอุปกรณ์ดิจิตอล ที่มีการจัดเรียงอุปกรณ์ภายในเป็น
ลักษณะเดียวกับโครงสร้างของโปรเซสเซอร์ ใน SRAM ค่าไบนารี ่“0” 
หรือ“1” 
จะถูกเก็บไว้ด้วย flip-flop logic gate ซึ่งสามารถเก็บค่าไว้ในตัวเอง
ได้นานตราบเท่าที่มีพลังงานไฟฟ้าป้อนให้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง
อาศัยการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเหมือนกับท่ีเกิดขึ้นใน DRAM 
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ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง DRAM กับ SRAM ทั้ง Dynamic และ Static แรมสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 
ชั่วคราว คือจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เก็บข้อมูลเอาไว้ได้ DRAM นั้นจะมีโครงสร้างที่
ง่ายกว่า และมีขนาดเล็กกว่า สามารถบรรจุจ านวนเซลล์ต่อพื้นที่ได้มากกว่า ท าให้มีราคาถูกกว่า SRAM ที่มีขนาด
ความจุเท่า ๆ กัน 

แต่อย่างไรก็ตาม DRAM จ าเป็นจะต้องมีวงจรส าหรับการกระตุ้น (refresh cycle) เป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งการท างานที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เปรียบเทียบเป็นต้นทุนคงท่ีไม่ว่าหน่วยความจ า DRAM จะมีปริมาณ
น้อยหรือน้อยเท่าใดก็ตาม ท าให้นิยมน า DRAM มาใช้ในปริมาณที่มากส่วน SRAM นัน้มีความเร็วในการท างานสูง
กว่า ด้วยข้อดีและข้อเสียดังที่กล่าวนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จึงน า DRAM มาใช้เป็นหน่วยความจ าหลัก และ
น า SRAM มาใช้เป็นหน่วยความจ า cache ทั้งชนิด on-chip และ off-chip 

3.3.4.2 หน่วยความจ าชั่วคราวแบ่งออกเป็น 2 โมดูล ดังนี้ 
1) SIMM หรือ Single In-line Memory Module โดยท่ีModule ชนิดนี้ จะรองรับ 

data  
path 32 bit โดยท้ังสองด้านของ circuit board จะให้สัญญาณเดียวกัน 

2) DIMM หรือ Dual In-line Memory Module โดยModule นี้มี data path ถึง 64 
บิต  

ทั้งสองด้านของ circuited board จะให้สัญญาณที่ต่างกัน ตั้งแต่ CPUตระกูล Pentium เป็นต้นมา ได้มีการ
ออกแบบให้ใช้งานกับ data path ที่มากว่า 32 bit เพราะฉะนั้น เราจึงพบว่าเวลาจะใส่ SIMM RAM บน slot 
RAM จะต้องใส่เป็นคู่ ใส่โดด ๆ แผง เดียวไม่ได้ Memory Module ปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 30-pin, 72-pin, 
168-pin ที่นิยมใช้ในเวลานี้คือ 168-pin 

3.3.5 หน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory : ROM) หน่วยความจ าหลัก
แบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM) เป็นหน่วยความจ าที่มีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูล
ไว้ได้ตลอดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหล่อเลี้ยง แม้จะปิดเครื่องไปแล้วเม่ือเปิดเครื่อง
ใหม่ข้อมูลในรอมก็ยังอยู่เหมือนเดิม นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บ
ชุดค าสั่งในการเริ่มต้นระบบ หรือชุดค าสั่งท่ีส าคัญๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อเสีย
ของรอมคือจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมชุดค าสั่งได้ในภายหลัง รวมทั้ง
ความเร็วในการท างานช้ากว่าหน่วยความจ าแบบแรม นอกจากนี้ปัจจุบันยังมี
รอมที่เป็นชิพพิเศษ เช่น PROM , EPROM, EEPROM และ Flash memory ซึ่งนิยมน ามาใช้เก็บ BIOS ในเครื่อง
รุ่นใหม่ ๆ 
3.3.6หน่วยความจ าส ารอง 

1) ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) รูปแบบของหน่วยความจ าที่ถูกท่ีสุดและใช้กันอย่างกว้างขวางทุกวันนี้คือ 
ฮาร์ดดิสก์ มีหลักการท างานคล้ายกับฟลอปปีดิสก์ แต่ฮาร์ดดิสก์ท ามาจากแผ่นโลหะแข็งเรียกว่า Platters ท าให้
เก็บข้อมูลได้มากและท างานได้รวดเร็ว ส่วนมากจะถูกยึดติดอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่มีบางรุ่นที่เป็นแบบ
เคลื่อนย้ายได้ โดยจะเป็นแผ่นแม่เหล็กเพียงแผ่นเดียวอยู่ในกล่องพลาสติกบางๆ สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 1
กิกะไบต์ขึ้นไป 

A. ชนิดของ Hard Disk แบ่งตามการเชื่อมต่อ (Interface) 
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I. แบบ IDE (Integrate Drive Electronics) Hard Disk แบบ IDE เป็น
อินเทอร์เฟซ รุ่นเก่า ที ่ มีการเชื่อมต่อโดยใช้สายแพขนาด 40 เส้น โดยสายแพ 1 
เส้นสามารถที่จะต่อ Hard Disk ได้ 2 ตัว บนเมนบอร์ดนั้นจะมีขั้วต่อ IDE อยู่ 2 ขั้ว
ด้วยกัน ท าให้สามารถพ่วงต่อ Hard Disk ได้สูงสุด 4 ตัว ความเร็วสูงสุดในการ
ถ่ายโอนข้อมูลอยู่ท่ี 8.3 เมกะไบต์/ วินาที ส าหรับขนาดความจุก็ยังน้อยอีกด้วย 
เพียงแค่ 504 MB  

II. แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) Hard 
Disk แบบ E-IDE พัฒนามาจาก ประเภท IDE ด้วยสายแพขนาด 80 
เส้นผ่านคอนเน็คเตอร์ 40 ขา เช่นเดียวกันกับIDE ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการท างานให้มากขึ้น โดย Hard Disk ที่ท างานแบบEIDE นั้นจะมี
ขนาดความจุที่สูงกว่า 504 MB และความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่
สูงข้ึนโดยสูงถึง 133 เมกะไบต์/ วินาที 

วิธีการรับส่งข้อมูลของ Hard Disk แบบ E-IDE แบ่งออกเป็น 2 โหมด คือ PIO และ DMA 
โหมด PIO (Programmed Input Output) เป็นการรับส่งข้อมูลโดยผ่านการประมวลผลของซีพียู คือ

