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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร� และซอฟต�แวร�ระบบ เป�น
รายวิชาท่ีได!เป"ดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษาชั้นป*ท่ีหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู!
เรียบเรียงได!จัดทําตามคําอธิบายรายวิชาท่ีได!อธิบายไว!ในหลักสูตร ซ่ึงแบ6งเนื้อหาออกเป�น 10 บทเรียน 
ครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชามุ6งเน!นให!นักศึกษามีความรู!ความเข!าใจในองค�ประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร� และซอฟต�แวร�ระบบ โดยคาดหวังว6าจะเป�นเอกสารประกอบการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับ
นักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข!องกับการศึกษาเก่ียวกับสถาป�ตยกรรม
ของระบบคอมพิวเตอร� และซอฟต�แวร�ระบบ รวมท้ังผู!สนใจท่ัวไป เอกสารประกอบการสอนเล6มนี้ผู!เรียบ
เรียงได!ทําการปรับปรุง แก!ไขเนื้อหาและรูปภาพบางส6วนให!เหมาะสมเพ่ิมเติม เนื่องจากได!ใช!
ประกอบการสอนต้ังแต6ป* พ.ศ. 2558 และปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงป�จจุบัน ในส6วนของคําศัพท�เฉพาะ
ทางผู!เรียบเรียงได!ใช!คําศัพท�ตามศัพท�คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2546 และหากคําศัพท�ใดไม6มีคําแปลผู!เรียบเรียงได!ใช!ทับศัพท� หรือตามความนิยม เพ่ือให!
เหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

ผู!เรียบเรียงขอขอบพระคุณครูบาอาจารย�ท่ีได!ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู! และขอขอบคุณ
ครอบครัวอันเป�นท่ีรักท่ีเป�นกําลังใจสนับสนุนให!งานสําเร็จไปด!วยดี และขอขอบพระคุณเจ!าของผลงาน
เขียนทุกท6านท่ีได!ถูกอ!างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล6มนี้  ผู!เรียบเรียงไม6ได!ต้ังใจท่ีจะละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู!ใด หากมีข!อความหรือรูปภาพบางส6วนท่ีผู!เรียบเรียงไม6ได!อ!างอิงถึง ผู!เรียบเรียงขออนุญาตมา ณ 
ท่ีนี้ด!วย  

ผู!เรียบเรียงหวังเป�นอย6างยิ่งว6า เอกสารประกอบการสอนเล6มนี้จะเป�นประโยชน�ต6อการเรียน
การสอนในวิชาสถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร�และซอฟต�แวร�ระบบ หากมีข!อเสนอแนะ หรือข!อบกพร6อง
ประการใด ผู!เรียบเรียงยินดีรับคําแนะนํา เพ่ือปรับปรุงให!ดียิ่งข้ึนในโอกาสต6อไป 
 

                พิศณุ  ชัยจิตวณิชกุล 
       ผู!เรียบเรียงและจัดทํา 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                        หน้า  

ค าน า  ก 

สารบัญ ค 

สารบัญรูป ช 

สารบัญตาราง ฏ 

แผนบริหารการสอนรายวิชา ฐ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 1 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 3 

 1. ความน า 3 

 2. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 3 

 3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 3 

 4. วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์ 8 

 5. โครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 16 

 6. สรุปท้ายบท 21 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 22 

 เอกสารอ้างอิง 22 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 23 

บทที่ 2 ข้อมูล 25 

 1. ความน า 
2. ระบบดิจิทัล 

3. สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล 

4. ระบบตัวเลข 

5. การแปลงเลขฐาน 

6. การแทนรหัสข้อมูล 

25 

25 

26 

27 

28 

34 

 7. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 

38 

39 

39 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 41 

บทที่ 3 หน่วยประมวลผลกลาง 

1. ความน า 
2. หน่วยประมวลผลกลาง 
3. โครงสร้างพื้นฐานของ CPU 

4. กระบวนการท างานพื้นฐานของหน่วยประมวลผลกลาง 
5. วิวัฒนาการของ CPU 

43 

43 

43 

44 

45 

46 

 



ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง                                                                                                     หน้า 

 6. กระบวนการผลิต CPU 

7. สถาปัตยกรรมแบบ CISC และ RISC 

57 

59 

 8. สรุปท้ายบท 61 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 62 

 เอกสารอ้างอิง 62 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 63 

บทที่ 4 หน่วยความจ า 
1. ความน า 
2. ล าดับชั้นของหน่วยความจ า 

3. ความจุของหน่วยความจ า 

4. ประเภทของหน่วยความจ า 

65 

65 

65 

66 

67 

 5. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 

73 

74 

74 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 75 

บทที่ 5 ระบบบัส 
1. ความน า 
2. ระบบบัส 

3. ระดับของบัส 

4. ประเภทของบัส 

5. สถาปัตยกรรมของระบบบัส 

77 

77 

77 

78 

79 

80 

 6. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 

87 

88 

88 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 89 

บทที่ 6 ระบบอินพุตและเอาท์พุต 

1. ความน า 
2. อุปกรณ์อินพุต 

3. อุปกรณ์เอาท์พุต 
4. การติดต่อกับอุปกรณ์ I/O 

91 

91 

91 

95 

99 

 5. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

เอกสารอ้างอิง 

111 

112 

112 

  



จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง                                                                                                    หน้า  

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 113 

บทที่ 7 ระบบปฏิบัติการ 

1. ความน า 
2. สาเหตุที่ต้องมีระบบปฏิบัติการ 

3. ความหมายของระบบปฏิบัติการ 
4. ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

115 

115 

115 

116 

117 

 5. องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ 121 

 6. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

เอกสารอ้างอิง 

123 

124 

124 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 125 

บทที่ 8 การจัดการหน่วยความจ าและไฟล์ 
1. ความน า 
2. หน่วยความจ าหลัก 

3. หน่วยความจ าเสมือน 

4. กระบวนการในการจัดการหน่วยความจ า 

5. ไฟล์ 
6. ไดเร็กทอรี่ 
7. โครงสร้างไดเร็กทอรี่ 
8. การท างานของระบบไฟล์ 

127 

127 

127 

128 

128 

129 

131 

134 

135 

 9. สรุปท้ายบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

เอกสารอ้างอิง 

140 

141 

141 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 143 

บทที่ 9 การจัดเวลาซีพียู 145 

 1. ความน า 145 

 2. ช่วงเวลาใช้ซีพียู และช่วงเวลาอินพุต/เอาต์พุต 
3. ตัวจัดการเวลาซีพียู 

145 

146 

 4. ข้อพิจารณาในการจัดเวลาซีพียู 
5. อัลกอริทึมในการจัดเวลาซีพียู 

147 

147 

 6. สรุปท้ายบท 156 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

เอกสารอ้างอิง 
157 

157 

  



ฉ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง                                                                                                    หน้า  

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 159 

บทที่ 10 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ 161 

 1. ความน า 161 

 2. วินโดว์ 161 

 3. รุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows 161 

 4. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 163 

 5. สรุปท้ายบท 174 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

เอกสารอ้างอิง 
175 

175 

บรรณานุกรม 177 

 



 

 

สารบัญรูป 

 
                                                                                                         หน้า 
รูปที่ 1.1 คอมพิวเตอร์ 4 
รูปที่ 1.2 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 4 

รูปที่ 1.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 5 
รูปที่ 1.4 มินิคอมพิวเตอร์ 5 

รูปที่ 1.5 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 6 
รูปที่ 1.6 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 6 
รูปที่ 1.7 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 7 
รูปที่ 1.8 คอมพิวเตอร์แบบมือถือ 7 

รูปที่ 1.9 แผ่นหินอ่อนแห่งซาลามิส (Salamis Tablet) 8 
รูปที่ 1.10 ลูกคิด (Abacus) 8 
รูปที่ 1.11 เนเปียร์โบน (Napier's bones) 9 
รูปที่ 1.12 ปาสคาลไลน์ (Pascaline) 9 
รูปที่ 1.13 เครื่องหาผลต่าง (Difference Engine) 10 
รูปที่ 1.14 เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) 10 
รูปที่ 1.15 บัตรเจาะรู (Punched Card) 11 

รูปที่ 1.16 เครื่อง Havard Mark I 11 
รูปที่ 1.17 เครื่อง ENIAC 12 
รูปที่ 1.18 เครื่อง EDVAC 12 
รูปที่ 1.19 เครื่อง EDSAC 13 
รูปที่ 1.20 เครื่อง UNIVAC I 13 
รูปที่ 1.21 หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) 14 
รูปที่ 1.22 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) 15 
รูปที่ 1.23 แผงวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) 15 
รูปที่ 1.24 แผงวงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large Scale Integrated : VLSI) 16 
รูปที่ 1.25 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 17 
รูปที่ 1.26 โครงสร้างภายในของหน่วยประมวลผลกลาง 18 
รูปที่ 1.27 หน้าที่การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 19 
รูปที่ 1.28 แสดงการท างานของคอมพิวเตอร์ 20 
รูปที่ 2.1 ระบบที่มีทั้งสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล 26 
รูปที่ 2.2 การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล 26 
รูปที่ 2.3 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 30 
รูปที่ 2.4 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 30 
รูปที่ 2.5 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก 32 

 



ซ 
 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                                                                         หน้า 
รูปที่ 2.6 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง 32 
รูปที่ 2.7 รูปแบบเทคนิคการแปลงเลขฐาน 33 
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบ ASCII 35 
รูปที่ 2.9 ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบ Unicode 36 
รูปที่ 2.10 ตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลแบบ BCD 37 
รูปที่ 3.1 หน่วยประมวลผลกลาง 43 
รูปที่ 3.2 โครงสร้างพื้นฐานของ CPU 45 
รูปที่ 3.3 กระบวนการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง 46 
รูปที่ 3.4 วิวัฒนาการของ Intel CPU 47 
รูปที่ 3.5 Intel 4004 48 
รูปที่ 3.6 Intel 8008 48 
รูปที่ 3.7 Intel 8080 48 
รูปที่ 3.8 Intel 8086-8088 49 
รูปที่ 3.9 Intel 80286 (i286) 49 
รูปที่ 3.10 Intel i386 (80386DX, 80386SX) 50 
รูปที่ 3.11 Intel Pentium 50 
รูปที่ 3.12 Intel Pentium II 51 
รูปที่ 3.13 Intel Pentium II Deschutes 51 
รูปที่ 3.14 Intel Celeron 52 
รูปที่ 3.15 Intel Pentium III 52 
รูปที่ 3.16 Intel Pentium 4 53 
รูปที่ 3.17 Intel Pentium D 53 
รูปที่ 3.18 Intel Pentium Dual-Core 54 
รูปที่ 3.19 Intel Pentium Extreme Edition 54 
รูปที่ 3.20 Intel Core 2 Duo 55 
รูปที่ 3.21 Intel Core 2 Quad 55 
รูปที่ 3.22 Intel Core i3 56 
รูปที่ 3.23 Intel Core i5 56 
รูปที่ 3.24 Intel Core i7 57 
รูปที่ 3.25 การเปลี่ยนทรายเป็นแผ่นเวเฟอร์ 57 
รูปที่ 3.26 การสร้างชั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการกัด 58 
รูปที่ 3.27 การตัดได และการประกอบตัวระบายความร้อน 58 

รูปที่ 3.28 การทดสอบประสิทธิภาพ และการบรรจุกล่อง 59 

รูปที่ 4.1 ล าดับชั้นหน่วยความจ า 66 

  



ฌ 
 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                                                                         หน้า 
รูปที่ 4.2 ROM (Read-Only Memory) 67 
รูปที่ 4.3 RAM ประเภทต่าง ๆ 68 
รูปที่ 4.4 Module ของ RAM แบบต่าง ๆ 70 
รูปที่ 4.5 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 71 
รูปที่ 4.6 แผ่น DVD-ROM 71 
รูปที่ 4.7 เทป (Tape) 72 
รูปที่ 4.8 แฟรชไดร์ (Flash drive) 72 
รูปที่ 5.1 เส้นทางบัส 78 
รูปที่ 5.2 ระดับของบัส 78 
รูปที่ 5.3 ประเภทของบัส 79 
รูปที่ 5.4 PCI Bus และ Slot ISA 83 
รูปที่ 5.5 PCI 64 Bit ( วงสีเหลือง ) และ PCI 32 Bit ( วงสีแดง ) 83 
รูปที่ 5.6 แผนภาพ AGP BUS 85 
รูปที่ 5.7 แผงวงจรหลักที่มี Interface แบบ AGP 2.0 85 
รูปที่ 5.8 พอร์ตเชื่อมต่อ USB 2.0 และ USB 3.0 86 

รูปที่ 6.1 USB Keyboard 92 
รูปที่ 6.2 Mechanical Mouse 92 
รูปที่ 6.3 Optical Mouse 93 
รูปที่ 6.4 Wireless Optical Mouse 93 
รูปที่ 6.5 Analog JoyStick 94 
รูปที่ 6.6 จอภาพแบบสัมผัส 94 
รูปที่ 6.7 เครื่องสแกนเนอร์ 95 
รูปที่ 6.8 จอภาพแบบซีอาร์ที (CRT) 96 
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2. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรูHเบื้องตHนเก่ียวกับสถาป)ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร� ประกอบดHวยสCวนประกอบ
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ระบบปฏิบัติการ หนHาท่ีของระบบปฏิบัติการ ระบบหลายโปรแกรม กระบวนการ การสื่อสารภายใน
ระหวCางกระบวนการและการประสานงาน การจัดการหนCวยความจํา การโหลดและลิงค� ไลบรารี การ
ติดตาย การจัดสรร การจัดลําดับการใชHทรัพยากรและการประเมินผล ระบบไฟล� อุปกรณ�เก็บขHอมูล 
ระบบนําเขHาและสCงออก ระบบรักษาความปลอดภัย โดยใชHกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการท่ีใชHในป)จจุบัน 
 
3. จุดมุ,งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือใหHผูHเรียนเกิดความรูH ความเขHาใจเก่ียวกับโครงสรHางสCวนประกอบทางฮาร�ดแวร�ของ
ระบบคอมพิวเตอร� โดยสามารถอธิบายความหมายและการทํางานไดHอยCางถูกตHอง 
 2) เพ่ือใหHผูHเรียนเกิดความรูH ความเขHาใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการทํางานคอมพิวเตอร� โดย
สามารถลําดับข้ันตอนการทํางานของคอมพิวเตอร�ไดHอยCางถูกตHองเหมาะสม 
 3) เพ่ือใหHผูHเรียนเกิดความรูH ความเขHาใจเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ โดยสามารถอธิบายหนHาท่ีการ
ทํางานของระบบปฏิบัติการไดHอยCางถูกตHองเหมาะสม 
 4) เพ่ือใหHผูHเรียนสามารถวิเคราะห�การทํางานของระบบคอมพิวเตอร�เบื้องตHนไดHอยCางถูกตHอง 
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4. แผนการสอน 
 

สัปดาห3ท่ี หัวข"อและรายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช" 

ผู"สอน 

1 บทท่ี 1 ความรูHเบื้องตHนเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอร� 
E ความหมายของคอมพิวเตอร� 
E ประเภทของคอมพิวเตอร� 
E วิวัฒนาการและยุคของ
คอมพิวเตอร� 
E โครงสรHางคอมพิวเตอร�และ
สถาป)ตยกรรมคอมพิวเตอร� 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 

อ.พิศณุ 

2E3 บทท่ี 2 ขHอมูล 
E ระบบดิจิทัล 
E สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณ
ดิจิทัล 
E ระบบตัวเลข 
E การแปลงเลขฐาน 
E การแทนรหัสขHอมูล 

8 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 

อ.พิศณุ 

4 บทท่ี 3 หนCวยประมวลผลกลาง 
E หนCวยประมวลผลกลาง 
E โครงสรHางพ้ืนฐานของ CPU 
E กระบวนการทํางานพ้ืนฐาน
ของหนCวยประมวลผลกลาง 
E วิวัฒนาการของ CPU 
E กระบวนการผลิต CPU 
E สถาป)ตยกรรมแบบ CISC และ 
RISC 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E จับกลุCม 5 คน อภิปราย 
นําเสนอ 
E ปฏิบัติการ 

อ.พิศณุ 

5 บทท่ี 4 หนCวยความจํา 
E ลําดับชั้นของหนCวยความจํา 
E ความจุของหนCวยความจํา 
E ประเภทของหนCวยความจํา 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
 E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E ปฏิบัติการ 
E สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 1 

อ.พิศณุ 

6 บทท่ี 5 ระบบบัส 
E ระบบบัส 
E ระดับของบัส 
E ประเภทของบัส 
E สถาป)ตยกรรมของระบบบัส 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E ปฏิบัติการ 

อ.พิศณุ 
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สัปดาห3ท่ี หัวข"อและรายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช" 

ผู"สอน 

7 บทท่ี 6 ระบบอินพุตและ
เอาท�พุต 
E อุปกรณ�อินพุต 
E อุปกรณ�เอาท�พุต 
E การติดตCอกับอุปกรณ� I/O 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E ปฏิบัติการ 

อ.พิศณุ 

8 สอบกลางภาค    
9 บทท่ี 7 ระบบปฏิบัติการ 

E สาเหตุท่ีตHองมีระบบปฏิบัติการ 
E ความหมายของ
ระบบปฏิบัติการ 
E ประเภทของระบบปฏิบัติการ 
E องค�ประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E จับกลุCม 5 คน อภิปราย 
นําเสนอ 

อ.พิศณุ 

11E12 บทท่ี 8 การจัดการ
หนCวยความจําและไฟล� 
E หนCวยความจําหลัก 
E หนCวยความจําเสมือน 
E กระบวนการในการจัดการ
หนCวยความจํา 
E ไฟล� 
E ไดเร็กทอรี่ 
E โครงสรHางไดเร็กทอรี่ 
E การทํางานของระบบไฟล� 

8 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
 

อ.พิศณุ 

13 บทท่ี 9 การจัดเวลาซีพียู 
E ชCวงเวลาใชHซีพียู และชCวงเวลา
อินพุต/เอาต�พุต 
E ตัวจัดการเวลาซีพียู 
E ขHอพิจารณาในการจัดเวลาซีพียู 
E อัลกอริทึมในการจัดเวลาซีพียู 

4 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 2 

อ.พิศณุ 

15E16 บทท่ี 10 ระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟต�วินโดว� 
E วินโดว� 
E รุCนของระบบปฏิบัติการ 
Windows 
E ระบบปฏิบัติการWindows 10 

8 E บรรยายและยกตัวอยCาง 
ประกอบ 
E แบบฝ]กหัดทHายบทเรียน 
E ปฏิบัติการ 

อ.พิศณุ 

17 สอบปลายภาค    
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5. วิธีการสอน 
1. บรรยายเนื้อหาในแตCละหัวขHอ พรHอมยกตัวอยCางประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผูHสอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ]กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ]กปฏิบัติ 
6. ผูHเรียนถามขHอสงสัย 
7. ผูHสอนทําการซักถาม 
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7. การวัดผล และการประเมินผล 
7.1 การวัดผล 
คะแนนระหว,างเรียน      ร"อยละ 70 

1. งานท่ีไดHรับมอบหมายและแบบฝ]กหัด  รHอยละ 20 
2. การมีสCวนรCวมในกิจกรรม    รHอยละ 5 
3. การสอบเก็บคะแนน 2 ครั้ง   รHอยละ 20 
4. สอบกลางภาค     รHอยละ 25 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ร"อยละ 30 
 
 
 



ด 
 

7.2 การประเมินผล ใชHแบบอิงเกณฑ� ดังนี้ 
คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง คCาระดับคะแนน 
80E100 A ดีเยี่ยม 4.0 
75E79 B+ ดีมาก 3.5 
70E74 B ดี 3.0 
65E69 C+ ดีพอใชH 2.5 
60E64 C พอใชH 2.0 
55E59 D+ อCอน 1.5 
50E54 D อCอนมาก 1.0 
0E49 F ตก 0.0 

 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
ความรู�เบ้ืองต�นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร" 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. ความหมายของคอมพิวเตอร� 
 2. ประเภทของคอมพิวเตอร� 
 3. วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร� 
 4. โครงสร#างคอมพิวเตอร�และสถาป%ตยกรรมคอมพิวเตอร� 
 
วัตถุประสงค"เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให#ผู#เรียนมีความเข#าใจและสามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร�ได# 
 2. เพ่ือให#ผู#เรียนมีความเข#าใจและสามารถอธิบายประเภทของคอมพิวเตอร�ได# 
 3. เพ่ือให#ผู#เรียนมีความเข#าใจและสามารถอธิบายวิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร�ได# 
 4. เพ่ือให#ผู#เรียนมีความเข#าใจและสามารถอธิบายโครงสร#างคอมพิวเตอร�และสถาป%ตยกรรม
คอมพิวเตอร�ได# 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต2ละหัวข#อ พร#อมยกตัวอย2างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู#สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ8กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ผู#เรียนถามข#อสงสัย 
6. ผู#สอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป%ตยกรรมคอมพิวเตอร�และซอฟต�แวร�ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต�ต2าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร�
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร2วมมือ และความรับผิดชอบต2อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ8กหัดทบทวนท#ายบทเรียน 



 
 

บทท่ี 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร� 

 
 

1. ความนํา 
 ในบทนี้จะกล�าวถึงความรู�เบื้องต�นท่ีเก่ียวข�องกับระบบคอมพิวเตอร! ความหมาย ประเภทของ
คอมพิวเตอร!(Type of Computer) วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร! (Evolution and Generation 
of Computer) โครงสร�างของคอมพิวเตอร!และสถาป>ตยกรรมพ้ืนฐาน (Computer Organization 
and Computer Architecture) และโครงสร�างและหน�าท่ีการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร! 
(Structure and Function) ซ่ึงจะเปJนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเข�าใจองค!ประกอบของคอมพิวเตอร!ต้ังแต�
ในอดีตจนถึงป>จจุบัน ทําให�สามารถนําไปพัฒนาระบบคอมพิวเตอร!ให�มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
 
2. ความหมายของคอมพิวเตอร� 

 คอมพิวเตอร!มาจากภาษาลาตินว�า Computare ซ่ึงหมายถึง การนับ หรือ การคํานวณ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให�ความหมายของคอมพิวเตอร!ไว�ว�า "เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส!แบบอัตโนมัติ ทําหน�าท่ีเหมือนสมองกล ใช�สําหรับแก�ป>ญหาต�าง ๆ ท่ีง�ายและซับซ�อนโดย
วิธีทางคณิตศาสตร!" 
 คอมพิวเตอร!ในภาษาไทยเรียกว�า คณิตกรณ! คือเครื่องมือหรืออุปกรณ!อิเล็กทรอนิกส!ท่ีมี
ความสามารถในการคํานวณอัตโนมัติตามคําสั่ง ส�วนท่ีใช�ประมวลผลเรียกว�าหน�วยประมวลผล ชุดของ
คําสั่งท่ีระบุข้ันตอนการคํานวณเรียกว�าโปรแกรมคอมพิวเตอร! โดยคอมพิวเตอร!สามารถรับชุดคําสั่งท่ีเรา
สั่งให�ทํางานและนํามาประมวลผลคําสั่งต�าง ๆ เพ่ือแก�ป>ญหาท่ีสลับซับซ�อนจนได�ผลลัพธ!ตามท่ีต�องการ 
 คอมพิวเตอร!เปJนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส!ท่ีถูกสร�างข้ึนเพ่ือใช�ทํางานแทนมนุษย!ในด�านการคิด
คํานวณและสามารถจําข�อมูลท้ังตัวเลขและตัวอักษรได�เพ่ือการเรียกใช�งานในครั้งต�อไป นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดการกับสัญลักษณ!ได�ด�วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร!ยังมี
ความสามารถในด�านต�าง ๆ อีกมาก อาทิเช�น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร!การรับส�งข�อมูล การ
จัดเก็บข�อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข�อมูลต�าง ๆ ได� 
 
3. ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร� (Type of Computer) 
 คอมพิวเตอร! ถูกพัฒนาอย�างต�อเนื่องต้ังแต�อดีตคอมพิวเตอร! 1 เครื่อง มีขนาดใหญ�เท�ากับห�อง 
1 ห�อง จนถึงยุคป>จจุบันคอมพิวเตอร!มีขนาดเล็กมาก ทําให�สามารถพกพาได�สะดวกมากข้ึน ตัวอย�างของ
เครื่องคอมพิวเตอร!แสดงดังรูปท่ี 1.1 โดยสามารถแบ�งประเภทของคอมพิวเตอร!ได�ตามลักษณะการใช�
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งาน หรือแบ�งตามขนาดและความสา
คอมพิวเตอร!ตามขนาดและความสาม
 

(ท่ีมา : http://efdreams.com

 3.1 ซูเปอร�คอมพิวเตอร� 
 ซูเปอร!คอมพิวเตอร! เปJนคอ
ซูเปอร!คอมพิวเตอร!สามารถคํานวณ
ซูเปอร!คอมพิวเตอร!สร�างข้ึนเปJนการ
และต�องการความเร็วสูง ดังเช�น ง
คอมพิวเตอร!ชนิดอ่ืน ๆ แก�ไขป>ญหา
ซูเปอร!คอมพิวเตอร!สามารถแก�ไขป>ญ
ป>ญหาขนาดใหญ�จะต�องใช�หน�วยคว
คอมพิวเตอร!แสดงดังรูปท่ี 1.2 
 

(ท่ีมา : https://

คอมพิวเตอร!  

ามสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร! ในส�วนนี้สามารถแบ
ามสามารถได�เปJน 4 ประเภทดังนี้ 

 
รูปท่ี 1.1 คอมพิวเตอร! 

com/data_images/dreams/computer/computer
 

เตอร� (Super Computer) 
Jนคอมพิวเตอร!ท่ีมีขนาดใหญ� มีความเร็วและสมรรถนะใน
นวณทางคณิตศาสตร!ท่ีมีความซับซ�อนมากได�อย�างรวดเ
Jนการเฉพาะ เพ่ืองานด�านวิทยาศาสตร!ท่ีต�องการประมวล
ช�น งานวิจัยขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NAS
>ญหานี้อาจต�องใช�เวลาในการคํานวณหลายปbกว�าจะเสร็จ
�ไขป>ญหาได�ภายในเวลาไม�ก่ีชั่วโมงเท�านั้น การแก�ป>ญหา
�วยความจําขนาดใหญ� และหน�วยประมวลผลท่ีมีความเ

 
รูปท่ี 1.2 ซูเปอร!คอมพิวเตอร! 

ps://th.wikipedia.org/wiki/ซูเปอร!คอมพิวเตอร!) 
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ถแบ�งประเภทของ

uteri07.jpg) 

นะในการทํางานสูง 
รวดเร็ว โดยท่ัวไป
ะมวลผลท่ีซับซ�อน  
NASA) ซ่ึงหากใช�
เสร็จสิ้น ในขณะท่ี
>ญหาท่ีซับซ�อนหรือ
วามเร็วสูง ซูเปอร!
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 3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร� (Mainframe Computer) 

 เมนเฟรมคอมพิวเตอร!เปJนเครื่องคอมพิวเตอร!ท่ีมีขนาดใหญ�รองลงมาจากเครื่องซูเปอร!
คอมพิวเตอร! โดยลดประสิทธิภาพบางส�วนจากเครื่องซูเปอร!คอมพิวเตอร!เพ่ือลดต�นทุนการผลิต 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร!มีสมรรถนะตํ่ากว�าซูเปอร!คอมพิวเตอร! แต�ยังมีความเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีสูง
กว�าเครื่องคอมพิวเตอร!ประเภทอ่ืน เมนเฟรมคอมพิวเตอร!สามารถทํางานได�พร�อมกันหลายงานและใช�
งานได�พร�อมกันหลายคน ดังนั้นจึงสามารถให�บริการผู�ใช�จํานวนหลายร�อยคนพร�อมกัน และสามารถใช�
โปรแกรมจํานวนนับร�อยแบบในเวลาเดียวกันได� งานท่ีนําคอมพิวเตอร!เมนเฟรมไปใช� เช�น งานทางด�าน
ธนาคาร และด�านสายการบิน เปJนต�น 
 

 
รูปท่ี 1.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร! 

(ท่ีมา : http://www.ipesp.ac.th/learning/technology/pic/mainframe.gif) 
 

 3.3 มินิคอมพิวเตอร� (Mini Computer) 
 มินิคอมพิวเตอร!หรือเครื่องคอมพิวเตอร!ขนาดกลาง เปJนเมนเฟรมคอมพิวเตอร!ขนาดเล็กซ่ึง
สามารถบริการผู�ใช�งานได�หลายคนพร�อม ๆ กัน แต�จะมีราคาถูกกว�าเครื่องคอมพิวเตอร! 2 ประเภทท่ี
กล�าวไปข�างต�น มินิคอมพิวเตอร!ไม� มีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะให�บริการผู� ใช�จํานวนท่ีเทียบเท�า
เมนเฟรมคอมพิวเตอร! เนื่องจากมีการลดประสิทธิภาพบางอย�างเพ่ือให�ได�ราคาท่ีองค!กรขนาดกลาง
สามารถท่ีจะจัดซ้ือได� จึงทําให�มินิคอมพิวเตอร!เหมาะสําหรับองค!กรขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 

 
รูปท่ี 1.4 มินิคอมพิวเตอร! 

(ท่ีมา : http://www.tanti.ac.th/Comitranning/hardware/e3500.gif) 
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 3.4 ไมโครคอมพิวเตอร� (Micro Computer) 

  3.4.1 คอมพิวเตอร�แบบตั้งโต?ะ (Desktop Computer) หรือ พีซี (Personal 
Computer: PC) ไมโครคอมพิวเตอร! คือ คอมพิวเตอร!ขนาดเล็กท่ีสามารถต้ังบนโตoะได� ใช�ไมโครโพส
เซสเซอร! (Microprocessor) ในการประมวลผล ในบางครั้งเรียกว�าเครื่องคอมพิวเตอร!ส�วนบุคคล 
(Personal Computer: PC) ในเครื่องพีซีโดยท่ัวไปจะประกอบไปด�วยอุปกรณ!ท่ีสําคัญ 4 อุปกรณ! คือ 
จอภาพ ตัวเครื่อง แปrนรับข�อมูล และเมาส!  

 

 
รูปท่ี 1.5 คอมพิวเตอร!ส�วนบุคคล 

(ท่ีมา : http://anguerde.com/pics/main/26/303475idesktopicomputer.jpg) 
 

  3.4.2 โน?ตบุ?กคอมพิวเตอร� หรือคอมพิวเตอร�ขนาดสมุดบันทึก (Notebook or 
Laptop) คอมพิวเตอร!โนoตบุoก คือ คอมพิวเตอร!ท่ีมีขนาดเล็กกว�าคอมพิวเตอร!ส�วนบุคคล ถูกออกแบบ
ไว�เพ่ือนําติดตัวไปใช�ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ มีขนาดเล็ก มีแบตเตอรี่ในตัว และน้ําหนักเบา สามารถทํางานได�
เหมือนคอมพิวเตอร!ส�วนบุคคลทุกประการ ตัวอย�าง คอมพิวเตอร!โนoตบุoก แสดงดังรูปท่ี 1.6 
 

 
รูปท่ี 1.6 คอมพิวเตอร!โนoตบุoก 

(ท่ีมา : https://winblogs.azureedge.net/win/2016/06/Notebook_7_Righti1024x683.jpg) 
 



บทท่ี 1 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร!   | 7 

 

  3.4.3 คอมพิวเตอร�แท็บเล็ต (Tablet Computer) คอมพิวเตอร!แท็บเล็ต คือ
คอมพิวเตอร!ท่ีมีลักษณะคล�ายกับโนoตบุoกคอมพิวเตอร! แต�จะมีขนาดเล็กกว�า พกพาได�สะดวก และ
ส�วนมากแท็บเล็ตสามารถปrอนข�อมูลทางจอภาพได�ตามเทคโนโลยีผู�ผลิต (หน�าจอสัมผัส) เหมาะสําหรับ
ใช�ในการเดินทางและทํางานท่ีไม�ซับซ�อนมากนัก ตัวอย�างของคอมพิวเตอร!แท็บเล็ตแสดงดังรูปท่ี 1.7 

 

 
รูปท่ี 1.7 คอมพิวเตอร!แท็ปเล็ต 

(ท่ีมา : http://www.powerbuy.co.th/productimages/zpimage/PWB000226260.jpg) 
 

  3.4.4 คอมพิวเตอร�แบบมือถือ (Handheld Computer) คอมพิวเตอร!แบบมือถือ 
คือคอมพิวเตอร!ท่ีมีขนาดเล็กทําให�สามารถท่ีจะถือเพียงมือเดียวได� พกพาสะดวก ซ่ึงคอมพิวเตอร!ชนิดนี้
ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใช�งานเฉพาะอย�างเช�นใช�เปJนตารางเวลา ปฏิทินนัดหมาย หรือสมุดบันทึกต�าง ๆ 
คอมพิวเตอร!ชนิดนี้สามารถนํามาเปJนเครื่องสื่อสารได�เช�นเดียวกับโทรศัพท!มือถือ ตัวอย�างคอมพิวเตอร!
แบบมือถือแสดงรูปท่ี 1.8 
 

 
รูปท่ี 1.8 คอมพิวเตอร!แบบมือถือ 

(ท่ีมา : http://images.apple.com/iphone/tradeiup/images/og.jpg?201611031616) 
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4. วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร� (Evolution and Generation of 
Computer) 