รับข้อมูลจาก Hard Disk เข้ามายังซีพียู หรือส่งข้อมูลจากซีพียูไปยัง Hard Disk การท างานในโหมดนี้จะเน้นการ
ท างานกับซีพียู ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลใน Hard Disk บ่อยครั้งหรือการท างานหลาย ๆ 
งานพร้อมกันในเวลาเดียวที่เรียกว่า Multitasking environment 

โหมด DMA (Direct Memory Access) จะอนุญาตให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผ่านข้อมูลหรือติดต่อไปยัง
หน่วย ความจ าหลัก (RAM) ได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดต่อไปท่ีซีพียูก่อนเหมือนกระบวนการท างานปกติ ท าให้ซีพียู
จัดการงานได้รวดเร็วขึ้น 

III. แบบ SCSI (Small Computer System Interface) Hard Disk แบบ SCSI เป็น  
Hard Disk ที่มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่างจาก E-IDE โดย Hard Disk แบบ SCSI จะมีการ์ดส าหรับควบคุมการท างาน 

โดยเฉพาะ เรียกว่าการ์ด SCSI ส าหรับการ์ด SCSI นี้ สามารถที่จะควบคุม
การท างานของอุปกรณ์ที่มีการท างานแบบ SCSI ได้ ถึง 7 ชิ้นอุปกรณ์ ผ่าน
สายแพรแบบ SCSI อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของ แบบ SCSI มี
ความเร็วสูงสุด 320 เมกะไบต์/วินาที ก าลังรอบในการหมุนของจานดิสก์
ปัจจุบันแบ่งเป็น 10,000 และ 15,000 รอบต่อนาที ซึ่งมีความเร็วที่
มากกว่าประเภท E-IDE ดังนั้นHard Disk แบบ SCSI จะน ามาใช้กับงาน
ด้านเครือข่าย (Server) เท่านั้น 
 
 

IV. แบบ Serial ATA Hard Disk แบบ Serial ATA เป็น อินเทอร์เฟซที่
ก าลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เมื่อการเชื่อมต่อในลักษณะParallel 
ATA หรือ E-IDE เจอทางตันในเรื่องของความเร็วที่มีความเร็วเพียง 133 เม
กะไบต์/วินาทีส่วนเทคโนโลยีเชื่อมต่อรูปแบบ แบบใหม่ที่เรียกว่า Serial 
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ATA ให้อัตราความเร็วในการถ่าย โอนข้อมูลขั้นแรกสูงสุดถึง 150 เมกะไบต์/วินาที โดย 
เทคโนโลยี Serial ATA นี้ถูกคาดหวังว่าจะสามารถขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ในการส่งผ่านข้อมูลได้
เพิ่มข้ึนถึง 2-3 เท่า และยังรองรับข้อมูลได้มากยิ่งข้ึนไม่เฉพาะ Hard Disk เพียงเท่านั้นที่จะมีการเชื่อมต่อใน
รูปแบบนี้ แต่ยังรวมไปถึง อุปกรณ์ตัวอ่ืน ๆ อย่าง CDRW หรือ DVD 

2)ออปติคัสดิสก์ (Optical Disk) มีหลักการท างานคล้ายกับการเล่นซีดีเพลงคือใช้เทคโนโลยีของแสง
เลเซอร์ ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมหาศาลในราคาไม่แพงมากนัก ในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบซ่ึงใช้
เทคโนโลยีต่างกันไป เช่น  

a. CD-ROM อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลในแผ่น CD ได้ 
b. CD-R เป็น CD ที่สามารถเขียนข้อมูลหรือ write ที่เรียกว่าการburning ได้ครั้งเดียวสามารถ

อ่าน 
ได้หลายครั้ง แต่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ปัจจุบันมีความจุตั้งแต่ 650 MB ขึ้นไป 

c. CD-RW คล้ายกับ CD-R ต่างกันตรงท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ คือสามารถอ่านเขียน
ข้อมูล 

เพิ่มได้หลายครั้ง 
d. DVD สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 4.7 GB ขึ้นไปซ่ึงปัจจุบันสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 17 GB 

3) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เป็นหน่วยความจ าส ารองแบบ magnetic รุ่นแรก ๆ ที่มีการใช้ที่มี
การใช้แม่เหล็กเคลือบบนแถบพลาสติกและพันรอบม้วนเทป 2 ม้วน โดยท่ัวไปมี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ reel-to-
reel และ cartridge โดยท่ัวไปมีความยาวหลายพันฟุต และมักใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น ระบบ
เมนเฟรม ส าหรับ reel-to-reel จะมีขนาดใหญ่และความยาวกว่ามาก 

a. ข้อดี คือ ราคาไม่แพง และมีการท างานที่เชื่อถือได้เหมาะกับการส ารองข้อมูล 
b. ข้อเสีย คือ ท างานช้าเพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบตามล าดับ ซึ่งจะต้องกรอเทปกลับ หรือ

ไป 
ข้างหน้า ในขณะที่อัตราการเคลื่อนย้ายข้อมูลสามารถถูกท าให้เพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มความเร็วของเทป 
 
3.4 หน่วยแสดงผล 

หน่วยแสดงผลเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปสู่มนุษย์ เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ เราเรียกเครื่องมือในส่วนนี้ว่า อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) อุปกรณ์แสดงผล
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของข้อมูลที่แสดงออกมา ได้แก ่

 อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องไม่ได้ (Softcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดง
ข้อมูลที่ 

มนุษย์ไม่สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ข้อมูลตัวอักษรหรือภาพบนจอภาพ หรือข้อมูลเสียงจากล าโพง 
เรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Softcopy 

 อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องได้ (Hardcopy Output Device) หมายถึง อุปกรณ์แสดงข้อมูล
ที ่
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มนุษย์สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ เป็นต้น เราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า 
Hardcopy 

ตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ 
1) จอภาพ (Monitor)จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลท่ีมนุษย์

จับ 
ต้องไม่ได้  (Softcopy Output Device) แสดงออกมาในลักษณะของข้อความและ
รูปภาพ หลักการในการแสดงภาพหรือข้อมูลบนจอจะคล้ายกับการท างานของ
จอโทรทัศน์ คือ เกิดจากคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณให้เกิดการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยัง
พื้นผิวของจอภาพ ซึ่งฉาบไว้ด้วยสารฟอสฟอรัสที่สามารถเรืองแสงได้เม่ือโดน
อิเล็กตรอน 