 คอมพิวเตอร!มีการพัฒนามาอย�างต�อเนื่อง ท้ังในเรื่องขนาดและความเร็ว ในสมัยก�อน
คอมพิวเตอร!มีขนาดใหญ� ใช�พลังงานมาก เกิดความร�อนสูง ประมวลผลได�ช�า แต�คอมพิวเตอร!ในป>จจุบัน 
ขนาดเล็ก ใช�พลังงานน�อย ความร�อนไม�สูงมาก ประมวลผลได�เร็ว และแม�นยํา 
 
 4.1 วิวัฒนาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร� 

 ในสมัยโบราณได�มีหลายชนชาติได�พยายามคิดประดิษฐ!อุปกรณ! เพ่ือใช�เปJนเครื่องช�วยในการ
คํานวณ ชาวจีนเปJนชาติแรกท่ีได�คิดประดิษฐ!ลูกคิด ข้ึนมาใช�ในงานคํานวณตัวเลข ซ่ึงต�อมาชาติอ่ืน ๆ ได�
คิดประดิษฐ!อุปกรณ!ต�าง ๆ ข้ึนมามากมาย ซ่ึงสามารถสรุปเปJนวิวัฒนาการได�ดังนี้ 
 300 ปb ก�อนคริสตกาล ชาวบาบิลอนได�สร�างเครื่องมือสําหรับช�วยนับเปJนแผ�นกระดานหินอ�อน
ขนาดใหญ� แสดงดังรูปท่ี 1.9 บนเกาะซาลามิส (Salamis) เพ่ือช�วยสําหรับการนับค�าตัวเลขท่ีมีมากข้ึน 
 

  
รูปท่ี 1.9 แผ�นหินอ�อนแห�งซาลามิส (Salamis Tablet) 

(ท่ีมา : http://schoty.3neko.ru/images/SalaminSlab.gif) 
 
 ค.ศ. 1200 ประเทศจีนได�มีการคิดค�นเครื่องมือเพ่ือช�วยให�การนับง�ายข้ึน เรียกว�า ลูกคิด 
(Abacus) ซ่ึงชาวจีนเรียกว�า “suanipan” แสดงดังรูปท่ี 1.10 
 

  
รูปท่ี 1.10 ลูกคิด (Abacus) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Abacus) 
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 ค.ศ. 1612 จอห!น เนเปbยร! นักคณิตศาสตร! ชาวสกoอตได�คิดอุปกรณ!ท่ีช�วยในการคํานวณโดย
อาศัยหลักการของอัลกอริทึมหรือข้ันตอนวิธี เรียกว�า เนเปbยร!โบน (Napier's bones) แสดงดังรูปท่ี 
1.11 อุปกรณ!ชิ้นนี้ทํามาจากกระดูก แบ�งออกเปJนแท�งตัวเลขหลาย ๆ แท�ง ซ่ึงมีผลคูณของตัวเลขต�าง ๆ 
ไว�คล�ายกับตารางสูตรคูณ 
 

 
รูปท่ี 1.11 เนเปbยร!โบน (Napier's bones) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Napier's_bones) 
 

  ค.ศ.1642 เบลส! ปาสคาล ชาวฝรั่งเศส ได�ออกแบบเครื่องคํานวณท่ีทําการทดได�ด�วยตนเอง
เรียกว�าปาสคาลไลน! (Pascaline) แสดงดังรูปท่ี 1.12 นับได�ว�าเปJนพ้ืนฐานในเครื่องคิดเลขแบบใช�
ฟ>นเฟ�อง ซ่ึงระบบนี้ถูกนํามาใช�เปJนหลักฐานในการประดิษฐ!เครื่องคิดเลขรุ�นต�อ ๆ มา 
 

 
รูปท่ี 1.12 ปาสคาลไลน! (Pascaline) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal's_calculator) 
 

  ค.ศ. 1822 ชาร!ล แบบเบจ นักคณิตศาสตร!ชาวอังกฤษ ได�คิดค�นเครื่องกลท่ีใช�ในการ
คํานวณข้ึนมา 2 ชิ้น ชิ้นแรกเปJนเครื่องคํานวณเรียกว�า เครื่องหาผลต�าง (Difference Engine) แสดงดัง
รูปท่ี 1.13 สําหรับใช�ในการคํานวณ และพิมพ!ค�าตารางทางคณิตศาสตร! เพ่ือท่ีจะใช�แก�สมการแบบ           
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โพลีโนเมียล ส�วนชิ้นท่ีสองคือ เครื่องวิเคราะห! (Analytical Engine) แสดงดังรูปท่ี 1.14 สําหรับใช�
คํานวณกับงานแทบทุกชนิด และสามารถทํางานได�ตามคําสั่งโดยใช�บัตรเจาะรู 
 

 
รูปท่ี 1.13 เครื่องหาผลต�าง (Difference Engine) 

(ท่ีมา : http://hilight.kapook.com/view/90042) 
 

 
รูปท่ี 1.14 เครื่องวิเคราะห! (Analytical Engine) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine) 
 

  ค.ศ.1843 เอกดา ออกัสตา เลิฟเลช เปJนผู�ช�วยปรับปรุงงานของชาร!ล แบบเบจ ซ่ึงทําให�
สามารถใช�เลขฐานสองในการแทนค�าตัวเลขแทนฐานสิบ และเปJนผู�ใช�ท่ีสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช�
บัตรเจาะรู (Punched Card) แสดงดังรูปท่ี 1.15 ดังนั้นเธอจึงได�รับการยกย�องให�เปJนโปรแกรมเมอร!
หรือนักเขียนโปรแกรม คนแรกของโลก 
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รูปท่ี 1.15 บัตรเจาะรู (Punched Card) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Punched_card) 
 

  ค.ศ.1850 ยอร!ช บูล เปJนผู�ชํานาญทางด�านพีชคณิตบูลีน ซ่ึงเปJนวิชาท่ีพัฒนามาจาก 
ตรรกวิทยาแบบบริสุทธิ์ โดยใช�สภาวะเพียงสองอย�างคือ “1” และ “0” ร�วมกับเครื่องหมายในเชิง
ตรรกะพ้ืนฐานได�แก� นอต (NOT) แอนด! (AND) และ ออร! (OR) นับเปJนต�นกําเนิดของระบบ
เลขฐานสอง นับเปJนรากฐานของการออกแบบวงจรในระบบคอมพิวเตอร!ในยุคป>จจุบัน 
  ค.ศ. 1890 ดร.เฮอร!แมน ฮอลเลอริธ คิดค�นบัตรเจาะรูท่ีใช�กับเครื่อง Tabulating Machine 
เพ่ือใช�ในการคํานวณข�อมูลของการสํารวจสํามะโนประชากร จึงได�รับการยกย�องว�าเปJนผู�นําเอา
บัตรเจาะรูมาใช�ได�สําเร็จเปJนครั้งแรกในทางธุรกิจ 
  ค.ศ. 1944 ดร.เฮาเวิร!ด เอเคน ได�ร�วมกับวิศวกรของบริษัทไอบีเอ็ม จํากัด ได�สร�างเครื่อง
คํานวณแบบท่ี ชาร!ล แบบแบจ เคยใฝ�ฝ>นไว�เปJนผลสําเร็จให�ชื่อว�า Automatic Sequence Controlled 
Calculator (ASCC) หรือ Havard Mark I แสดงดังรูปท่ี 1.16 เปJนเครื่องขนาดใหญ�มากทํางานเสียงดัง 
อย�างไรก็ตาม Havard Mark I ยังไม�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร!ท่ีแท�จริง เปJนเพียงเครื่องคิดเลขไฟฟrาหรือ
เครื่องคํานวณอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกเท�านั้น 
 

 
รูปท่ี 1.16 เครื่อง Havard Mark I 

(ท่ีมา : http://sites.harvard.edu/~chsi/markone/images/Mark1Housing.jpg) 
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  ค.ศ. 1942 – 1946 จอห!น มอชลี และสเปรสเปอร! เอคเคร!ท ได�ร�วมกันสร�างเครื่องคํานวณ
อิเล็กทรอนิกส!เครื่องแรกมีชื่อว�า ENIAC แสดงดังรูปท่ี 1.17 เปJนเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส!เครื่องแรก
ท่ีใช�หลอดสุญญากาศ 
 

 
รูปท่ี 1.17 เครื่อง ENIAC 

(ท่ีมา : http://www.computerhistory.org/revolution/birthiofitheicomputer/4/78) 
 

 ค.ศ. 1944 ดร.จอห!น  ฟอน นอยมันน! ได�สร�างเครื่องคอมพิวเตอร!ท่ีสามารถเก็บคําสั่งและ
ข�อมูลท้ังหมดไว�ในหน�วยความจําของเครื่อง จากแนวความคิดของจอห!น ฟอน นอยมันน! เครื่อง
คอมพิวเตอร!ได�รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนมีชื่อว�า EDVAC แสดงดังรูปท่ี 1.18 และต�อมาในปb ค.ศ. 1952 ท่ี
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ! ประเทศอังกฤษได�สร�างเครื่องคอมพิวเตอร!คล�ายกับ EDVAC โดยให�ชื่อว�า 
EDSAC แสดงดังรูปท่ี 1.19 ซ่ึงอาจถือได�ว�าเครื่อง EDVAC และ EDSAC เปJนคอมพิวเตอร!เครื่องแรกของ
โลก 

 

 
รูปท่ี 1.18 เครื่อง EDVAC 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/EDVAC) 
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รูปท่ี 1.19 เครื่อง EDSAC 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_delay_storage_automatic_calculator) 
 

 ค.ศ.1951 มอชลี และ เอคเคิร!ท ได�ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร!ท่ีใช�งานธุรกิจเปJนเครื่องแรก
ของโลก ชื่อว�า UNIVAC I แสดงดังรูปท่ี 1.20 เปJนการผลิตคอมพิวเตอร!เพ่ือขายหรือเช�าเปJนครั้งแรก 
 

 
รูปท่ี 1.20 เครื่อง UNIVAC I 

(ท่ีมา : http://www.computerhistory.org/timeline/1951/) 
 

  ประเทศไทยเริ่มมีการนําคอมพิวเตอร!เข�ามาใช�เปJนครั้งแรกในปb ค.ศ. 1963 หรือ พ.ศ. 2506 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร!ไอบีเอ็ม 1620 โดยได�รับมอบจากมูลนิธิ เอไอดี และบริษัทไอบีเอ็ม โดยติดต้ังใน
ท่ีภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร!และบัญชี จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ซ่ึงป>จจุบันหมดอายุการใช�งาน
ไปแล�ว และเก็บอยู�ท่ีศูนย!บริภัณฑ!การศึกษาท�องฟrาจําลอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 4.2 ยุคของเคร่ืองคอมพิวเตอร� 

 เครื่องคอมพิวเตอร!ได� ถูกสร�างข้ึนมาต้ังแต�อดีตจนถึงป>จจุบัน เราสามารถแบ�งยุคของ
คอมพิวเตอร!ออกเปJนยุคต�าง ๆ ตามเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร!ได� 5 ยุคดังนี้ 

  4.2.1 ยุคท่ี 1 : ป[ ค.ศ. 1951 – 1958 
  เครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคแรกนี้ใช�หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) แสดงดังรูปท่ี 
1.21 ในวงจรอิเล็กทรอนิกส!ของเครื่องคอมพิวเตอร! ทําให�ต�องการกําลังไฟฟrาเลี้ยงวงจรท่ีมีปริมาณมาก
และทําให�มีความร�อนเกิดข้ึนมาก ทําให�ต�องใช�ความเย็นมาช�วยระบายความร�อน ดังนั้นจึงต�องติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร!ในห�องปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า และต�องมีระบบรักษาระดับความเย็นอย�าง
ต�อเนื่อง เพราะถ�าระบบรักษาความเย็นเกิดป>ญหาจะทําให�เกิดเครื่องคอมพิวเตอร!ความเสียหายได� 
เครื่องคอมพิวเตอร!นี้ มีขนาดใหญ� โดยสื่อท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลคือ ดรัมแม�เหล็กและบัตรเจาะรู 
ภาษาคอมพิวเตอร!ท่ีใช�ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางาน คือ ภาษาเครื่องซ่ึงเปJนภาษาท่ีใช�
รหัสเลขฐานสอง ซ่ึงจะเปJนภาษามนุษย!เข�าใจยากดังนั้นในการเขียนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร!จึ่ง
เปJนเรื่องท่ียุ�งยากเนื่องจากการแปลภาษาท่ีมนุษย!เข�าใจให�กลายเปJนเลขฐานสองท่ีเครื่องคอมพิวเตอร!
เข�าใจ เพ่ือให�คอมพิวเตอร!ประมวลผล 
 

 
รูปท่ี 1.21 หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube) 
 

  4.2.2 ยุคท่ี 2 : ป[ ค.ศ. 1959 – 1964 
  เครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคนี้มีขนาดเล็กลง กินไฟน�อยลง ราคาถูกลง เพราะมีการ
ประดิษฐ!ทรานซิสเตอร! (Transistor) ข้ึนมาใช�แทนหลอดสุญญากาศ ทําให�ทํางานได�เร็วข้ึน และได�
ผลลัพธ!ท่ีถูกต�องมากกว�าใช�สุญญากาศ ทรานซิสเตอร!มีขนาดเล็กกว�าหลอดสุญญากาศหลายเท�า ในยุคนี้
ได�มีการสร�างวงแหวนแม�เหล็ก มาใช�แทนดรัมแม�เหล็กซ่ึงจะใช�เปJนหน�วยความจําภายในสําหรับการเก็บ
ข�อมูลและชุดคําสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร!ท่ีใช�เขียนโปรแกรมในยุคท่ี 2 นี้ คือภาษาแอสเซมบลี ซ่ึงเปJน
ภาษาท่ีใช�สัญลักษณ!แทนคําสั่งต�างๆ ทําให�เขียนโปรแกรมได�ง�ายกว�าภาษาเครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคนี้ 
เช�น ไอบีเอ็ม 1620 และไอบีเอ็ม 401 แต�อย�างไรก็ตามภาษาแอสเซมบลีเม่ือนําไปเขียนโปรแกรมท่ีมี
ขนาดใหญ�จะไม�เหมาะสมอีกท้ังการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีต�องเข�าใจถึงโครงสร�าง
สถาป>ตยกรรมภายในของระบบคอมพิวเตอร!นั้นจึงจะสามารถเขียนโปรแกรมได�ทําให�ยากต�อการเขียน
โปรแกรมและการพัฒนา 
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รูปท่ี 1.22 ทรานซิสเตอร! (Transistor) 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor) 
 

  4.2.3 ยุคท่ี 3 : ป[ ค.ศ. 1965 – 1970 
  เครื่องคอมพิวเตอร! ท่ีถูกพัฒนามาใช�ในยุคนี้ เปJนวงจรรวม หรือ เรียกว�า ไอซี 
(Integrated Circuit : IC) ซ่ึงเปJนวงจรอิเล็กทรอนิกส!ท่ีถูกบรรจุลงในแผ�นซิลิคอนบาง ๆ ท่ีเรียกว�า 
“ชิป” ในชิปแต�ละตัวประกอบไปด�วยวงจรอิเล็กทรอนิกส!หลายพันตัว จึงทําให�คอมพิวเตอร!มีขนาดเล็ก
ลงกว�าเดิมแต�ความเร็วในการทํางานสูงข้ึน กินไฟน�อย ความร�อนลดลง และประสิทธิภาพในการทํางาน
เพ่ิมข้ึน แต�ก�อนท่ีคอมพิวเตอร!จะเปJนวงจรรวมคอมพิวเตอร!จะถูกออกแบบเพ่ือใช�กับงานแต�ละอย�าง 
เช�น ใช�ในงานคํานวณหรือใช�กับงานธุรกิจ เม่ือคอมพิวเตอร!ถูกพัฒนามาใช�วงจรรวมก็สามารถใช�กับงาน
ท่ีซับซ�อนได�มากข้ึน ภาษาเครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคนี้ เช�น ฟอร!แทรน (FORTRAN) และโคบอล 
(COBOL) 
 

 
รูปท่ี 1.23 แผงวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) 

(ท่ีมา : http://1991inewiworldiorder.wikia.com/wiki/Integrated_circuits) 
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  4.2.4 ยุคท่ี 4 : ป[ ค.ศ.1971 – 2000 
  เครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคนี้ได�มีการพัฒนาเอาวงจรรวมหลายๆ วงจร มารวมเปJนวงจร
รวมขนาดใหญ� เรียกว�า LSI ลงในชิปแต�ละอัน บริษัทอินเทลได�สร�างไมโครโพรเซสเซอร! 
(Microprocessor) ซ่ึงเปJนชิป 1 อัน ท่ีประกอบด�วยวงจรท้ังหมดท่ีต�องการใช�ในการประมวลผล
โปรแกรม ไมโครโพรเซสเซอร!ท่ีใช�ในเครื่องพีซี มีขนาดกะทัดรัดประกอบด�วยส�วนประกอบของหน�วย
ประมวลผลกลาง 2 ส�วน คือ หน�วยควบคุม และหน�วยคํานวณและตรรกะ ป>จจุบันได�มีการพัฒนามาก
ข้ึนโดยการสร�างวงจรอิเล็กทรอนิกส!หลายหม่ืนวงจรรวมอยู�ในชิปเดียว เปJนวงจร LSI และ VLSI แสดง
ดังรูปท่ี 1.24 ในยุคนี้ได�มีการสร�างเครื่องคอมพิวเตอร!ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� ได�แก� 
ไมโครคอมพิวเตอร! มินิคอมพิวเตอร! เมนเฟรมคอมพิวเตอร! และซูเปอร!คอมพิวเตอร! โดยเฉพาะเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร!ได�รับความนิยมเปJนอย�างมากเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัดและราคาถูกแต�มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีการทํางานเร็วข้ึน 
 