ตกกระทบ แต่ความแตกต่างที่ส าคัญที่สุดระหว่างจอภาพกับจอโทรทัศน์ก็คือ คุณภาพและความละเอียดของภาพที่
ปรากฏขึ้นบนจอ โดยภาพบนจอภาพของคอมพิวเตอร์จะต้องมีคุณภาพที่ดีกว่า เนื่องจากลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้
ต้องอยู่ใกล้ชิดจอคอมพิวเตอร์มากกว่านั่นเอง 

จอภาพส ี (Color) เป็นจอภาพที่ใช้กันโดยท่ัวไปในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะการแสดงผลจะอาศัยสัญญาณ
ดิจิตอล เช่นกัน แต่จะแยกออกเป็น 3 สัญญาณ ตามแม่สีของแสง คือ แดง เขียว และน้ าเงิน (Red, Green, 
Blue: RGB) ซึ่งจะท าให้เกิดสีต่างๆ มากมายตามหลักการผสมของแม่สีนั่นเอง ขนาดความกว้างของจอภาพมี
หลายขนาด ซึ่งก็จะมีความละเอียดในการแสดงผลมากน้อยไม่เท่ากัน โดยความละเอียดของภาพจะมีหน่วยวัดเป็น
จุดภาพหรือท่ีเรียกว่า พิกเซล (Pixel) ในแนวตั้งและแนวนอนของ 

จอภาพ เช่น 640x480, 800x600, 1,024x768 และ 1,280x1,024 เป็นต้น ยิ่งมีขนาดของพิกเซลมาก 
ขนาดของภาพจะมีความละเอียดสูงมากขึ้น ภาพที่ปรากฏจะมีความสวยงามมากขึ้น และขนาดของภาพที่แสดงผล
บนจอจะเล็กลง ท าให้มีเนื้อที่ใช้งานบนจอมากขึ้น การท างานของจอภาพต้องใช้ร่วมกับแผงวงจรควบคุมจอภาพ 
(Graphic Adapter Card) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า การ์ดแสดงผลซึ่งเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียบเข้าไปใน
เมนบอร์ดเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวรับค าสั่งในการแสดงผลจากโปรแกรมต่างๆ แล้วแปลงสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่
จอภาพเข้าใจได้จากนั้นจึงส่งสัญญาณที่แปลงแล้วไปยังจอภาพ 

นอกจากนี้ยังมีจอภาพอีกประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษ นัน่คือ จอภาพระบบสัมผัส(Touch Screen 
Monitor) ซึ่งเป็นจอภาพที่มีการส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อาศัยการสัมผัสที่จอภาพ ซึ่งมักท าเป็นลักษณะ
รายการ (Menu) ให้ผู้ใช้เลือก โดยท่ีตัวผิวจอจะถูกปกคลุมด้วยแผ่นพลาสติกที่มีล าแสงอินฟาเรด ซึ่งมนุษย์ไม่
สามารถมองเห็นได้ สัญญาณที่เกิดจากการสัมผัสกับล าแสงอินฟาเรดจะถูกส่งเข้าสู่ระบบเพื่อตีความหมาย และ
ประมวลผล จากนั้นจึงแสดงผลออกมาทางจอภาพเดียวกัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกใน
การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์จะเห็นว่า จอภาพประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ทั้งป้อนข้อมูล (Input 
Device) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเป็นอุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ออกมาสู่ผู้ใช้ในตัวเดียวกัน 

2) เครื่องพิมพ์(Printer) เครื่องพิมพ์ คือ อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่ใช้พิมพ์ข้อมูลที่เป็นเอกสารข้อความ  
และรูปภาพให้ไปปรากฏบนกระดาษ เพื่อสามารถน าไปใช้ในงานอ่ืน ๆ ได ้

เครื่องพิมพ์โดยท่ัวไปแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot Matrix Printer) คือ 
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เครื่องพิมพ์ที่อาศัยการใช้หัวเข็มไป กระแทกกระดาษ โดยผ่านผ้าหมึกท าให้เป็นจุดขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
การท างานคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้ คือ สามารถพิมพ์ลงบน
กระดาษท่ีมีหลายส าเนาหลายชุดได้ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ 

 
 เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet Printer) คือ เครื่องพิมพ์ที่ 

ใช้วิธีพ่นน้ าหมึกลงไปบน วัตถุงาน โดยหมึกจะถูกฉีดออกจากรูขนาดเล็กบน
หัวพิมพ์คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้ คือ สามารถพิมพ์ภาพสีได้ โดยมี
ตลับหมึกสีแยกอิสระ สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้คุณภาพการพิมพ์คมชัดกว่าแบบ
ใช้หัวเข็ม ให้ความละเอียดสูง 

 
 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)มีหลักการท างานเหมือนกับ

เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องพิมพ์ทีพ่ัฒนามาจากเครื่องพิมพ์แบบจุดและ
แบบพ่นหมึก สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าแบบอ่ืนและมีความคมชัดมาก จึง

ได้รับความนิยมน ามาใช้งานในส านักงานทั่วไปรูปที่ 32 เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก 
3) พลอตเตอร์(Plotter) เนื่องจากการแสดงรูปกราฟิกทางเครื่องพิมพ์  

(Printer) จะมีข้อจ ากัดทางด้านคุณภาพและขนาดของภาพดังนั้นจึงมีการผลิตพลอต
เตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานที่มีการสร้างรูปภาพทางกราฟิก เช่น การออกแบบ แผนผัง 
และชาร์ตต่าง ๆ เป็นต้น  

พลอตเตอร์ คือ เครื่องวาดลายเส้น ท างานโดยอาศัยแขนจับปากกา 
ลาก 

ลายเส้นในแนวแกน X-Y บนกระดาษเช่นเดียวกับการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอ โดย
พลอตเตอร์จะรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ควบคุมการเลื่อนปากกาไป
บนกระดาษซ่ึงสามารถเลือกสี หรือปากกาที่มีเส้นหนาบางอย่างไรก็ได้  
 
3.5 เมนบอร์ด (Mainboard, mother board) 

เมนบอร์ด (Mainboard, mother board) หรือ แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดที่อยู่ภายในเครื่อง 
เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"  ส่วนประกอบ
หลักท่ีส าคัญบนเมนบอร์ด คือ 

1) ซ็อคเก็ตซีพียู(CPU socket) หรือสล็อตซีพียู (CPU slot) 
ซ็อกเก็ตซีพียู (CPU socket) หรือสล็อตซีพียู (CPU slot) คือฐานรองเพื่อบรรจุซีพียูเข้ากับ

แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์ ซ็อกเก็ตแต่ละรุ่นจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับรุ่นของซีพียูที่ออกแบบมาให้ใช้งาน
ร่วมกัน ดังนั้นเราจะไม่สามารถน าซีพียูที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับซ็อกเก็ตแบบหนึ่งไปใช้กับซ็อกเก็ตแบบอ่ืนได้ 
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2) ชิปเซ็ต (Chip set) 
ชิปเช็ต (Chip set) เป็นองค์ประกอบหลักท่ีถูกติดตั้งอย่างถาวร
บนเมนบอร์ด ไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนแปลงได้ชิปเซ็ตมี
ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวก าหนดอุปกรณ์อ่ืนๆ บน
เมนบอร์ด เช่น 
o ก าหนดชนิดของซ็อคเก็ต ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดว่า เมนบอร์ด 
   นี้จะใช้กับซีพียูชนิดใดได้บ้าง 
o รองรับหน่วยความจ าชนิดใดได้บ้าง 
o มีสล็อตประเภทใดถูกติดตั้งไว้บนเมนบอร์ดได้บ้าง 
o สามารถท างานร่วมกบอุปกรณ์ประเภทใดได้บ้าง 
o ขยายความสามารถได้มากน้อยเพียงใด 

ด้วยเหตุนี้ชิปเซ็ตจึงเป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาเลือก
ซื้อเมนบอร์ด ตัวอย่างเช่น เมนบอร์ดใช้ชิปเซ็ตที่สนับสนุน
ความเร็วFSB ได้สูงสุดถึง 800 MHz หรือได้เพียง 533 MHz มี
แคชได้มากน้อยเพียงใด มีหน่วยความจ าสูงสุดได้เท่าไร ซึ่งชิป

เซ็ตจะจ ากัดค่าสูงสุดที่รองรับได้ ส่วนเมนบอร์ดเป็นตัวจ ากัดจ านวนสล็อตที่จะใส่ได้จริง เป็นต้น แต่เดิมชิปเซ็ตท า
หน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างซีพียูกับหน่วยความจ าเท่านั้น แต่ต่อมาเม่ือสามารถบรรจุ
ทรานซิสเตอร์ลงในชิปได้มากขึ้น ชิปเซ็ตก็มีหน้าที่อ่ืนๆเพิ่มเข้าไปด้วย เช่น ตัวควบคุมแคช (Cache Controller) 
และฮาร์ดดิสก์ (IDE Controller) ตัวควบคุมบัส PCI รวมทั้งพอร์ตต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

การ ท างาน ของชิปเซ็ตปกติจะ
แยก ออกเป็นสองส่วน คือ 
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o ท างานในส่วนของซีพียูกับองค์ประกอบต่างๆคือ แคช, RAM และ AGP ที่อยู่บน Front Side Bus 
(FSB) หรือที่ Intel เรียกว่า North Bridge Chipset (สะพานฝั่งเหนือ คือฝั่งที่อยู่ใกล้ซีพียู) โดยอาจจะมีหลาย
ชิปประกอบกัน 

o ท างานในส่วนที่มีไว้ส าหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ได้แก่ IDE, สล็อต ISA และพอร์ตต่าง ๆ 
(ขนาน, อนุกรม, USB) ซึ่งเป็นอีกชิปเล็กๆเพียงชิปเดียว ที่อาจเรียกว่าเป็น South Bridge Chipset (คือสะพาน
ฝั่งท่ีอยู่ไกลออกมาจากซีพียูนั่นเอง)  

แต่ในชิปเซ็ตรุ่นใหม่ ๆ เช่น i810 เป็นต้นไป จะมีการน าแนวคิดในการออกแบบใหม่มาใช้ โดยแทนที่จะ
แบ่ง เป็น North และ South Bridge อย่างเดิมก็กลายเป็น Accelerated Hub ที่รวมการเชื่อมต่อในรูปแบบ
และความเร็วต่าง ๆ กัน เข้ามาด้วยกันแทน 

3) ช่องส าหรับติดตั้งหน่วยความจ า (Memory slot) หน่วยความจ า RAM จะมีลักษณะเป็นแผงท่ีมีความ
ยาว จ านวนขา (Pin) และรอยบากที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบช่องเสียบให้ตรงชนิดของ RAM ที่จะ
น ามา ใช ้

 แบบ 30 Pin ใช้ในเครื่องรุ่นตั้งแต่ก่อนที่จะมีซีพียู 486 
มีความกว้างของบัสแผงละ 8 บิต 

 แบบ 72 Pin ใช้ในเครื่อง ตั้งแต่ซีพียู 486 ไปจนถึง 
Pentium มีความกว้างของบัสแผงละ32 บิต 

 แบบ 168 Pin ใช้กับแผงหน่วยความจ าประเภท 
SDRAM มักเรียกว่า “DIMM Slot” (Dual In-line 
Memory - 

                                                         Module) มีความ
กว้างของบัสขนาด 64 บิต 
 แบบ 184 Pin ช่องเสียบแบบนี้ถูกน าไปใช้กับ RAM 2 ประเภทท่ีใช้แทนกันไม่ได้ คือ ใช้กับ

RDRAM  
(Rambus DRAM) แบบ16 บิต ซึ่งเรียกว่า “RIMM Slot” กับประเภท DDR-SDRAM ซึ่งเรียกว่า “DIMM Slot” 
เช่นเดียวกับแบบ 168 Pin แต่ต่างกันที่จ านวนขาและต าแหน่งบากกลางร่อง 

 แบบ 232 Pin ใช้กับแผงหน่วยความจ า RDRAM แบบ 32 บิต (ใช้กับเมนบอร์ดเพียงไม่กี่รุ่น)  
 แบบ 240 Pin ใช้ส าหรับแผงหน่วยความจ าประเภท DDR2 SDRAM หรือ DDR II ที่เปน็หน่วย  

ความจ ารุ่นปัจจุบันส าหรับเครื่องพีซี ซึ่งนอกจากจะท างานด้วยความถี่ที่สูงกว่าเดิมและรองรับเทคโนโลยี Dual-
Channel ซึ่งให้ Bandwidth ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังรองรับความจุสูงสุดได้มากถึงแผงละ 4 GB 

4) ระบบบัส และช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (Bus & Expansion slot) 
Bus หมายถึง ช่องทางการขนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะ

การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ CPU จะต้องอ่านเอาค าสั่งหรือโปรแกรมจากหน่วยความจ ามาตีความและท า
ตามค าสั่งนั้น ๆ ซึ่งในบางครั้งจะต้องอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบในการท างานหรือใช้ในการ
ประมวลผลด้วยผลลัพธ์ของการประมวลผล ก็ต้องส่งไปแสดงผลท่ียังจอภาพ หรือเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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ระบบ BUS ทางกายภาพ คือสายทองแดงที่วางตัวอยู่บนแผงวงจรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ความกว้างของระบบบัส จะนับขนาดข้อมูลที่ว่ิงอยู่โดยจะมีหน่วยเป็น บิต (bit) บนเครื่องไมโคร -
คอมพิวเตอร์ บัสจะมีความกว้างหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพีซี เช่น บัสขนาด 8 บิต 16 บิตและ 32 บิต 
โดยปัจจุบันจะกว้าง 16 บิต บัสย่ิงกว้างจะท าให้การส่งถ่ายข้อมูลจะท าได้ครั้งละมากๆ จะมีผลท าให้คอมพิวเตอร์
เครื่องนั้นท างานได้เร็วตามไปด้วย ดังท่ีเราจะเห็นว่าเครื่องพีซีของเราในปัจจุบันจะมีระบบบัสอยู่หลายขนาด เช่น 
ISA, EISA, MCA, VLPCI เป็นต้นระบบการท างานของบัสก็จะคล้ายกับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์นั่นเอง 
ส าหรับท าหน้าส่งถ่ายกระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งกระแสเลือดในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือ
ข้อมูล (Data) นั่นเอง 

 บัสและซ็อคเก็ตของซีพียู บัสท่ีส าคัญท่ีสุด คือ บัสท่ีใช้เชื่อมต่อกับซีพียู เรียกว่า Front Side  
Bus (FSB) ซึ่งเป็นบัสท่ีต้องท างานด้วยความถี่สูงสุดภายนอกของซีพียู เช่น 100, 133, 166, 200 และ 266 MHz 
เป็นต้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างซีพียู (ซึ่งติดตั้งอยู่กับซ็อคเก็ตของซีพียู) กับชิปเซ็ตตัวหลัก 

 บัสและสล็อตของอุปกรณ์ความเร็วสูง สล็อตของอุปกรณ์ความเร็วสูง เช่น PCI, AGP และ 
PCI  

Express เป็นต้น  
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) 

บัส PCI เป็นบัสความเร็วค่อนข้างสูง ใช้เชื่อมต่อระหว่างชิปเซ็ตกับอุปกรณ์ความเร็ว
รองลงมา  

เช่น การ์ดเสียง, การ์ดโมเด็ม, การ์ดแลน เป็นต้น มาตรฐานของบัส PCI ปัจจุบันจะมีความกว้างบัส 32 บิต และ 
64 บิต ซึ่งบัสแบบ 64 บิตนี้จะเรียกว่า PCI-X 

 AGP (Accelerated Graphic Port) 
AGP เป็นพัฒนาการที่ต่อจากบัส PCI โดยท างานที่ความถี่ 66 MHz บัส AGP นี้ถูก

ออกแบบ 
มาส าหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลมากที่สุด และจ าเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลให้ได้เร็ว
ที่สุด เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีข้อจ ากัดคือ เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะมีสล็อต AGP 
อยูเ่พียงสล็อตเดียวเท่านั้น แต่ส าหรับมาตรฐานของระบบบัสอย่าง PCI Express จะสามารถมีได้มากกว่า 1 ช่อง
บนเมนบอร์ดเดียวกัน 
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 PCI Express 
PCI Express นั้นเป็นบัสท่ีท างานแบบ Serial และสามารถเลือกใช้ความเร็วมากน้อย

ตาม 
ต้องการได้ โดยแบ่งออกเป็นช่องสัญญาณ (channel) หรือ lane ของ PCI ซึ่งจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่
ละทิศทาง 250 Mbps. และรวมสองทาง (Full-Duplex) สูงถึง 500 Mbps. ซึ่งขั้นต่ าสุดเรียกว่า PCI Express 
x1 ถูกออกแบบให้มาแทนที่ PCI Bus แบบเดิม ประกอบด้วย 1 lane สล็อตก็จะสั้นหน่อย ส่วนขั้นถัดไปจะมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2, 4, 8 และ 16 เท่าตามล าดับ ก็จะประกอบด้วย 2, 4, 8 และ 16 lane ที่รับส่งข้อมูลพร้อม
กัน สล็อตก็จะยาวขึ้น (มีขั้วต่อมากขึ้น) เรียกว่าเป็น PCI Express x2, x4, x8 และสูงสุดคือ PCI Express x16 ที่
เร็วถึง 8 Gbps. ซึ่งจะมาแทนที่สล็อตแบบ AGP 8x ที่ใช้กันอยูใ่นปัจจุบัน  

นอกจากนี้ด้วยข้อจ ากัดที่มีนาน เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะสามารถมีสล็อต AGP ได้เพียง
สล็อต 

เดียวเท่านั้น แต่ส าหรับมาตรฐานใหม่อย่าง PCI Express x16 ที่จะมาแทนที่สล็อต AGP แบบเดิมนั้นจะสามารถมี
ได้มากกว่า 1 ช่องบนเมนบอร์ดเดียวกัน 

5) Bios (Basic Input/Output System) 
ไบออส คือโปรแกรมเก็บไว้ในรอมซึ่งเป็นหน่วยความจ าหลักแบบ
ถาวร หรือกึ่งถาวร (EPROM Erasable Programmable Read 
Only Memory) และเป็นโปรแกรมท่ีไมโครโพรเซสเซอร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเรียกใช้เป็นโปรแกรมแรกตั้งแต่เปิดเครื่อง โดย
ไบออสจะท าหน้าที่ในการตรวจอุปกรณ์ที่ต่อไว้ตามต าแหน่งท่ีระบุและ
ท าการโหลดระบบปฏิบัติการจากฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ไปท่ี
แรมซ่ึงเป็นหน่วยความจ าหลักแบบชั่วคราว หลังจากนั้นจะท าหน้าที่

บริหารการไหลของข้อมูล ระหว่างระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหน่วยรับข้อมูลและ
หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เป็นต้น 

6) ถ่านหรือแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ไบออสเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนเมนบอร์ด เป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีผู้สนใจนัก 

จนกระทั่งเมื่อนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและ CMOS เริ่มเก็บข้อมูลไม่อยู่ 
ซึ่งบอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ไบออสใกล้จะหมดอายุแล้ว ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้นาน ๆ ก็อาจจะท า
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ แบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบบลิเธียม (Lithium) เนื่องจากมี
ความคงทน และสามารถใช้งานได้นานเป็นปี ๆ โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่
ประมาณ 3 ปี ลักษณะจะคล้ายกระดุมหรือเหรียญสีเงิน ถูกวางอยู่ในเบา้พลาสติกสีด า 
และอาจมีแผ่นโลหะติดอยู่เป็นขั้วไฟส าหรับต่อเข้ากับเมนบอร์ด 

7) ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ (Power Connector) ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ 
(Power Connector) เป็นจุดที่ใช้เสียบเข้ากับหัวต่อหลักของสายที่มาจาก 
Power Supply เพื่อป้อนไฟเลี้ยงขนาด 5 โวลต์ (+5 v และ -5 v) 12โวลต์ (+12 
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v และ -12 v) และ+ 3.3 โวลต์ ให้กับวงจรไฟหลักและส่วนประกอบต่างๆ ที่ถูกติดตั้งบนเมนบอร์ด 
8) ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง (Front Panel Connector)ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง (Front 

Panel Connector) เป็นขั้วต่อสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับสายไฟสีต่างๆ ที่เชื่อมโยงมาจากปุ่มสวิทช์และไฟ
แสดงสถานะท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่อง รวมทั้งล าโพงขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยข้ัวต่อ
สัญญาณที่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางสายสัญญาณที่โยงมาจากบริเวณหน้าตัวเครื่องมีดังนี้ 

 ปุ่มสวิทช์ RESET (RESET SW) ท าหน้าที่เสมือนปิดเครื่องแล้ว
เปิดใหม่ 

 ปุ่มสวิทช์ POWER (POWER SW) ใช้ในการเปิดเครื่อง แต่ใน
บางกรรีที่เครื่องไม่สามารถปิดได้ด้วยค าสั่ง Shutdown ก็
สามารถใช้ปุ่มนี้ปิดเครื่องได้โดยกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3-4 
วินาที จนเครื่องดับ 

 หลอดไฟ POWER (POWER LED) เป็นหลอดไฟ LED สีเขียวที่
อยู่หน้าเครื่อง ใช้แสดงสถานะว่า 

เครื่องก าลังท างานอยู่ 
 หลอดไฟ HARDDISK (H.D.D. LED) เป็นหลอดไฟ LED สีแดงท่ีอยู่ด้านหน้าเครื่องใช้แสดง

สถานะของ 
ฮาร์ดดิสก์หรือซีดี/ดีวีดีไดรว์ในขณะนั้นว่าก าลังท างานอยู่ โดยจะกระพริบหรือติดเมื่อไดรว์ถูกใช้งาน (อ่าน/เขียน
ข้อมูล) เท่านั้น ถ้าไฟนี้ดับแสดงว่าไดรว์ไม่ได้ถูกใช้งานถึงแม้ว่าไดรว์จะก าลังหมุนอยู่ก็ตาม 

 ล าโพง (SPEAKER) เป็นล าโพงขนาดเล็กที่อยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งจะถูกติดตั้งมากับตัวเคสเพื่อใช้
แสดง 

สถานการณ์เริ่มต้นการท างานของตัวเครื่องหรือใช้เป็นเสียงสัญญาณเตือนจากไบออส (Beep Code) ในกรณทีี่
เครื่องท างานเป็นปกติดีหรือมีปัญหา ล าโพงนี้ไม่สามารถใช้ถ่ายทอดเสียงที่ส่งตรงมาจากการ์ดเสียง (Sound 
Card) ได้ 

9) จัมเปอร์ (Jumper) ใช้ก าหนดการท างานของเมนบอร์ด ซึ่งจัมเปอร์ที่เป็นตัวหลักได้แก่จัมเปอร์ส าหรับ 
ก าหนดความเร็วของบัส (ที่ได้กล่าวไปแล้ว) และจัมเปอร์ส าหรับตั้งตัวคูณของซีพียูเพื่อก าหนด
ว่าจะให้ท างานที่ตามความเร็วเท่าไร ตามปกติแล้วจะมีตารางการเสียบจัมเปอร์ส าหรับซีพียูรุ่น
ต่าง ๆ ให้ในคู่มือเมนบอร์ดเพื่อที่ให้ท างานตามความเร็วที่ซีพียูได้ก าหนดเวลา ซึ่งก็คือการ
ก าหนดความเร็วบัสที่ถูกต้องและตัวคูณที่ถูกต้องนั่นเอง 

เมนบอร์ดถือว่าเป็นส่วนที่มี Jumper ให้เซ็ตติดตั้งอยู่มากพอสมควร เมนบอร์ดรุ่นใหม่ ๆ พยายามจะลด
ความยุ่งยากในส่วนนี้ จึงได้น าเทคโนโลยีที่เรียกว่า "Jumper Less" คือมี Jumper ให้น้อยท่ีสุดหรือ ไม่มีเลยแล้ว
ย้ายการเซ็ตค่าต่าง ๆ ไปเป็นส่วน Software หรือบน Bios ที่เรียกว่า"Soft Menu" เพื่อให้ผู้ใช้งานยังคงสามารถ
ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้ จากเดิมท่ีรูปร่างหน้าตาของ Jumper เป็นขาทองแดงแล้วใช้พลาสติกเล็ก ๆ ซึ่งข้างในมี
แผ่นโลหะเป็นตัวเชื่อม 

เมนบอร์ดบางรุ่นก็เปลี่ยนมาเป็น Dip Switch ที่ปรับแต่งได้ง่ายกว่า
สะดวกกว่า และดูไม่น่ากลัวแทนวิธีการเซ็ต Jumper ส่วนใหญ่จะเป็นการ
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เชื่อมขาทองแดงเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยตัวเชื่อมที่เป็นลักษณะพลาสติกตัวเล็ก ๆ ที่ข้างในจะเป็นทองแดง เป็น
สื่อให้ขาทองแดงท้ังสองเชื่อมถึงกัน และพลาสติกรอบข้างท าหน้าที่เป็น ชนวนป้องกันไม่ให้ทองแดงไปโดนขาอื่น 
ๆ 

10) ขั้วต่อส าหรับหน่วยความจ าส ารอง 
 ขั้วต่อ IDE แต่เดิมคอนโทรลเลอร์แบบ IDE นั้นจะเป็นการ์ดแยกต่างหาก แต่ในปัจจุบันจะมีมาให้ 

บนเมนบอร์ดเลยโดยปกติจะมี 2 ชุดเนื่องจากมีตัวควบคุม 2 ตัว 
แต่ละตัวสามารถต่อฮาร์ดดิสก์ได้ 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว และมักจะ
ถูกใช้ต่อกับซีดีรอมไปแล้วด้วย ขาต่อสาย IDE นี้จะเป็นแบบแถว
คล้ายกับจัมเปอร์เรียงกันอยู่ยาวรวม 40 ขา โดยตัวหนึ่งเป็น 
Primary และอีกตัวหนึ่งเป็น Secondary แต่ละตัวจะต่อเข้ากับ
สายแพ (ribbon cable) ซึ่งมี 2-3 หัวต่อและถกู 