 
รูปท่ี 1.24 แผงวงจรรวมขนาดใหญ� (Very Large Scale Integrated : VLSI) 
(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Veryilargeiscale_integration) 

 
  ยุคท่ี 5 ป[ ค.ศ. 2001 – อนาคตในศตวรรษท่ี 21 
  เครื่องคอมพิวเตอร!ในยุคนี้จะเน�นท่ีการนําไมโครชิปมาใช�และออกแบบให�เครื่องมี
หน�วยประมวลผลกลางจํานวนหลายตัวทํางานเปJนคู�ขนานหรือการประมวลผลแบบขนาน เปJนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลอย�างมหาศาล และมีการให�ความสําคัญกับงานด�านป>ญญาประดิษฐ!มาก
ข้ึน โดยพยายามทําให�คอมพิวเตอร!สามารถท่ีจะเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง ให�สามารถทํางานแทนมนุษย!ได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
5. โครงสรางคอมพิวเตอร�และสถาป`ตยกรรมคอมพิวเตอร� (Computer Organization 
and Computer Architecture) 
 ในการกล�าวถึงคอมพิวเตอร!บ�อยครั้งเราจะเจอคําว�า โครงสร�างคอมพิวเตอร!และสถาป>ตยกรรม
คอมพิวเตอร! ซ่ึงมีความหมายแตกต�างกันดังนี้ 
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  โครงสร�างคอมพิวเตอ
เครื่องคอมพิวเตอร! การเชื่อ
สถาป>ตยกรรมคอมพิวเตอร!ท่ีไ
กระบวนการเชื่อมต�อกันระหว�า
  สถาป>ตยกรรมคอมพิ
คอมพิวเตอร! ท่ีผู�ใช�สามารถม
โปรแกรมคอมพิวเตอร! เปJนต
คอมพิวเตอร!ท่ีออกแบบไว�มีป
คํานึงถึงส�วนต�าง ๆ ท่ีนํามาใช� 
 
 5.1 โครงสราง (St
 โครงสร�าง หมายถึง
องค!ประกอบของคอมพิวเตอร!
กลาง หน�วยความจํา และหน
Systems Interconnection 
 

  1) หนeวยปร
ท่ีสุดของคอมพิวเตอร! เปรียบ
ต�าง ๆ ตามคําสั่งท่ีได�รับมอบ
ท้ังหมด ในระบบไมโครคอมพ
เดียวทําให�ง�ายในการนําไปใ
โครงสร�างแสดงดังรูปท่ี 1.26

ับระบบคอมพิวเตอร!  

ิวเตอร! (Computer Organization) หมายถึงส�วนประก
รเชื่อมโยงกันระหว�างส�วนประกอบของคอมพิวเตอร! ซ
อร!ท่ีได�ออกแบบไว�มาสร�างคอมพิวเตอร! โดยจะมองด�านโ
ะหว�างอุปกรณ! 
อมพิวเตอร! (Computer Architecture) หมายถึงคุณสม
ารถมองเห็นได� ซ่ึงจะเปJนส�วนท่ีมีผลกระทบโดยตรงต�อ
เปJนต�น โดยจะเปJนศาสตร!ในการออกแบบคอมพิวเตอ
ไว�มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีค�าใช�จ�ายท่ีเหมาะสมโดยก
าใช� เพ่ือให�สามารถทํางานร�วมกันได�อย�างมีประสิทธิภาพ

Structure) 
ายถึง อุปกรณ!ต�าง ๆ ของคอมพิวเตอร! ท่ีนํามาเชื่อมต
เตอร! แสดงดังรูปท่ี 1.25 มีองค!ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส�วน 
ละหน�วยรับข�อมูลเข�าและส�งออก โดยท้ัง 3 ส�วนนี้จะต
ion ซ่ึงหมายถึงระบบบัสนั่นเอง 

รูปท่ี 1.25 องค!ประกอบของคอมพิวเตอร! 
(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 

 
ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CP
รียบเสมือนเปJนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร! โดยทําหน
มอบหมาย (ประมวลผล) และควบคุมการทํางานของ
อมพิวเตอร! หน�วยประมวลผลกลางจะถูกสร�างให�อยู�ในร

ําไปใช�งาน หน�วยประมวลผลกลางเปJนหน�วยท่ีมีควา
26 ซ่ึงประกอบด�วยส�วนประกอบหลักต�าง ๆ ดังนี้ 
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ระกอบในแต�ละส�วนของ
อร! ซ่ึงจะเปJนการนําเอา
ด�านโครงสร�างหน�าท่ีและ

ุณสมบัติต�าง ๆ ของระบบ
งต�อการประมวลผลของ
ิวเตอร!ซ่ึงจะทําให�ระบบ
โดยการออกแบบจะต�อง
ิภาพ 

ชื่อมต�อเข�าด�วยกัน โดย
 คือ หน�วยประมวลผล

ี้จะติดต�อสื่อสารกันผ�าน 

 

CPU) เปJนส�วนท่ีสําคัญ
ําหน�าท่ีในการคํานวณค�า
ของส�วนประกอบอ่ืน ๆ 

ยู�ในรูปวงจรรวม เพียงตัว
วามซับซ�อนมากท่ีสุด มี
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รูปท่ี 1.26 

   1.1) หน�วย
Unit : ALU) เปJนหน�วยท่ีทําหน�าท่ีป
ทําหน�าท่ีประมวลผลทางตรรกะ เช�น 
ในการเปรียบเทียบค�าต�าง ๆ (เท�ากับ 
   1.2) หน�ว
หน�าท่ีเปJนท่ีพักข�อมูล ชั่วคราวก�อน
สําหรับเก็บข�อมูลไม�เกิน 64 ตัว การอ
ประมวลผลกลาง เพราะเปJนหน�วยคว
ถึงภายนอกหน�วยประมวลผล 
   1.3) หน�วย
คอมพิวเตอร!ท้ังหมด ทําหน�าท่ีกํา
ส�วนประกอบอ่ืน ๆ ของ CPU นอก
คอมพิวเตอร! 
 
  2) หนeวยความจํา
คอมพิวเตอร! ไม�ว�าจะเปJนตัวเลขหรือ
คอมพิวเตอร! โดยท่ัวไปแล�วหน�วยความ
เก็บในหน�วยความจําจะมีสถานะเพีย
แบ�งออกได�เปJนสองประเภทใหญ� ๆ ค
Memory) 
 

คอมพิวเตอร!  

 โครงสร�างภายในของหน�วยประมวลผลกลาง 
(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 

 
หน�วยคํานวณทางคณิตศาสตร!และตรรกะ (Arithmetic
น�าท่ีประมวลผลโดยใช�วิธีทางคณิตศาสตร! เช�น บวก ลบ 
 เช�น และ (AND), หรือ (OR) , นิเสธ (NOT) เปJนต�น รวมท
�ากับ ไม�เท�ากับ มากกว�า น�อยกว�า) 
หน�วยเก็บข�อมูลชั่วคราว (Register) เปJนหน�วยความจํา
ก�อนท่ีจะถูกนําไปประมวลผล โดยปกติแล�วใน CPU 
การอ�างอิงข�อมูลของ Register จะมีความเร็วเท�ากับความ
�วยความจําส�วนท่ีอยู�ภายในตัวหน�วยประมวลผลกลางจึงไม

หน�วยควบคุม (Control Unit) เปJนเสมือนหน�วยบัญชาก
ท่ีกําหนดจังหวะการทํางานต�าง ๆ ของคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ยังทําหน�าท่ีควบคุมการส�งข�อมูลระหว�างหน

มจํา (Memory Unit) เปJนหน�วยท่ีทําหน�าท่ีเก็บข�อ
ขหรือข�อความแม�กระท่ังคําสั่งต�าง ๆ ในโปรแกรมท่ีจะใช
ยความจําจะถูกสร�างมาบน IC เพ่ือให�มีความจุสูงแต�มีขนา
เพียงแค�เป�ดวงจร (0) หรือป�ดวงจร (1) เท�านั้น หน�วยคว
� ๆ คือ ROM (Read Only Memory) และ RAM (Ran
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etic and Logic 
 ลบ คูณ หาร หรือ 
รวมท้ังยังทําหน�าท่ี

มจําขนาดเล็ก ทํา
U จะมี Register 
ความเร็วของหน�วย
จึงไม�ต�องไปอ�างอิง

ัญชาการของระบบ
เตอร!ไม�เว�นแม�แต�
�างหน�วยต�าง ๆ ใน

็บข�อมูลของระบบ
ี่จะใช�สั่งงานระบบ
ีขนาดเล็ก ข�อมูลท่ี

วยความจําสามารถ
Random Access 
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  3) หนeวยนําขอมูลเขาและหนeวยแสดงผล (I/O Unit) เปJนหน�วยท่ีทําหน�าท่ีรับการ
ติดต�อจากภายนอกเข�าสู�ระบบ และแสดงผลท่ีได�จากการทํางานของระบบออกสู�ภายนอก เช�น คีย!บอร!ด 
จอภาพ ลําโพง Disk Drive เปJนต�น 
 
 5.2 หนาที่ (Function) 
 หน�าท่ี หมายถึงการปฏิบัติงานของอุปกรณ!แต�ละส�วนของระบบคอมพิวเตอร!ซ่ึงเปJนส�วนหนึ่ง
ของโครงสร�าง หน�าท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร!แสดงดังภาพท่ี 1.27 สามารถอธิบายได�ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 1.27 หน�าท่ีการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร! 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
 

   1) การประมวลผลข�อมูล (Data Processing) เครื่องคอมพิวเตอร!มีหน�าท่ี
หลักคือการประมวลผลข�อมูลท่ีเข�ามาแล�วทํางานตามคําสั่ง แสดงดังภาพท่ี 1.28 (ก) 
   2) การเก็บข�อมูล (Data Storage) เครื่องคอมพิวเตอร!สามารถท่ีจะจัดเก็บ
ข�อมูลต�าง ๆ ได� แสดงดังภาพท่ี 1.28 (ข) 
   3) การเคลื่อนย�ายข�อมูล (Data Movement) เครื่องคอมพิวเตอร!สามารถท่ี
จะทําการเคลื่อนย�ายข�อมูลต�าง ๆ ได� ซ่ึงอาจจะเคลื่อนย�ายกันระหว�างอุปกรณ!ต�อพ�วง หรือเคลื่อนย�าย
ข�อมูลระหว�างเครือข�าย แสดงดังภาพท่ี 1.28 (ค) 
   4) การควบคุม (Control) เครื่องคอมพิวเตอร!สามารถท่ีจะควบคุมการทํางาน
ต�าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร!ให�สามารถทํางานต�าง ๆ หรือทํางานร�วมกันได�โดยไม�มีการแย�งใช�
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร! แสดงดังภาพท่ี 1.28 (ง) 
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(ก

รูปท่ี 1.

 
 

คอมพิวเตอร!  

     

ก)                                        (ข) 

 

     

(ค)                                      (ง) 

1.28 แสดงการทํางานของคอมพิวเตอร! 
(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
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6. สรุปทายบท 

 คอมพิวเตอร! หมายถึง อุปกรณ!อิเล็กทรอนิกส!ท่ีสามารถคํานวณและประมวลผลได� โดยมี
ส�วนประกอบสําคัญ 4 ส�วน คือ หน�วยประมวลผลกลาง หน�วยความจํา หน�วยเก็บข�อมูล และหน�วยรับ
ข�อมูลเข�าและส�งออก โดยสามารถแบ�งประเภทของคอมพิวเตอร!ได�ตามขนาดและความสามารถ ได�เปJน 
4 ประเภท คือ ซูเปอร!คอมพิวเตอร! เมนเฟรมคอมพิวเตอร! มินิคอมพิวเตอร! และไมโครคอมพิวเตอร! 
 ป>จจุบันคอมพิวเตอร!ได�เข�ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย! ต้ังแต�ต่ืนนอน มนุษย!
ต�องใช�งานคอมพิวเตอร!ในการทํากิจกรรมต�าง ๆ จนถึงเข�านอน โดยส�วนมากคอมพิวเตอร!จะช�วยให�
กิจกรรมต�าง ๆ ใช�เวลาสั้นลง และสะดวกสบายมากข้ึน คอมพิวเตอร!มีประโยชน!มากมายท้ังในด�าน
การศึกษา ธนาคาร และวิทยาศาสตร! เปJนต�น  
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แบบฝmกหัดทายบทที่ 1 

1. โครงสร�างโดยท่ัวไปของคอมพิวเตอร!ประกอบไปด�วยก่ีส�วน อะไรบ�าง 
2. ก�อนคริสตกาลมนุษย!ใช�เครื่องมืออะไรในการช�วยคํานวณ 
3. IC และ VLSI เหมือนหรือแตกต�างกันอย�างไรบ�าง จงอธิบาย 
4. ซูเปอร!คอมพิวเตอร! เหมาะสําหรับทํางานทางด�านใด เพราะเหตุใดจึงเปJนเช�นนั้น 
5. คอมพิวเตอร!แบบมือถือ (Handheld Computer) มีจุดเด�นท่ีสําคัญอย�างไร และมีความแตกต�างจาก
เครื่องคอมพิวเตอร!แบบต้ังโตoะ (Desktop Computer) อย�างไรบ�าง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
ข�อมูล 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. ระบบดิจิทัล 
 2. สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล 
 3. ระบบตัวเลข 
 4. การแปลงเลขฐาน 
 5. การแทนรหัสข"อมูล 
 
วัตถุประสงค$เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให"ผู"เรียนมีความเข"าใจและสามารถอธิบายระบบดิจิทัลได" 
 2. เพ่ือให"ผู"เรียนมีความเข"าใจและสามารถอธิบายความแตกต0างระหว0างสัญญาณอนาล็อกและ
สัญญาณดิจิทัลได" 
 3. เพ่ือให"ผู"เรียนมีความเข"าใจและสามารถอธิบายระบบตัวเลขได" 
 4. เพ่ือให"ผู"เรียนมีความเข"าใจและสามารถคํานวณการแปลงเลขฐานได" 
 5. เพ่ือให"ผู"เรียนมีความเข"าใจและสามารถอธิบายการแทนรหัสข"อมูลได" 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต0ละหัวข"อ พร"อมยกตัวอย0างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู"สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ8กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ผู"เรียนถามข"อสงสัย 
6. ผู"สอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป<ตยกรรมคอมพิวเตอร=และซอฟต=แวร=ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต=ต0าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร= 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร0วมมือ และความรับผิดชอบต0อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ8กหัดทบทวนท"ายบทเรียน 



 
 

บทท่ี 2 
ข�อมูล 

 
 

1. ความนํา 

 ในบทนี้จะกล�าวถึง ระบบดิจิทัล (Digital System) สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) 
สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ระบบตัวเลข (Number System) การแปลงเลขฐาน การบวกลบเลข
ฐาน และการแทนรหัสข6อมูล (Data Code Representation) 
 ข6อมูล คือ ข6อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ข6อมูลอาจจะอยู�ในรูปของข6อความหรือตัวเลข ซ่ึงข6อความหรือ
ตัวเลขเหล�านี้อาจเปBนเรื่องท่ีเก่ียวข6องกับ คน พืช สัตวE และสิ่งของ เช�น ปริมาณข6าวท่ีประเทศไทยผลิต
ได6ในในปI 2559 เปBนข6อมูลท่ีเปBนตัวเลข หรือความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังเปBนข6อมูล
ท่ีอยู�ในรูปแบบของข6อความ เปBนต6น ซ่ึงข6อมูลในคอมพิวเตอรEจะถูก นําไปประมวลผลเพ่ือสร6างผลลัพธEท่ี
ต6องการ 
 
2. ระบบดิจิทัล (Digital System) 

 ดิจิทัลมาจากภาษาลาตินว�า “Digit” โดยมีความหมายว�านิ้ว ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการนับนิ้วเปBน
ระบบท่ีไม�ต�อเนื่อง ดังนั้นระบบดิจิทัล คือระบบท่ีมีสัญญาณแบบไม�ต�อเนื่อง โดยลักษณะของสัญญาณ
จะมีลักษณะท่ีตรงข6ามกัน ซ่ึงแตกต�างจากระบบอนาล็อกท่ีสัญญาณมีค�าต�อเนื่อง ระบบดิจิทัลโดยมาก
จะกล�าวถึงคอมพิวเตอรEและอิเล็กทรอนิกสE โดยเฉพาะการแทนข6อมูลในรูปแบบของระบบดิจิทัล ระบบ
ดิจิทัลจะเปBนระบบท่ีใช6ค�าตัวเลขในการแทนข6อมูลต�าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง (Binary Code) 
สําหรับการส�งผ�านข6อมูล การประมวลผล หรือการแสดงผลต�าง ๆ ซ่ึงแตกต�างจากกับระบบอนาล็อกท่ีใช6
ค�าต�อเนื่องของข6อมูลในการทํางาน ระบบดิจิทัลจะถูกใช6ในกระบวนการประมวลผลข6อมูลสารสนเทศ 
(Information Processing) บางครั้งเรียกว�า การประมวลผลข6อมูล (Data Processing) และการ
ประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับการประยุกตEใช6งาน ซ่ึงระบบดิจิทัลเปBนระบบ
ท่ีนิยมกันอย�างแพร�หลาย และมีการนํามาใช6แทนท่ีระบบอนาล็อก ในป\จจุบันมีการนําเอาระบบดิจิทัล
มาใช6งานในด6านต�าง ๆ มากมาย 
 การประมวลผลและการแสดงผลทางดิจิทัลได6ถูกใช6งานมานานแล6ว ตัวอย�างเช�นเครื่องบวกเลข
และเครื่องพิมพE เปBนต6น การพัฒนาดิจิทัลได6รับการพัฒนาอย�างรวดเร็วเพ่ิมข้ึนหลังการประดิษฐE
คอมพิวเตอรEแบบดิจิทัล และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให6เหมาะสมกับมาตรฐานในป\จจุบัน การ
พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรEและดิจิทัล ช�วยลดต6นทุนการผลิตของระบบดิจิทัล ส�งผลให6มีอุปกรณE
พิเศษหลาย ๆ อย�างจํานวนมาก ตัวอย�าง เช�น นาฬิกาดิจิทัล เครื่องคํานวณ เครื่องมือควบคุม วิดีโอเกม 
กล6องถ�ายรูป กล6องวิดีโอ อุปกรณEเครือข�าย เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ในป\จจุบันได6มีการออกแบบ
อุปกรณEระบบดิจิทัลใหม� ๆ เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ในหลาย ๆ ครั้งระบบดิจิทัลทําให6เกิดสิ่งท่ีเปBนไปได6ท่ี



บทท่ี 2 ข6อมูล   | 26 

 

ไม�เคยมีมาก�อน ด6วยเหตุผลเหล�านี้ทําให6 ความรู6เก่ียวกับการออกแบบและการใช6ระบบดิจิทัลจึงเปBนสิ่งท่ี
จําเปBนอย�างมากในโลกป\จจุบันและอนาคต เพ่ือให6มีการพัฒนาท่ีก6าวหน6าต�อไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 
3. สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) และสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) 

 เนื่องจากสัญญาณท่ีเปBนพ้ืนฐานบนโลกส�วนใหญ�เปBนอนาล็อก ปริมาณทางฟaสิกสEต�าง ๆ ในโลก 
เช�น อุณหภูมิ คลื่นแม�เหล็กไฟฟbา แสง สี เสียง แรงดันไฟฟbา กระแสไฟฟbา จัดเปBนสัญญาณอนาล็อก ซ่ึง
มีลักษณะเปBนสัญญาณท่ีต�อเนื่อง จึงมีความจําเปBนอย�างยิ่งท่ีต6องแปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อก
เปBนสัญญาณดิจิทัลและมีการเปลี่ยนกลับจากสัญญาณดิจิทัลเปBนสัญญาณอนาล็อก ดังตัวอย�างเช�น การ
ส�งสัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช6ไมโครโฟน แสดงดังรูปท่ี 2.1 เริ่มจากสัญญาณเสียงของเราท่ีเปBน
อนาล็อกส�งผ�านไมโครโฟน และจะทําการแปลงให6เปBนสัญญาณดิจิทัลโดยตัวแปลงจะแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเปBนสัญญาณดิจิทัล (Analog to Digital) จากนั้นข6อมูลท่ีเปBนดิจิทัลจะถูกนําไปประมวลผลและ
เก็บไว6 เม่ือต6องการนําไปใช6งานจะแปลงสัญญาณดิจิทัลให6เปBนสัญญาณอนาล็อก (Digital to Analog) 
และส�งไปยังระบบของลําโพง เพ่ือท่ีจะสร6างสัญญาณเสียงไปยังผู6ฟ\ง 
 

 
รูปท่ี 2.1 ระบบท่ีมีท้ังสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล 

 
 กระบวนการสําหรับการแปลงจากอนาล็อกเปBนดิจิ ทัลจะถูกเรียกว�า คอนไตเซชัน 
(Quantization) หรือ ดิจิตไตเซชัน (Digitization) ดังตัวอย�าง สัญญาณอนาล็อกในรูปท่ี 2.2 จะถูกทํา
การสุ�มแบ�งเปBนช�วงคาบระยะเวลาและมีการแบ�งค�าออกเปBน 4 ระดับ หลังจากนั้นการแสดงผลทาง
ดิจิทัลจะถูกแสดงด6วยลําดับของดิจิต (Sequential of Digital Signals) โดยความละเอียดของการ
แปลงสัญญาณข้ึนอยู�กับจํานวนของระดับ และข้ึนอยู�กับความถ่ีของการสุ�มค�าความละเอียดของ
สัญญาณข้ึนอยู�กับจํานวนของดิจิต และมีผลต�อความจุของการจัดเก็บ 
 

 
รูปท่ี 2.2 การแปลงสัญญาณอนาล็อกเปBนดิจิทัล 
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จากการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปBนดิจิทัลท่ีมีการแบ�งออกเปBน 4 ระดับ ดังรูปท่ี 2.2 สามารถ
แปลงเปBนสัญญาณดิจิทัลได6ดังนี้ 00 01 01 10 01 11 11 11 11 10 01 สาเหตุสําคัญท่ีมีการนําเอา
สัญญาณดิจิทัลมาใช6ในคอมพิวเตอรEเนื่องจากสัญญาณดิจิทัลง�ายต�อการนํามาประมวลผล และมนุษยE
สามารถเข6าใจได6ง�ายกว�าสัญญาณอนาล็อก ดังนั้นในป\จจุบันจึงนิยมใช6สัญญาณดิจิทัลกันอย�างแพร�หลาย 
 
4. ระบบตัวเลข (Number System) 

 ในการออกแบบวงจรดิจิทัลจะต6องอาศัยความรู6ในเรื่องของเลขฐาน ซ่ึงจะเปBนระบบพ้ืนฐานใน
การออกแบบวงจรดิจิทัลเพ่ือนําไปใช6งาน โดยท่ัวไประบบตัวเลขท่ีมนุษยEเรารู6จักมากท่ีสุดคือระบบตัว
เลขฐานสิบ (Decimal Number System) ซ่ึงคือเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 
 เครื่องคอมพิวเตอรEได6ถูกพัฒนาข้ึน โดยอาศัยการไหล หรือหยุดไหลของสัญญาณในช�วงจังหวะ
เวลาต�าง ๆ เหมือนกับการเปaด และปaดสวิตชE คอมพิวเตอรEทํางานด6วยกระแสไฟฟbาดังนั้นจึงมีการแทนท่ี
สภาวะของกระแสไฟฟbาได6 2 สภาวะ คือสภาวะท่ีไม�มีกระแสไฟฟbา และสภาวะท่ีมีกระแสไฟฟbา เพ่ือให6
มนุษยEสามารถสั่งงานคอมพิวเตอรEได6 ดังนั้นจึงได6มีการสร6างระบบตัวเลขท่ีนํามาแทนสภาวะของ
กระแสไฟฟbาโดย “0” จะแทนสภาวะไม�มีกระแสไฟฟbา และ “1” จะแทนสภาวะท่ีมีกระแสไฟฟbา ดังนั้น
ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอรEโดยปกติจะเปBนระบบเลขฐานสอง (Binary) นอกจากเลขฐานสองแล6วยังมี
ฐานแปด (Octal) และเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ท่ีมีความสําคัญในการใช6งานในคอมพิวเตอรE 
แสดงดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบเลขฐานต�าง ๆ กับเลขฐานสิบ 

เลขฐานสิบ 
(Decimal) 

เลขฐานสอง 
(Binary) 

เลขฐานแปด 
(Octal) 

เลขฐานสิบหก 
(Hexadecimal) 

0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 10 2 2 
3 11 3 3 
4 100 4 4 
5 101 5 5 
6 110 6 6 
7 111 7 7 
8 1000 10 8 
9 1001 11 9 
10 1010 12 A 
11 1011 13 B 
12 1100 14 C 
13 1101 15 D 
14 1110 16 E 
15 1111 17 F 
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5. การแปลงเลขฐาน 

 การแปลงเลขฐานเปBนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการติดต�อสื่อสารระหว�างมนุษยEกับคอมพิวเตอรEให6
เข6าใจตรงกัน โดยมนุษยEจะคุ6นเคยกับการทํางานของตัวเลขในรูปของเลขฐานสิบ ส�วนคอมพิวเตอรEจะ
ทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง ดังนั้นจึงจําเปBนท่ีจะต6องศึกษาเข6าใจหลักการแปลงเลขฐานใน
มาตรฐานเดียวกัน 
 
 5.1 การแปลงเลขฐานสิบเป?นเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 

 การแปลงเลขฐานสิบเปBนเลขฐานต�าง ๆ จะกระทําโดยใช6วิธีการหารด6วยเลขฐานท่ีต6องการ
แปลง โดยจะทําการหารจนกว�าจะไม�สามารถท่ีจะหารได6อีกต�อไป เศษท่ีเหลือจากการหารแต�ละครั้ง
คําตอบท่ีต6องการ โดยเศษท่ีเหลือจากการหารครั้งสุดท6ายเปBนตัวท่ีมีนัยสําคัญน6อยท่ีสุด (Least 
Significant Digit หรือ LSD) และเศษท่ีเหลือจากการหารครั้งสุดท6ายเปBนตัวท่ีมีนัยสําคัญสูงสุด (Most 
Significant Digit หรือ MSD) การแปลงเลขฐานสิบท่ีเปBนทศนิยม ถ6าต6องการแปลงให6เปBนเลขฐานฐาน
อ่ืน ๆ จะกระทําโดยการใช6วิธีการคูณจํานวนทศนิยมนั้นด6วยเลขฐานของเลขท่ีต6องการแปลง โดยผลลัพธE
ของการคูณท่ีเปBนเลขจํานวนเต็มคือคําตอบท่ีต6องการ 
 
ตัวอยBางท่ี 2.1 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (35)10 = (?)2 คือให6แปลงเลขฐานสิบเปBนเลขฐานสอง 
วิธีทํา       เศษ 
     2 ) 35  1 
     2 ) 17  1 
     2 )   8  0 
     2 )   4  0 
     2 )   2  0 
            1 

  คําตอบ  (35)10 = (100011)2 

 
ตัวอยBางท่ี 2.2 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (59)10 = (?)8 คือให6แปลงเลขฐานสิบเปBนเลขฐานแปด 
วิธีทํา       เศษ   
     8 ) 59  3 
            7 

  คําตอบ  (59)10 = (73)8 

 
ตัวอยBางท่ี 2.3 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (86)10 = (?)16 คือให6แปลงเลขฐานสิบเปBนเลขฐานแปด 
วิธีทํา       เศษ 
     16 ) 86  6 
             5 
  คําตอบ  (86)10 = (56)16 
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 5.2 การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เป?นเลขฐานสิบ 

 การแปลงเลขฐานใด ๆ เปBนฐานสิบ สามารถทําได6โดยการนําเอาเลขแต�ละตําแหน�งของตัวเลขท่ี
ต6องการแปลง คูณด6วยน้ําหนักของเลขฐานนั้นแล6วนําท้ังหมดมารวมกัน จะได6คําตอบเปBนเลขฐานสิบ 
ตัวเลขในแต�ละหลักจะมีค�าน้ําหนักท่ีข้ึนอยู�กับตําแหน�งหลัก และฐาน ของตัวเลขนั้น เช�น 
  (7392)10 =(7x103)+(3x102)+(9x101)+(2x100) 
  (125.21)10 = (1x102)+(2x101)+(5x100)+(2x10y1)+(1x10y2) 
  (11001)2  = (1x24)+(1x23)+(0x22)+(0x21)+(1x20) 
 
ตัวอยBางท่ี 2.4 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (110101)2 = (?)10 

วิธีทํา 
 เลขประจําหลักคือ 2 ดังนั้น ใช6 2 ยกกําลัง 
  (110101)2  = (1x25)+(1x24)+(0x23)+(1x22)+(0x21)+(1x20) 
    = 32 + 16 + 0 + 4 +0 +1 
    = 53 

  คําตอบ  (110101)2 = (53)10 

 
ตัวอยBางท่ี 2.5 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (126)8 = (?)10 

วิธีทํา 
 เลขประจําหลักคือ 8 ดังนั้น ใช6 8 ยกกําลัง 
  (126)8  = (1x82)+(2x81)+(6x80) 
    =  64 + 16 + 6 
    = 86 
  คําตอบ  (126)2 = (86)10 
 
ตัวอยBางท่ี 2.6 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (F6)16 = (?)10 

วิธีทํา 
 เลขประจําหลักคือ 16 ดังนั้น ใช6 16 ยกกําลัง 
  (F6)16    = (Fx161)+(6x160) 
    =  240 + 6 
    = 246 

  คําตอบ  (F6)16= (246)10 
 
 5.3 การแปลงเลขฐานแปดเป?นเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป?นเลข
ฐานแปด 

 การแปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสอง จะกระทําโดยใช6การใช6เลข 1 บิต ของเลขฐานแปดแทน
ด6วยเลขฐานสองจํานวน 3 บิต ดังนั้นการแปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสอง
เปBนเลขฐานแปด กระทําได6โดยการแทนค�าต�าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงความสัมพันธEระหว�างเลขฐานแปดกับเลขฐานสอง 
เลขฐานสอง 

(Binary) 
เลขฐานแปด 

(Octal) 
000 0 
001 1 
010 2 
011 3 
100 4 
101 5 
110 6 
111 7 

  
 วิธีการแปลงเลขฐานสองเปBนฐานแปด จะทําการจัดแบ�งกลุ�มของเลขฐานสองทีละ 3 บิต โดยให6
จัดกลุ�มจากบิตท่ีมีนับสําคัญน6อยท่ีสุด (LSB) ไปบิตท่ีมีนัยสําคัญสูงสุด (MSB) ดังรูปท่ี 2.3 ถ6าจับกลุ�มไม�
ครบทีละ 3 บิต ให6เพ่ิมดิจิต 0 จนครบ 3 บิต 
 
MSB           LSB  

1         0         1         1         1         1         1         0         1         0         1 
 

1          0 1       1       1 1        1        0 1         0         1 
2 7 6 5 

รูปท่ี 2.3 การแปลงเลขฐานสองเปBนเลขฐานแปด 

 วิธีการแปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสองจะทําการแทนเลขแปดด6วยเลขฐานสองจํานวน 3 บิต 
โดยดูค�าในตารางท่ี 2.2 

7 3 4 
 

1        1        1 0        1        1 1         0         0 
รูปท่ี 2.4 การแปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสอง 

 
ตัวอยBางท่ี 2.7 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (524.61)8 = (?)2  
วิธีทํา  
 แปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสองทีละตัว 

5 = 1012 2 = 0102 4 = 1002 6 = 1102 1 = 0012 
 
  คําตอบ   (524.61)8 = (101010100.110001)2 
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ตัวอยBางท่ี 2.8 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (11101001000.01011)2 = (?)8 
วิธีทํา 
  (11101001000.01011)2  = (011 101 001 000.010 11)2 
      = (3510.26)8 
  คําตอบ   (11101001000.01011)2 = (3510.26)8 
 
 5.4 การแปลงเลขฐานสิบหกเป?นเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป?น
เลขฐานสิบหก 
 การแปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสอง จะกระทําโดยการใช6เลข 1 บิต ของเลขฐานสิบหก
แทนด6วยเลขฐานสองจํานวน 4 บิต ดังนั้นการแปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสอง และการแปลง
เลขฐานสองเปBนเลขฐานสิบหก กระทําได6โดยการแทนค�าต�าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงความสัมพันธEระหว�างเลขฐานสิบหกกับเลขฐานสอง 

เลขฐานสอง 
(Binary) 

เลขฐานสิบหก 
(Hexadecimal) 

0000 0 
0001 1 
0010 2 
0011 3 
0100 4 
0101 5 
0110 6 
0111 7 
1000 8 
1001 9 
1010 A 
1011 B 
1100 C 
1101 D 
1110 E 
1111 F 