ก าหนดให้ใช้ปลาย
ด้านที่อยู่ห่างหัวอ่ืน ๆ 

ที่สุดส าหรับต่อเข้ากับเมนบอร์ด ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์
ตัวแรก (master) และตรงกลางเป็นตัวที่สอง (slave) ส่วนเครื่อง
บางรุ่นจะใช้สายที่มีการตัดไปแล้วเส้นหนึ่งระหว่างขั้วต่อทั้งสองท าให้
จ ากัดลงไปตายตัวเลยว่าตัวใดเป็นตัวแรก และจะต้องก าหนดที่
ฮาร์ดดิสก์ด้วยว่าใช้กับสายประเภทนี้โดยก าหนดเป็น cable select 
ทั้งคู่ แทนที่จะเป็น master กับslave ซึ่งจะท างานไม่ได้ 

 ขั้วต่อ Floppy Disk Drive มักอยู่คู่กับขั้วต่อ IDE เสมอ เมื่ออยู่บนเมนบอร์ดก็มักจะอยู่ติดกัน  
โดยมีขนาดสั้นกว่าเนื่องจากใช้เพียง 34 ขาเท่านั้น และใช้ต่อกับไดรว์ 2 ตัว โดยมีการพลิกสายไว้แล้วท าให้ปลาย
สุดเป็นไดรว์ A: เสมอ ส่วนที่เหลือคือไดรว์ B: เว้นแต่ว่าก าหนดไว้ใน BIOS ให้สลับกัน 

 ขั้วต่อ SATA เป็นขั้วต่อหรือพอร์ตบนเมนบอร์ดที่มีจ านวนขาทั้งสิ้น 7 ขา ใช้เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์  

ฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเตอร์เฟสแบบ Serial ATA (SATA) ซึ่งเป็น
มาตรฐานใหม่ที่ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเพราะติดตั้งได้ง่าย
และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูง นอกจากนี้
สายสัญญาณที่ยังมีขนาดเล็กและยาวกว่าเดิม ในการเชือ่ม ต่อแบบ 
Serial ATA (SATA) นี้ จะใช้การรับส่งข้อมูลกันในแบบอนุกรม 
(Serial) กล่าวคือ เป็นการรับส่งข้อมูลกันทีละบิตอย่างต่อเนื่อง 
(แบบเดียวกับพอร์ต USB และ Fire wire แต่มีอัตราความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า) ด้วยความถี่ที่สูงกว่าการเชื่อมต่อแบบ IDE เดิมที่มีการรับส่งข้อมูลกันในแบบขนาน 
(Parallel) มากคือ 1.5 และ 3 GHz (อาจสูงถึง 6 GHz ในอนาคต) ซึ่งท าให้ Serial ATA มีแบนด์วิดธ์หรือมี
อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มสูงข้ึนเป็น 1.5 และ 3 Gbps หรือเทียบเป็นการรับส่งข้อมูลทีละไบต์ (byte) 

IDE Floppy 
Disk Drive 
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ได้เท่ากับ 150 และ 300 MB/s โดยประมาณ (อาจจะสูงถึง 6 Gbps หรือ 600 MB/s ในอนาคต) ส าหรับ
มาตรฐาน SATA (150 MB/s) และ SATA-II (300 MB/s) ตามล าดับ  
 

 
11) พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน (Serial port & Parallel port) พอร์ตอนุกรม และขนานเดิมก็เป็น

การ์ดแยกต่างหากเช่นกัน แต่ปัจจุบันก็อยู่บนเมนบอร์ดแล้ว โดยถ้าเป็นบอร์ด ATX จะมีขั้วต่ออยู่บนนั้นเลยโดยไม่
ต้องมีการต่อสายใด ๆ อีก ท าให้ประกอบง่ายขึ้น แต่ถ้า
ไม่มีก็จะต้องต่อสายไปยังขั้วต่อต่างหาก ซึ่งจะต้องต่อ
ให้ถูกต้อง ปกติพอร์ตอนุกรมจะมีได้ 2 พอร์ตส่วน
พอร์ตขนาน มีได้เพียง 1 พอร์ต โดยมากจะก าหนดเป็น 
COM1, COM2 และParallel (หรือ Serial A, Serial 
B และ Printer) สายที่ใช้มักเป็นสายแพชุดเล็กหัวต่อ

ของพอร์ตเหล่านี้จะเป็นชนิด D-type คือเป็นรูปตัว D เพื่อไม่ให้เสียบกลับข้าง โดยพอร์ตขนานจะเป็นตัวเมียมี 25 
ร ู ส่วนพอร์ตอนุกรมจะเป็นตัวผู้ซึ่งแต่เดิมมี 25 ขา แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 9 ขาเท่านั้น และก็ยังมีบ้างท่ีมีทั้งสอง
แบบปนกัน 

12) พอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์ 
พอร์ตคีย์บอร์ดเป็นพอร์ตที่อยู่บนเมนบอร์ดมาตั้งแต่แรกแล้วโดยเป็นขั้วต่อแบบกลมมี 5 รูที่เรียกว่า DIN 

type หลังจากนั้นก็มีแบบ miniature DIN ซึ่งมี 
5 รูเช่นเดิมแต่มีขนาดเล็กลง ซึ่งถ้าบอร์ดที่ใช้ยัง

เป็น 
แบบเดิมก็สามารถเสียบตัวแปลงขนาดเพิ่มขนาดเข้าไปและใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วนเมาส์แต่เดิมเป็นแบบ 
Serial คือใช้ต่อกับพอร์ตอนุกรม แต่ปัจจุบันก็มักจะใช้แบบท่ีเรียกว่า PS/2 ซึ่งมีขั้วต่อเหมือนกันกับคีย์บอร์ดรุ่น
ใหม่ จึงควรระวังการเสียบผิด (ถ้าเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ ๆ ให้ดูสีที่ตรงกับขั้วต่อบนเมนบอร์ดได้เลย) เมาส์
แบบ PS/2 นี้ต้องการพอร์ตใหม่เพิ่มขึ้นมาและมีหัวต่ออยู่บนเมนบอร์ดเลยในกรณีของ ATX ส่วนเมนบอร์ด AT 
ทั่วไปจะแยกไปอยู่บนแผงหลังเครื่องซึ่งต้องต่อสายให้ถูกอีกเช่นเดียวกันกับพอร์ตอนุกรม 