  

 วิธีการแปลงเลขฐานสองเปBนฐานสิบหก จะทําการจัดกลุ�มของเลขฐานสองทีละ 4 บิต โดยให6จัด
กลุ�มจากบิตท่ีมีนัยสําคัญน6อยท่ีสุด (LSB) ไปบิตท่ีมีนัยสําคัญสูงสุด (MSB) ดังรูปท่ี 2.5 
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MSB           LSB  

1          0          1          1         1          1         1          0          1        0        1 
จะได6 

1          0          1 1       1       1        1   0          1         0         1 
5 F 5 

รูปท่ี 2.5 การแปลงเลขฐานสองเปBนเลขฐานสิบหก 

 วิธีการแปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสองจะทําการแทนเลขสิบหกด6วยเลขฐานสองจํานวน 4 
บิต โดยดูค�าในตารางท่ี 2.3 

7 3 B 
จะได6 

0        1       1         1 0       0        1        1 1         0       1         1 
รูปท่ี 2.6 การแปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสอง 

 
ตัวอยBางท่ี 2.9 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (11101001000.01011)2 = (?)16  
วิธีทํา 
 แปลงเลขฐานสองเป?นเลขฐานแปดทีละตัว 

1      1     1 0    1   0   0 1    0   0   0 . 0    1    0   1 1 
 
   คําตอบ   (11101001000.01011)2 = (748.58)16 
 
ตัวอยBางท่ี 2.10 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (524.61)16 = (?)2 
วิธีทํา 
 แปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสองทีละตัว 

5 = 01012 2 = 00102 4 = 01002 6 = 01102 1 = 00012 
        
   คําตอบ   (524.61)16 = (01010010010001100001)2 
 
 5.5 เทคนิคในการแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ 

 ระบบเลขฐานต�างๆ สามารถท่ีจะแปลงให6อยู�ในรูปของเลขฐานต�าง ๆ ได6 เพ่ือให6เหมาะสมกับ
การใช6งานแต�ละอย�าง เทคนิคการแปลงเลขฐานมีวิธีการ ดังเช�นวิธีท่ีแสดงในรูปท่ี 2.7 ซ่ึงจะเปBนการ
แปลงเลขฐานอย�างง�าย เช�น ถ6าต6องการแปลงเลขฐานสิบหกให6เปBนเลขฐานเลขฐานแปด ก็จะสามารถ
กระทําได6โดยแปลงเลขฐานสิบหกเปBนเลขฐานสองจากนั้นแปลงเลขฐานสองเปBนเลขฐานแปด 
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รูปท่ี 2.7 รูปแบบเทคนิคการแปลงเลขฐาน 
 

ตัวอยBางท่ี 2.11 ให6ทําการแปลงเลขฐานดังนี้ (6504.327)8 = (?)16 
วิธีทํา 
 แปลงเลขฐานแปดเปBนเลขฐานสอง 

8 = 1102 5 = 1012 0 = 0002 4 = 1002 3 = 0112 2 = 0102 7 = 1112 
        
 จะได6   (6504.327)8 = (110101000100.011010111)2 
 จากนั้นแปลงเลขฐานสองเปBนเลขฐานสิบหก      
  
1    1    0  1 0   1  0  0 0   1   0  0 . 0   1   1  0 1   0   1   1 1 

จะได6 
D 4 4 . 6 B 8 

 
   คําตอบ  (6504.327)8 = (D44.6B8)16 
 
 5.6 การบวกเลขฐานและการลบเลขฐาน 

 หลักการคํานวณพ้ืนฐานในการบวกและการลบของเลขฐานต�าง ๆ จะกระทําคล6ายกันกับการ
คํานวณเลขฐานสิบท่ีเรานิยมใช6 
 
  4.6.1 การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
  หลักการ 
   1) ให6บวกเลขแต�ละหลักตามปกติเหมือนการบวกเลขฐานสิบ 
   2) ถ6าผลบวกได6ไม�เกินเลขฐาน ให6ใส�ผลบวกท่ีได6เปBนผลลัพธE 
   3) ถ6าผลบวกได6เท�ากันกับเลขฐานหรือเกินเลขฐานนั้น ให6ใส�ผลลัพธEของค�า
ผลบวกของเลขฐานท่ีเกินเลขฐานนั้นแล6วทดค�าไปยังบิตถัดไป 
 
 

เลขฐานสิบ
(Decimal) 

เลขฐานสอง
(Binary) 

เลขฐานสิบหก
(Hexadecim

al) 

เลขฐานแปด
(Octal) 
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ตัวอยBางท่ี 2.12 ให6ทําการบวกเลขฐานดังนี้ (1101)2 + (1011)2 
วิธีทํา    1101+ 

     1011 

             11000 
   คําตอบ คือ   (1101)2 + (1011)2 = (11000)2 
 
ตัวอยBางท่ี 2.13 ให6ทําการบวกเลขฐานดังนี้ (375)8 + (421)8 
วิธีทํา      375+ 

       421 
     1016 
   คําตอบ คือ (375)8 + (421)8 = (1016)8 

 
  4.6.2 การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
  หลักการ 
   1) กรณีหลักตัวต้ังเท�ากับหลักตัวลบหรือมากกว�าหลักตัวลบให6ทําการลบ
ตามปกติ 
   2) กรณีท่ีหลักตัวต้ังน6อยกว�าหลับตัวลบ จะต6องมีการยืม โดยการยืมแต�ละ
ครั้งมีหลักเกณฑEคือ ให6ยืมตัวท่ีมีบิตท่ีมีนัยสําคัญสูงกว�ามา 1 บิต ตัวท่ียืมจะมีค�าลดลงไป 1 ค�า โดยค�าท่ี
ยืมมาจะมีค�าเท�ากับค�าของเลขฐานนั้น จากนั้นให6นําค�าท่ียืมมาไปบวกกับตัวต้ัง เสร็จแล6วให6นํามาลบ
ออกกับตัวลบ จะได6ผลลัพธEตามต6องการ 
 
ตัวอยBางท่ี 2.14 ให6ทําการลบเลขฐานดังนี้ (1101)2 – (1011)2 
วิธีทํา   1101_ 
    1011 
    0011 
   คําตอบ (1101)2 – (1011)2 = (0010)2 
 

ตัวอยBางท่ี 2.15 ให6ทําการลบเลขฐานดังนี้ (6753)8 – (5736)8 

วิธีทํา   6753_ 
    5736 
    1015 
   คําตอบ (6753)8 – (5736)8 = (1015)8 
 
6. การแทนรหัสข�อมูล (Data Code Representation) 

 คอมพิวเตอรEในป\จจุบันประมวลผลในรูปแบบของเลขฐานสอง คือ เลข 0 และ เลข1 ซ่ึงใช6แทน
ข6อมูลต�าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรE ดังนั้นการนําเอาข6อมูลท่ีมนุษยEเข6าใจ เช�น เสียง รูปภาพ ตัวอักษร 
ตัวเลข หรือสัญลักษณEต�าง ๆ ไปประมวลผลจะต6องนําข6อมูลดังกล�าวให6อยู�ในรูปแบบดิจิทัลก�อน โดย



บทท่ี 2 ข6อมูล   | 35 

 

มาตรฐานในการแทนรหัสข6อมูลท่ีนิยมใช6ในป\จจุบัน ได6แก� แอสกี หรือรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
เพ่ือการสับเปลี่ยนสารสนเทศ และยูนิโคด 
 
 6.1 มาตรฐานรหัสแอสกี (ASCII) 

 พ้ืนฐานของกลุ�มตัวอักษรเหล�านี้อยู�ในรูปแบบตารางตัวอักษรโดนแต�ละตัวจะถูกแทนด6วยรหัส
เลขฐานสองขนาด 7 บิต ซ่ึงสามารถแทนรหัสตัวอักษรได6 27 = 128 ตัวอักษร ต�อมารหัสแอสกีได6รับ
ความนิยมแพร�หลาย และเริ่มไม�เพียงพอต�อการแทนข6อมูล จึงมีการนําเอารหัสแอสกีมาปรับปรุงให6
สามารถแทนข6อมูลได6มากข้ึน เรียกว�า ส�วนขยายรหัสแอสกี ซ่ึงจะใช6เลขฐานสองขนาด 8 บิต โดย
เลขฐานสอง 8 บิตใช6แทนตัวอักษรหนึ่งตัวทําให6สามารถแทนอักษรได6 28= 256 ตัวอักษร โดยอักษรท่ี  
0 – 127 ยังตรงตามมาตรฐานเดิม ส�วนอักษรท่ี 128 – 255 ใช6แทนอักษรท่ีประเทศนั้น ๆ ต6องการ 
วิธีการนี้ทําให6แทนอักษรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได6 
 

 
รูปท่ี 2.8 ตัวอย�างรหัสแทนข6อมูลแบบ ASCII 

(ท่ีมา : http://www.unfiction.com/dev/tutorial/ascii.html) 
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 6.2 มาตรฐานรหัสยูนิโคด (Unicode) 

 เนื่องจากตัวอักษรตามรหัสแอสกี แทนอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาท6องถ่ินได6ภาษาเดียวเท�านั้น 
ถ6าต6องการแสดงผลหลาย ๆ ภาษาจะทําให6ลําบาก จึงมีการคิดมาตรฐานการแทนอักษรใหม�ทีเรียกว�า ยู
นิโคด ท่ีสามารถแทนตัวอักษรได6มากข้ึนกว�าเดิมมาตรฐานยูนิโคด เปBนมาตรฐานการเข6ารหัสตัวอักษร
แบบสากล โดยสามารถเข6ารหัสตัวอักษรของภาษาต�าง ๆ ได6จํานวนมาก โดยมาตรฐานยูนิโคดจะใช6
เลขฐานสองแทนตัวอักษร เริ่มต6นแบ�งเปBน UCSy2 จะใช6รหัสเลขฐานสองขนาด 16 บิต ทําให6สามารถ
แทนตัวอักษรได6ถึง 65,536 ตัวอักษร และ UCSy4 จะใช6รหัสเลขฐานสองขนาด 32 บิต ทําให6สามารถ
แทนตัวอักษรได6ถึง 2,147,483,647 ตัวอักษร 
 

 
รูปท่ี 2.9 ตัวอย�างรหัสแทนข6อมูลแบบ Unicode 

(ท่ีมา : http://bcom56146.blogspot.com/2013/07/asciiyunicode.html) 
 

 6.3 รหัสบีซีดี (Binary Coded Decimal: BCD) 

 รหัสบีซีดี (Binary Coded Decimal: BCD) เปBนรหัสท่ีใช6เลขฐานสองแทนเลขฐานสิบ ใช6
จํานวน 6 บิต เพ่ือแทนข6อมูล 1 อักขระ ดังนั้นรหัสบีซีดีจึงสามารถสร6างรหัสท่ีมีความแตกต�างกันได6 64 
รหัส (64 = 26) การกําหนดรหัสบีซีดีสําหรับ 1 อักขระนี้ ทําได6โดยแบ�งจํานวน 6 บิต ออกเปBน 2 ส�วน 
คือ Zone Bit ใช6 2 บิตแรก และ Digit Bit ใช6 4 บิตหลัง 
 รหัสบีซีดี 64 รหัส สามารถใช6แทนข6อมูลท่ีเปBนตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณEพิเศษต�าง ๆ 
ดังนี้ ข6อมูลท่ีเปBนตัวเลขการแทนข6อมูลท่ีเปBนตัวเลขด6วยรหัสบีซีดี ส�วนท่ีเปBน Zone Bit จะถูกกําหนด
เปBน 00 เท�านั้นส�วนท่ีเปBน Digit Bit ใช6บันทึกค�าของตัวเลขนั้น ๆ ในระบบฐานสอง กรณีท่ีตัวเลขมีค�า
มากกว�า 1 หลัก สามารถกําหนดเปBนรหัสบีซีดี โดยแยกกําหนดครั้งละ 1 หลัก ข6อมูลท่ีเปBนตัวอักษรการ
แทนข6อมูลท่ีเปBนตัวอักษรด6วยรหัสบีซีดี แสดงดังรูปท่ี 2.10 
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ข�อมูล Zone Bit Digit Bit 

ตัวอักษร AyI 11 
ค�าของข6อมูลน้ันในระบบ

เลขฐานสอง ตัวอักษร JyR 10 

ตัวอักษร SyZ 00 

รูปท่ี 2.10 ตัวอย�างรหัสแทนข6อมูลแบบ BCD 
 
 6.4 รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) 
 รหัส EBCDIC (อ�านออกเสียงว�า ebysiydik) ย�อมาจาก Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code เปBนรหัสอักขระ 8 บิต ซ่ึงใช6แสดงตัวอักขระท่ีแตกต�างกันได6ท้ังหมด 256 ตัว การ
เก็บข6อมูลโดยใช6รหัส EBCDIC จะแบ�งรหัสออกเปBนสองส�วน คือโซนบิต (Zone bits) ซ่ึงอยู�ทางด6านซ6าย
มีจํานวน 4 บิตและนิวเมอริกบิต (Numeric bits) ในอีก 4 บิตท่ีเหลือ ซ่ึงจะคล6าย ๆ กับรหัส BCD รหัส 
EBCDIC พัฒนาและใช6งานโดยบริษัทไอบีเอ็ม 
 รหัสชนิดนี้นิยมใช6กันในระบบคอมพิวเตอรEขนาดใหญ� ๆ รหัส EBCDIC จะแตกต�างจากรหัส 
ASCII ตรงท่ี รหัส ASCII จะใช6ลําดับของเลขฐานสองโดยตรงสําหรับแทนลักษณะเฉพาะต�าง ๆ แต�รหัส 
EBCDIC จะใช6รหัส BCD เปBนพ้ืนฐานของการจัดเลขฐานสอง ซ่ึงในป\จจุบันรหัส ASCII เปBนท่ีนิยม
มากกว�า 
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7. สรุปท�ายบท 

 สัญญาณแบ�งออกเปBน 2 ประเภท คือสัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิทัล โดยในระบบ
คอมพิวเตอรE ใช6งานสัญญาณดิจิทัลเปBนหลัก ดังนั้นการนําข6อมูลเข6ามาในเครื่องคอมพิวเตอรEต6องทําการ
แปลงสัญญาณจากอนาล็อกให6เปBนสัญญาณดิจิทันก�อน โดยสัญญาณดิจิทัล ประกอบไปด6วยตัวเลข 2 ตัว 
คือ 0 และ 1 ซ่ึงหมายถึง เลขฐาน 2 นั่นเอง นอกจากเลขฐาน 2 แล6วในระบบคอมพิวเตอรEยังสามารถใช6
งานเลขฐานอ่ืน ๆ ได6อีกด6วย ได6แก� เลขฐาน 8 ประกอบไปด6วยเลข 0 ถึงเลข 7 เลขฐาน 10 ประกอบไป
ด6วยเลข 0 ถึง เลข 9 และฐาน 16 ประกอบไปด6วยเลข 0 ถึงเลข 9 และ A B C D E F รวมเปBน 16 ตัว 
ซ่ึงหลังจากเรียนบทนี้ผู6เรียนต6องสามารถแปลงเลขฐานจากฐานใด ๆ ไปเปBนฐานท่ีต6องการได6 
 การแทนรหัสข6อมูลถูกใช6เพ่ือทําเพ่ือกําหนดรูปแบบของตัวอักขระหรือตัวอักษร เพ่ือให6มนุษยE
สามารถอ�านได6เข6าใจมากข้ึน เพราะคอมพิวเตอรEใช6เพียงเลข 0 และ เลข 1 ในการทํางานเท�านั้น จึงมี
การกําหนดมาตรฐานในการแทนรหัสข6อมูลข้ึนมา ได6แก� ASCII, UNICODE, BCD และ EBCDIC 
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แบบฝVกหัดท�ายบทที่ 2 

1. จงแปลงเลขฐานต�อไปนี้ให6เปBนเลขฐานสิบ 
 1.1 11012  1.2 101012  1.3 2542 
 1.4 47532  1.5 6A16  1.6 C2B16 

2. จงแปลงเลขฐานต�อไปนี้ให6เปBนเลขฐานสอง 
 2.1 69  2.2 256   2.3 2538 
 2.4 23458  2.5 FA16  2.6 D2B16 

3. จงแปลงเลขฐานสองต�อไปนี้ให6เปBนเลขฐานแปดและฐานสิบหก 
 3.1 111100012  3.2 10101102 
 3.3 0110102   3.4 110111001110102 

4. จงบวกเลขฐานต�อไปนี้ 
 4.1 11102  + 10112  4.2 11112  + 10102 
 4.3 678  + 238  4.4 6548  + 4568 
 4.5 A716  + 8B16  4.6 9C216  + 37D16 

5. จงลบเลขฐานต�อไปนี้ 
 5.1 11102  y 10112  5.2 11112  y 10102 
 5.3 678  + 238  5.4 6548  y 4568 
 5.5 A716  + 8B16  5.6 9C216  y 37D16 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
หน�วยประมวลผลกลาง 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. หน�วยประมวลผลกลาง 
 2. โครงสร�างพ้ืนฐานของ CPU 
 3. กระบวนการทํางานพ้ืนฐานของหน�วยประมวลผลกลาง 
 4. วิวัฒนาการของ CPU 
 5. กระบวนการผลิต CPU 
 6. สถาป,ตยกรรมแบบ CISC และ RISC 
 
วัตถุประสงค%เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายความหมายของหน�วยประมวลผลกลางได� 
 2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายโครงสร�างของหน�วยประมวลผลกลางได� 
 3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายกระบวนการทํางานพ้ืนฐานของหน�วย
ประมวลผลกลางได� 
 4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายวิวัฒนาการของ CPU ได� 
 5. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายกระบวนการผลิต CPU ได� 
 6. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายความแตกต�างระหว�างสถาป,ตยกรรมแบบ 
CISC และ RISC ได� 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต�ละหัวข�อ พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู�สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ?กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ?กปฏิบัติการ 
6. ผู�เรียนถามข�อสงสัย 
7. ผู�สอนทําการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป,ตยกรรมคอมพิวเตอรEและซอฟตEแวรEระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซตEต�าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอรE 
 
การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร�วมมือ และความรับผิดชอบต�อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ?กหัดทบทวนท�ายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการฝ?กปฏิบัติการ 



 
 

บทท่ี 3 
หน	วยประมวลผลกลาง 

 
 

1. ความนํา 
 ในบทนี้จะกล�าวถึงหน�วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) โครงสร+างพ้ืนฐานของ
หน�วยประมวลผลกลาง กระบวนการทํางานพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ และกระบวนการผลิตหน�วย
ประมวลผลกลาง ซ่ึงหน�วยประมวลผลกลางเป:นส�วนประกอบสําคัญในการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร< 
 หน�วยประมวลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว�า 
“ไมโครโปรเซสเซอร< (Microprocessor)” มีลักษณะเป:นชิป (Chip) ขนาดเล็ก ทํางานโดยการอ�าน
ชุดคําสั่งมาแปลความหมาย และทําการคํานวณ เม่ือได+ผลลัพธ<จะส�งผลลัพธ<ออกไปเก็บไว+ใน
หน�วยความจํา หน�วยประมวลผลกลางจึงเปรียบได+กับ “สมอง” ของมนุษย< CPU ทําหน+าท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานหลักของเครื่องคอมพิวเตอร< ทําหน+าท่ีในการคํานวณ ประมวลผล และควบคุมอุปกรณ<อ่ืน ๆ 
ในระบบคอมพิวเตอร< 
 
2. หน	วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) 
 หน�วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU) เรียกอีกชื่อหนึ่งว�า โปรเซสเซอร< (Processor) เป:น
อุปกรณ<ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของระบบคอมพิวเตอร< มีหน+าท่ีในการประมวลผลคําสั่งท่ีถูกส�งเข+าไป 
เพ่ือคํานวณหาผลลัพธ< หน�วยประมวลผลกลาง ประกอบด+วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 3.1 หน�วยประมวลผลกลาง 

(ท่ีมา : https://infotechlearning.wordpress.com/2016/05/02) 
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 2.1 หน	วยควบคุม (Control Unit : CU) 

 หน�วยควบคุม ทําหน+าท่ีควบคุมลําดับข้ันตอนการการประมวลผล และการทํางานของอุปกรณ<
ต�าง ๆ ภายในหน�วยประมวลผลกลาง รวมไปถึงการประสานงานในการทํางานร�วมกันกับหน�วย
ประมวลผลกลาง กับอุปกรณ<นําเข+าข+อมูล อุปกรณ<แสดงผล และหน�วยความจําสํารอง เม่ือต+องการ
ประมวลผล ตามชุดคําสั่ง ผู+ใช+จะต+องส�งข+อมูลและชุดคําสั่ง เข+าสู�ระบบคอมพิวเตอร<เสียก�อน โดยข+อมูล
และชุดคําสั่ง จะถูกนําไปเก็บไว+ในหน�วยความจําหลัก จากนั้นหน�วยควบคุมจะดึงคําสั่งจากชุดคําสั่งท่ีมี
อยู�ในหน�วยความจําหลักออกมาทีละคําสั่งเพ่ือทําการแปลความหมายว�าคําสั่งดังกล�าวสั่งให+ฮาร<ดแวร< 
ทํางานอะไรกับข+อมูลตัวใด เม่ือทราบความหมายของคําสั่งนั้นแล+ว หน�วยควบคุมก็จะส�งสัญญาณคําสั่ง
ไปยังฮาร<ดแวร< ส�วนท่ีทําหน+าท่ีในการประมวลผลให+ทําตามคําสั่งนั้น ๆ 
 
 2.2 หน	วยคํานวณทางคณิตศาสตร3และตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : 
ALU) 

 หน�วยคํานวณตรรกะ ทําหน+าท่ีเหมือนกับเครื่องคํานวณอยู�ในเครื่องคอมพิวเตอร<โดยทํางาน
เก่ียวข+องกับ การคํานวณทางคณิตศาสตร< (Arithmetic operations) เช�น บวก ลบ คูณ หาร 
นอกจากนี้หน�วยคํานวณและตรรกะของคอมพิวเตอร< ยังมีความสามารถอีกอย�างหนึ่งท่ีเครื่องคํานวณ
ธรรมดาไม�มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร< (Logical operations) หมายถึง ความสามารถใน
การเปรียบเทียบตามเง่ือนไข และกฎเกณฑ<ทางคณิตศาสตร< เพ่ือให+ได+คําตอบออกมาว�าเง่ือนไขนั้นเป:น
จริง หรือ เท็จ เช�น เปรียบเทียบมากว�า น+อยกว�า เท�ากัน ไม�เท�ากัน ของจํานวน 2 จํานวน เป:นต+น ซ่ึง
การเปรียบเทียบนี้มักจะใช+ในการเลือกทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร<จะทําตามคําสั่งใดของโปรแกรม
เป:นคําสั่งต�อไป 
 
 2.3 รีจิสเตอร3 (Register) 
 รีจิสเตอร< คือหน�วยความจําชั่วคราว ท่ีมีความเร็วสูงกว�าหน�วยความจําหลัก แต�มีความจุน+อย
กว�า โดยรีจิสเตอร<จะต้ังอยู�ใกล+กับ ALU และ CU เพ่ือทําหน+าท่ีในการพักข+อมูลชั่วคราว โดยการเก็บ
คําสั่งท่ีจะถูกนําไปประมวล และเก็บผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการประมวล ก�อนท่ีจะถูกส�งออกไปยัง
หน�วยความจําหลัก และอุปกรณ<ภายนอกต�อไป 
 
3. โครงสร?างพ้ืนฐานของ CPU 

 ภายในหน�วยประมวลผลกลาง ประกอบด+วยส�วนประกอบหลัก 3 ส�วนคือ หน�วยควบคุม 
(Control Unit : CU) หน�วยคํานวณทางคณิตศาสตร<และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) 
และ รีจิสเตอร< (Register) เชื่อมต�อกันผ�านระบบบัสความเร็วสูง เพ่ือติดต�อสื่อการระหว�างกัน โดยหน�วย
คํานวณทางคณิตศาสตร< และตรรกะ เป:นหัวใจหลักของหน�วยประมวลกลาง การคํานวณท้ังหมดจะ
เกิดข้ึนในส�วนนี้ สําหรับรีจิสเตอร<สามารถมีได+หลายตัว ข้ึนอยู�กับการออกแบบหน�วยประมวลผลกลาง 
โครงสร+างอย�างง�ายของหน�วยประมวลผลกลางแสดงดังรูปท่ี 3.2 
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รูปท่ี 3.2 โครงสร+างพ้ืนฐานของ CPU 

(ท่ีมา : http://slideplayer.in.th/slide/2145622/) 
 

4. กระบวนการทํางานพ้ืนฐานของหน	วยประมวลผลกลาง 
 การทํางานพ้ืนฐานของหน�วยประมวลผลกลาง แสดงดังรูปท่ี 3.3 เริ่มต+นจากการนําคําสั่งจาก
หน�วยความจําเข+าสู�หน�วยประมวลผลกลาง ทําการถอดรหัสคําสั่ง ประมวลผลตามคําสั่ง และส�งผลลัพธ<
กลับไป โดยสามารถแบ�งการทํางานออกเป:น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 4.1 การเฟตช3 (Instruction Fetch : IF) 
 การเฟตซ< เป:นกระบวนการท่ีหน�วยควบคุม (CU) ไปนําคําสั่งท่ีต+องการใช+จากหน�วยความจํามา
เพ่ือการประมวลผลมาเก็บไว+ท่ี Register 
 
 4.2 การแปลความหมาย (Instruction Decode : ID) 

 การแปลความหมาย เป:นกระบวนการถอดรหัสหรือแปลความหมายคําสั่งต�าง ๆ เพ่ือส�งไปยัง
หน�วยคํานวณและตรรกะเพ่ือดําเนินการต�อไป 
 
 4.3 การเอ็กซ3คิวต3 (Execute : EX) 
 การเอ็กซ<คิวต< เป:นกระบวนประมวลผลคําสั่งโดยหน�วยคํานวณและตรรกะ ซ่ึงการประมวลผล
จะประมวลผลทีละคําสั่ง 
 
 4.4 การจัดเก็บ (Store : ST) 

 การจัดเก็บ เป:นกระบวนการจัดเก็บผลลัพธ< ท่ีได+จากการประมวลผลและจัดเก็บไว+ใน
หน�วยความจําหรือรีจิสเตอร< 
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รูปท่ี 3.3 กระบวนการทํางานของหน�วยประมวลผลกลาง 

(ท่ีมา : http://blog.shamess.info/wpgcontent/uploads/2008/12/fetchgexecutegcycle.png) 
 
 ในการประมวลผลคําสั่ง CPU จะนําคําสั่งจากหน�วยความจําไปประมวลผลทีละ 1 คําสั่ง โดย
ควบคุมการทํางานด+วย CU จากนั้นจะทําการถอดรหัสคําสั่งเพ่ือให+เข+าใจว�าคําสั่งต+องการให+ CPU 
ทํางานอะไร ข้ันตอนต�อไปคือ การประมวลตามคําสั่งท่ีถอดรหัสได+ซ่ึงทํางานโดย ALU เช�น การบวก 
การลบ หรือ การเปรียบเทียบ เป:นต+น ข้ันตอนสุดท+ายเม่ือ ALU ประมวลผลเสร็จ ผลลัพธ<จะถูกส�งกลับ
ไปเก็บท่ีหน�วยความจํา หรือส�งไปแสดงผลต�อไป 
 
5. วิวัฒนาการของ CPU 

 ในยุคแรก ๆ หน�วยประมวลผลถูกคิดค+นและพัฒนาข้ึนเพ่ือใช+ในหน�วยงานหรือองค<กรท่ีมีขนาด
ใหญ� และมีราคาแพง โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือใช+ในการทํางานขององค<กรให+รวดเร็วยิ่งข้ึน แต�ในยุคต�อ ๆ 
มา คอมพิวเตอร<เริ่มเข+าไปมีบทบาทในครัวเรือนมากข้ึน ทําให+หน�วยประมวลกลางถูกพัฒนาให+เหมาะสม
กับครัวเรือน และมีราคาถูกลง ทําให+คอมพิวเตอร<เริ่มใช+งานกันมากข้ึนจนถึงปkจจุบัน 
 บริษัทอินเทลเริ่มขาย CPU ตัวแรก คือ Intel 4004 ในปm ค.ศ. 1971 :ซ่ึงมีขนาดแค� 4 บิต และ
ได+มีวิวัฒนาการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง CPU ให+มีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยเริ่มจาก CPU ขนาด 4 บิต 
จนกลายเป:น ขนาด 64 บิต วิวัฒนาการโดยรวมของ Intel CPU แสดงดังรูปท่ี 3.4 โดยแบ�งออกเป:น 4 
ยุค คือยุค 1970s, ยุค 1980s, ยุค 1990s และ ยุคปkจจุบัน ซ่ึงนอกเหนือจากนี้ บริษัทอินเทลยังมี CPU 
ตัวอ่ืนอีกหลายตัวซ่ึงจะกล�าวถึงในหัวข+อถัดไป เช�น Core i3, Core i5 และ Core i7 เป:นต+น 
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รูปท่ี 3.4 วิวัฒนาการของ Intel CPU 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
 

 5.1 Intel 4004  
 Intel 4004 เป:นชิปไมโครโพรเซสเซอร<รุ�นแรกท่ีทางบริษัทอินเทลเปsดตัวพร+อมจําหน�ายไปท่ัว
โลกในวันท่ี 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1971 ซ่ึงมีชื่อทางการค+าว�า Intel 4004 ชิปไมโครโปรเซสเซอร<ตัวนี้มี
ราคาจําหน�ายอยู�ท่ี 200 เหรียญสหรัฐ Intel 4004 รุ�นแรกถูกใช+งานในเครื่องคิดเลขเป:น CPU ขนาด 
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4.2 X 3.2 มิลลิเมตร ภายในประกอบด+วยทรานซิสเตอร< จํานวน 2250 ตัว และเป:น ไมโครโปรเซสเซอร<
ขนาด 4 บิต ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 740 kHz ใช+ใน ค.ศ. 1971 g 1981 
 

  
รูปท่ี 3.5 Intel 4004 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 
 5.2 Intel 8008 
 Intel 8008 มีชุดคําสั่ง 48 คําสั่ง และอ+างหน�วยความจําได+ 16 Kbyte Intel 8008 เป:น
ไมโครโปรเซสเซอร<ขนาด 8 บิต มีหน�วยความจํา 16 Kbyte ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 0.8 MHz ใช+
ใน ค.ศ. 1972 g 1983 

 �

รูปท่ี 3.6 Intel 8008 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
 5.3 Intel 8080 

 Intel 8080 ถูกใช+งานบนคอมพิวเตอร<ส�วนบุคคล (PC) รุ�นแรก ๆ เป:นไมโครโปรเซสเซอร<แบบ 
8 บิต ออกจําหน�ายในปm ค.ศ. 1974 ประกอบด+วย ทรานซิสเตอร< ประมาณ 6,000 ตัว ใช+สัญญาณ
นาฬิกาท่ีความถ่ี 2 MHz 
 

  

รูปท่ี 3.7 Intel 8080 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 



บทท่ี 3 หน�วยประมวลผลกลาง�� � | 49 

 

 5.4 Intel 8086\8088 

 Intel 8086g8088 เป:นไมโครโปรเซสเซอร< แบบ 8 บิต ท่ีเริ่มใช+งานโดยบริษัท IBM นํามาใช+กับ
เครื่อง PC ในตระกูล IBM PC หรือท่ีรู+จักกันในนาม XT และ CPU ตัวนี้เป:นต+นแบบของ CPU ใน
สถาปkตยกรรม x86 ท่ีอินเทล และบริษัทอ่ืน นํามาผลิต CPU ท่ีใช+กับเครื่อง PC จนถึงปkจจุบันนี้ (ยกเว+น
แต�บริษัทอินเทลเอง ซ่ึงผลิต CPU ขนาด 64 บิต ท่ีไม�ใช+สถาปkตยกรรม x86) ระบบปฏิบัติการท่ี
สนับสนุน CPU ตัวนี้คือ DOS ของบริษัทไมโครซอฟท< Intel 8088, 8086 เป:น CPU ท่ีประมวลผลทีละ 
8 บิต มีชุดคําสั่ง 76 คําสั่ง ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 5 MHz ถึง 10 MHz ใช+ในปm ค.ศ. 1978g1990 
 

 

รูปท่ี 3.8 Intel 8086g8088 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
 5.5 Intel 80286 (i286) 

 ไมโครโปรเซสเซอร< ในยุคท่ี 280286 หรือ i286 เป:นโปรเซสเซอร<ท่ีถูกพัฒนาโดย Intel ท่ี
บริษัท IBM ได+นํามาใช+เป:นจักรกลการคํานวณบนเครื่องIBM PC/AT (Advanced Technology) 
80286 เป:นบันไดก+าวแรกของการเข+าสู�การเป:นโปรเซสเซอร<ท่ีมีความสามารถสูงมีความเร็วเพียงแค� 6 
MHz ซ่ึงบัสของ 80286 เป:นแบบ 16 บิต ภายในมีทรานซิสเตอร<บรรจุอยู�ประมาณ 130,000 ตัว 6 
MHz ถึง 25 MHz ใช+ใน ค.ศ. 1982 จนถึง 1990 
 