13) พอร์ต USB 
Universal Serial Bus (USB) เป็นระบบการเชื่อมต่อระหว่างพีซีกับอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น

ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเข้ามาแทนการต่อแบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็น serial (RS-232C) 
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port, parallel port, mouse port, game port ฯลฯ โดยให้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับกับ 

ความเร็วของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
14) Form Factor 
Form Factor หมายถึง ขนาดของตัวเมนบอร์ดและต าแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ โดย

จะต้องเข้ากันได้กับชนิดของตัวเครื่องหรือเคส (Case) ที่ใช้ดังนี้ 
1) AT ใน Form ของ AT นั้น มีแบบ AT ธรรมดาและ Baby AT ซึ่งพื้นฐานแล้วทั้งสองแบบนั้นต่างกันที่

ขนาดของบอร์ด บอร์ด AT จะมีความกว้างประมาณ 12 นิ้ว ซึ่งท าให้ไม่สามารถน ามาใส่กับเคสในปัจจุบันได้ 
โดยท่ัวไปแล้วบอร์ดแบบ AT จะเป็นบอร์ดชนิดเก่า เช่น 386 หรือก่อนหน้านี้ การจัดการภายในเคสนั้นค่อนข้างจะ
มีปัญหา เนื่องจากขนาดของเมนบอร์ดมันจะเหลื่อมล้ ากับช่องใส่ Driveและส่วนอ่ืน ๆ 

2) ATX (Advanced Technology Extended) รูปแบบของ ATX พัฒนาขึ้นมาจาก ATได้แก้ไขข้อเสีย
ที่เกิดขึ้นกับ AT ออกไป เช่น การออกแบบโดยย้ายหัวต่อ (Connector) มาไว้บนเมนบอร์ด (Built in On 
Board) ท าให้ลดความยุ่งยากในการประกอบ ลดจ านวนสายแพ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล นอกจากนี้ส่วน
ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนอีกคือ ภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดซึ่งออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและสามารถ
ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ได้ 

3) BTX (Balanced Technology Extended) เป็น Form Factor หรือรูปแบบของเมนบอร์ด
มาตรฐานของอินเทล ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วย Socket T หรือ LGA 775 ซึ่งเป็นช่องส าหรับติดตั้งซีพียูใน
ตระกูล Prescott ของอินเทลแล้ว ก็ยังพ่วงเทคโนโลยีอย่างเช่น การใช้หน่วยความจ าDDR II และมีสล็อตแบบ 
PCI Express ซึ่งถูกออก แบบมาแทนที่สล็อตเดิม เช่น PCI และ AGP เมนบอร์ดแบบ BTX ได้ปรับปรุงการระบาย
ความร้อนภายในตัวเครื่อง(รวมถึงซีพียูด้วย) โดยแยกจุดที่เกิดความร้อนสูงออกจากกัน และเพิ่มตัวกระจายความ
ร้อน (Thermal Module) ซึ่งอาจมีตัวยึดกับเคสหรือ SRM (Support and retention Module) ด้วย  
 

3.6 อุปกรณ์เพิ่มเติม 
อุปกรณ์เพิ่มเติมไม่จ าเป็นที่ต้องซ้ือเพิ่มเติม กรณีที่มีชิปเซ็ตบนเมนบอร์ดแล้ว แต่ถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็สามารถท าได้ ตัวอย่างอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น 
1) การ์ดแสดงผล (Graphic card) 
ภาพที่เห็นในจอมอนิเตอร์นั้นถูกสร้างข้ึนจากจุดเล็กๆ จ านวนมากหลายล้านจุดที่เรียกว่าพิกเซล 

(pixels) ในการสร้างจุดเล็ก ๆ เหล่านี้ขึ้นมาเป็นภาพ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้องการอุปกรณ์บางอย่างท่ีสามารถแปลงข้อมูล 
ไบนารีจาก CPU ให้เป็นรูปภาพ อุปกรณ์นั้นคือ Graphics 
card หรือ การ์ดแสดงผลนั่นเอง 

การ์ดแสดงผลมีการท างานที่ซับซ้อน แต ่
หลักการพื้นฐานและส่วนประกอบของมันไม่ยากต่อการท า
ความเข้าใจนัก  ลองคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นบริษัทหนึ่ง
ซึ่งมีฝ่ายศิลป์อยู่ด้วย เมื่อคนในบริษัทต้องการชิ้นงานรูปภาพ
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หรือโปสเตอร์สักชิ้นก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายศิลป์ในการผลิตชิ้นงานนั้นขึ้นมา 
การ์ดแสดงผลก็ใช้หลักการเดียวกัน เมื่อซีพียู ก าลังประมวลผลหากมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่ต้อ

แสดงผล  
ซีพียูจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นไปยังการ์ดแสดงผล ซึ่งการ์ดแสดงผลจะมีหน้าที่คิดว่าจะต้องใช้จุด(Pixels) ใน
การสร้างรูปภาพขึ้นมาอย่างไร หลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลต่อไปยังจอภาพ (monitor) โดยผ่านสายเคเบิลหรือสายแพ
การ์ดแสดงผลท่ีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การ์ดวิจีเอ (VGA : Video Graphics Array) สามารถแสดงผลได้ตั้งแต่ 16 สี 
ที่ความละเอียด 640x480 พิกเซล และต่อมาได้พัฒนาเป็นการ์ดซุปเปอร์วีจีเอ (SVGA : Super Video Graphics 
Array) ซึ่งสามารถแสดงสีได้ 256 สี ที่ความละเอียด 800x600 พิกเซล ปัจจุบันนี้พัฒนาจนถึงการ์ดเอ็กจีเอ 
(XGA : Exchanced Graphics Array) ซึ่งสามารถแสดงจ านวนสีได้ถึง 16.7 ล้านสี ที่ความละเอียด 
1600x1200 พิกเซล และQuantum Extended Graphics Array (QXGA) ซึ่งสามารถแสดงจ านวนสีที่ความ
ละเอียด 2040 x 1536 พิกเซล ซึ่งให้สีที่สมจริงตามธรรมชาติ เหมาะส าหรับงานตกแต่งภาพและงานพิมพ์ที่
ต้องการความละเอียดสูง 

2) การ์ดแสดงสัญญาณเสียง (Sound Card) 
การ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์สร้างและจัดการกับระบบเสียงทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 

เล่นไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆ สร้างเสียงดนตรีตาม
ค าสั่งแบบ MIDI บันทึกและแปลงเสียงลงเป็นไฟล์
แบบดิจิตอล ตลอดจนผสมเสียงจากหลาย ๆ 
แหล่งที่มาเข้าด้วยกัน เป็นต้น 