  
รูปท่ี 3.9 Intel 80286 (i286) 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.6 Intel i386 
 ไมโครโปรเซสเซอร< ในยุคท่ี 3 โปรเซสเซอร<ตัวใหม�ขนาด 32 บิตท่ีมีความสามารถสูงกว�า 
80286 ซ่ึงได+แก� โปรเซสเซอร<ในยุคท่ี 3 คือ 80386DX ซ่ึง ในปm 1985 ท่ีประกาศตัวนี้ มีถึง 4 รุ�นด+วยกัน 
ได+แก�16, 20,25และ33MHz โดยรุ�น 33MHz นี้มีอัตราความเร็วในการรับส�งข+อมูลสูงถึง 50MB/s และมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงถึง 11.4 MIPS สําหรับโปรเซสเซอร<ในยุคท่ี 3 นี้ มีสองแบบ ได+แก�
80386DX และ 80386SX ซ่ึงภายในมี ทรานซิสเตอร<จํานวน 275,000 ตัว มีรีจิสเตอร<ขนาด 32 บิต 
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และมีอัตราความเร็วในการรับส�งข+อมูลขนาด 2 เท�าเม่ือเทียบกับ 80286 ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 
12 MHz ถึง 40 MHz ใช+ใน ค.ศ. 1985 ถึง กันยายน ค.ศ. 2007 
 

 
รูปท่ี 3.10 Intel i386 (80386DX, 80386SX) 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.7 Intel Pentium 

 ในช�วงแรกได+ผลิตออกมาท่ีความเร็ว 60 และ66 MHz ต�อมาบริษัทอินเทลได+ผลิตความเร็ว
สูงข้ึนอีกเป:น 75 และ 90 เมกะเฮิรตซ< ซ่ึงมีสถาปkตยกรรมท่ีแตกต�างจากรุ�นแรก ๆ และยังสามารถ
พัฒนาความเร็วไปได+อีกคือ 100 , 13 , 150 และ 166 MHz เป:น CPU ท่ีมีขีดความสามารถสูงข้ึนท้ัง
ทางด+านความเร็วและเทคโนโลยี มีแคชภายในมากข้ึน และมีความสามารถในการทํางานกับเลขทศนิยม
ได+ดีข้ึนโดยมีความเร็วบัสท่ีแตกต�างกันท้ัง 50/66/75 MHz สําหรับแพ็คเกจท่ีใช+ใน Intel Pentium 
ใช+ได+กับ Socket4, Socket5 เรียกว�าเป:นแพ็คเกจแบบ SPGA ซ่ึง Intel Pentium ในตอนแรกมีจํานวน
ทรานซิสเตอร<ในตัวเพียง 3.1 ล+านตัวเท�านั้น ใช+ใน วันท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 
 

 
รูปท่ี 3.11 Intel Pentium 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.8 Intel Pentium II 
 เป:น CPU ท่ีประกอบไปด+วยเทคโนโลยีของ Pentium Pro ผนวกเข+ากับเทคโนโลยี MMX ท่ีใช+
สถาปkตยกรรมการทํางานแบบใหม�ท่ีเรียกว�า “Single Instruction Multiple Data (SIMD)” ซ่ึงได+มี
การปรับโครงสร+างสถาปkตยกรรมภายในซิปถึง 70 จุด เพ่ือเร�งความเร็วในการ ทํางานแบบ 64 บิต และ
ยังมีการเพ่ิมชุดคําสั่งเข+าไปอีก 70 คําสั่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประมวลผลงานด+าน 3 มิติ
Pentium II ตัวแรกท่ีออกมานั้น มีแคช L2 สูงถึง 512gKB ใช+แพ็คเกจแบบ SECC โดยมีรูปร�างCPU
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เอาไว+เสียบเป:น slot ลงเมนบอร<ด หรือท่ีเราเรียกว�า Slot 1 (SC242) ใช+ระบบบัส 66 MHz มีความเร็ว
CPUต้ังแต� 233 g 333 MHz ต้ังแต�กลางปm ค.ศ. 1997 จนถึง ค.ศ. 1999 
 

 
รูปท่ี 3.12 Intel Pentium II 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 
 5.9 Intel Pentium II Deschutes 
 CPU ในรุ�นนี้เป:นการพัฒนาในส�วนของแกนซีพี ยูให+สามารถทํางานได+ท่ีความเร็วสูงข้ึน โดย 
การลดขนาดการผลิตลงจาก 0.35 มาเป:น 0.25 ไมครอน และเนื่องจากการใช+เทคโนโลยีการ ผลิตท่ีเล็ก
ลง ทําให+ลดการใช+ไฟเลี้ยง CPU น+อยลงอีกด+วย ซ่ึงจะช�วยลดความร+อนบนแกน CPU อินเทลได+
ปรับปรุงระบบบัสจาก 66 MHz มาเป:น 100 MHz แล+ว มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรหัสพัฒนาจาก Klamath 
เป:น Deschutes และยังใช+เทคโนโลยีการผลิตเล็กลงเหลือ 0.25 ไมครอน โดยหลาย ๆ อย�างยังคง
เหมือนเดิม ท้ังการท่ีเป:น Slot 1 และมีแคชระดับสองท่ี 512gKB ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี          
350 g 450 MHz ใช+ต้ังแต� ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 1999 
 

 
รูปท่ี 3.13 Intel Pentium II Deschutes 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
 5.10 Intel Celeron 

 Intel Celeron ท่ีตัดความสามารถบางส�วนออก ทางบริษัทอินเทลได+นําเอา CPU Pentium II
ในรุ�นคลาเมธ มาทําการตัดเอาส�วนของหน�วยความจําแคช ระดับสองออก เพ่ือเป:นการลดต+นทุนการ
ผลิตให+ตํ่าลงทําให+ CPU Celeron มีสถาปkตยกรรม ภายในแบบเดียวกับ Pentium II เพียงแต� CPU 
Celeron จะไม�มีหน�วยความจําแคชระดับสองเท�านั้น การท่ี Celeron สนับสนุน MMX การโอนถ�าย
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ข+อมูลมัลติมีเดียได+ด+วยความเร็วสูง แต�มีแคชเพียง 32 K กับบัสท่ีความเร็ว 66 MHz และให+ชื่อรหัสการ
พัฒนาในรุ�นนี้ว�าโควินตัน (Covignton) ค.ศ. 1999 
 

 
รูปท่ี 3.14 Intel Celeron 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 
 5.11 Intel Pentium III 
 ในปm ค.ศ. 1999 บริษัทอินเทลประกาศเปsดตัว CPU ใหม�อีกครั้งในนาม Pentium III ซ่ึง 
Pentium III ตัวแรกท่ีเปsดตัวมานี้ ยังเป:น Pentium III แบบ Slot 1 อยู� จริง ๆ แล+ว Pentium III คือ
Pentium II ท่ีได+จับเอามาเพ่ิมชุดคําสั่ง SSE เข+าไป (Streaming SIMD Extension) แต�ยังคงผลิตด+วย
เทคโนโลยี 0.25 ไมครอน ความเร็วบัส 133 MHz Pentium III ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 533 และ 
600 MHz ใช+ในปm ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2003 
 

 

รูปท่ี 3.15 Intel Pentium III 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
 5.12 Intel Pentium 4 

 การเปsดตัวของ Intel Pentium 4 ได+พลิกประวัติศาสตร<CPUหลากหลายประการ เริ่มจากการ
เพ่ิมเทคโนโลยี Hyper Pipelined Technology, Rapid Execution Engine และเพ่ิมชุดคําสั่ง SSE2 
เข+าไป ซ่ึง CPU Intel Pentium 4 ตัวแรก ๆ นั้น เป:นCPU Socket 423 (มี 423 ขา) ตัวใหญ�ประมาณ 
Pentium III และคนท่ีจะใช+ Pentium4 ต+องอัพเกรดเครื่องใหม�ท้ังหมด รวมไปถึง Power Supply 
ด+วย และยังใช+ได+เฉพาะ RDRAM เท�านั้น ซ่ึงแรก ๆ มี RDRAM แถมมาในกล�องCPUด+วย ใช+เทคโนโลยี
การผลิตขนาด 0.18 ไมครอน ใช+ระบบบัสแบบ QuadgPumped Bus 400 MHz มีแคชระดับสองในตัว
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ขนาด 256gKB ใช+ไฟ VCORE ท่ี 1.700g1.750 V ซ่ึงหลังจากท่ี Pentium 4 รหัส Willamette Socket 
423 ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 1.30 GHz g 2.00 GHz ต้ังแต� ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2008 
 

 
รูปท่ี 3.16 Intel Pentium 4 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 
 5.13 Intel Pentium D 

 Dual & MultigCore ของ Intel โดย Pentium D ถูกออกมา เพ่ือการทํางานท่ีต+องการ 
Multitasking สูง ๆ หรือสามารถทํางานกับแอปพลิเคชันได+หลายตัวพร+อมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 
ได+แก�gPentium D (Smithfieldg90nm)g Pentium D (Preslerg65 nm) ใช+สัญญาณนาฬิกาท่ีความถ่ี 
2.8 g 3.60GHz มี Cache L2 ต้ังแต� 2 g 4MB มี FSB 800MHz ไม�มี HypergThreading มีระบบ
ประหยัดพลังงาน Intel SpeedStep (ยกเว+น PentiumD820, 805) รองรับ EM64T มีเทคโนโลยี
ป�องกันการโจมตีของไวรัส ใช+การผลิตแบบ 90 และ 65นาโนเมตร บน LGA775 ต้ังแต� ค.ศ. 2005 ถึง 
ค.ศ. 2008 
 

 
รูปท่ี 3.17 Intel Pentium D 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.14 Intel Pentium Dual\Core 
 Pentium DualgCore เป:นแบรน CPU x86 ของอินเทลในตระกูลเพนเทียม ในช�วงปm พ.ศ.
2549g2552 ก�อนท่ีจะถูกรีแบรนกลับไปเป:นชื่อ “เพนเทียม” โพรเซสเซอร<ตัวแรกในชื่อเพนเทียมดูอัลg
คอร<มีความเร็วสูงสุดปkจจุบันอยู�ท่ี 2.4 GHzในรุ�น E2220 ทํางานด+วย FSB 800 MHzมี L2 Cache 
ขนาด 1 MB ค�า TDP สูงสุด65 W จาก ค.ศ. 2006 ถึง 2009 
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รูปท่ี 3.18 Intel Pentium DualgCore 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
 5.15 Intel Pentium Extreme Edition 
 Pentium Extreme Edition เป:น DualgCoreภายใต+แบรน Pentiumในตระกูล Extreme 
Edition ท่ีถูกออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอร<ระดับ Hig End สมรรถนะสูง เหมาะกับการสร+างสรรค<สื่อ
บันเทิงต�าง ๆ อย�างเต็มรูปแบบ ท้ังการประมวลผลภาพวิดีโอ และระบบเสียงแบบ High Definition ท้ัง
งานด+านการออกแบบและเกมต�าง ๆ ได+แก� Pentium Extreme Edition (Smithfieldg90 nm) 
Pentium Extreme Edition (Preslerg65 nm) มีความเร็วต้ังแต� 3.20 g 3.73GHz มี Cache L2 ต้ังแต� 
2 g 4MB มี FSB ต้ังแต� 800 g 1066MHz มีเทคโนโลยี HypergThreading ไม�มีระบบประหยัดพลังงาน 
รองรับ EM64T มีเทคโนโลยีป�องกันการโจมตีของไวรัส ใช+การผลิตแบบ 90 และ 65นาโนเมตร บน 
Socket LGA775 ต้ังแต� ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2009 
 

 
รูปท่ี 3.19 Intel Pentium Extreme Edition 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.16 Intel Core 2 Duo 

 Intel Core 2 Duo เป:นแบรนของทางอินเทลสําหรับไมโครโพรเซสเซอร< x86 และx86g64 ท่ี
ทํางานบนสถาปkตยกรรมไมโครคอร<ท่ีมีการทํางาน 1, 2 หรือ 4 คอร<ร�วมกัน สถาปkตยกรรมคอร<นั้นได+ลด
อัตรานาฬิกาและลดการใช+พลังงานลงโดยเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงแตกต�างจากสถาปkตยกรรม    
เน็ตเบิร<สต<รุ�นก�อนหน+าท่ีใช+กับ Pentium 4 และ Pentium D มีความเร็วสูงสุด 2.6 GHz ในรุ�น E4700
ทํางานด+วย FSB 800 MHz มี L2 Cache ขนาด 2 MB ค�าปริมาณความร+อนสูงสุดท่ีซีพียูจะปล�อย
ออกมาในขณะทํางาน (TDP) สูงสุด 65 W เริ่มขายในปm ค.ศ. 2006 
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รูปท่ี 3.20 Intel Core 2 Duo 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.17 Intel Core 2 Quad 
 Intel® Core™2 Quad เป:นโปรเซสเซอร< สําหรับเดสก<ท็อปพีซีท่ีออกแบบมาให+จัดการกับการ
ใช+งานคํานวณในปริมาณมาก และการทํางานด+านภาพ ด+วยเทคโนโลยี Multigcore มีแบนด<วิดธ<ท่ี
ต+องการสําหรับแอปพลิเคชันแบบมัลติเธรด Intel Core 2 Quad โปรเซสเซอร<สร+างข้ึนบน 45nm 
Intel Core micro architecture จึงให+ประสบการณ<การใช+งานเดสก<ท็อปพีซี และเวิร<กสเตชั่นท่ีเร็วกว�า 
เย็นกว�า และเงียบกว�า มีความเร็วสูงสุด 2.66 GHz ในรุ�น Q6700 ทํางานด+วย FSB 1066 MHz มี L2 
Cache ขนาด 8 MB ค�า TDP สูงสุด 95 W เริ่มขายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008 
 

 
รูปท่ี 3.21 Intel Core 2 Quad 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.18 Intel Core i3 
 Intel Core i3 นั้นมีใช+เทคโนโลยีใหม�ของ Intel Graphics Media Accelerator HD เพ่ือให+ได+
ประสิทธิภาพการใช+งานท่ีสูงสุด โดยฟkงก<ชันตัวนี้ทําให+เล�น VDO ในระดับ HD ให+ราบรื่นท่ีสุดและ
ความสามารถในด+านการใช+งานของ 3D เพ่ือให+ไม�ขัดใจในการท่ีเราจะทํางาน และยังมีเทคโนโลยีใหม�
ของอินเทล คือ Intel HypergThreading Technology เพ่ือให+การประมวลผล 2 Threads/1Core 
เพ่ือรีดประสิทธิภาพของ CPU ออกมาให+ได+มากท่ีสุด ทําให+แต�ละแกนของโปรเซสเซอร<ทํางาน 2 งานได+
ในเวลาเดียวกัน CPU แบบ 2 แกน แบ�งการทํางานออกเป:น 4 Threads มาพร+อมกับความเร็วในการ
ประมวลผลท่ีสูงถึง 3.4 GHz รองรับการทํางานในระบบปฏิบัติการท้ัง 32 บิต และ 64 บิต โดยมี L3 
Cache 3 MB ขนาดของหน�วยความจํา 32 GB ประเภท DDR3g1333/1600 และมีระบบประมวลผล
กราฟฟsก Intel HD Graphics 2500 ความเร็วต้ังแต� 650 MHz ไปจนถึง 1.05 GHz เปsดตัวเม่ือวันท่ี 7 
มกราคม ค.ศ. 2010 
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รูปท่ี 3.22 Intel Core i3  

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.19 Intel Core i5 
 Intel Core i5 เจนเนอเรชัน 4 ให+ประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และระบบความปลอดภัยในตัวเพ่ือ
การปกป�องท่ีล้ําลึกยิ่งกว�า พร+อมท้ังระบบเพ่ิมความเร็วให+อัตโนมัติ ด+วยเทคโนโลยี Intel® Turbo 
Boost 2.01 สัมผัสภาพยนตร< ภาพถ�ายและเกมอย�างราบรื่นไม�มีสะดุดด+วยชุดประสิทธิภาพกราฟsก เป:น
CPU แบบ 4 แกน โดยแบ�งการทํางานออกเป:น 4 Threads มาพร+อมกับความเร็วในการประมวลผลท่ี
สูงถึง 3.2 GHz และสามารถอัพเพ่ิมได+ถึง 3.6 GHz รองรับการทํางานในระบบปฏิบัติการท้ัง 32 บิต 
และ 64 บิต โดยมี L3 Cache 6 MB ขนาดของหน�วยความจํา 32 GB ประเภท DDR3g1333/1600 
และมีระบบประมวลผลกราฟฟsก Intel HD Graphics 4600 ความเร็วต้ังแต� 350 MHz ไปจนถึง 1.15 
GHz เปsดตัววันท่ี 8 กันยายน ค.ศ. 2009 
 

 
รูปท่ี 3.23 Intel Core i5 

(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 
 

 5.20 Intel Core i7 

 Intel Core i7 เป:นCPUภายใต+แบรนใหม�ในชื่อ Core i7 กล�าวได+ว�าเป:นโครงสร+างทาง
สถาปkตยกรรมแบบใหม�ด+วยโครงสร+างท้ังภายใน และภายนอกท่ีได+รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก 
เช�น การย+ายเอาส�วนควบคุมหน�วยความจํา เป:นต+น ด+วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost 2.0 ท่ีจะช�วย
เสริมประสิทธิภาพความเร็วของ CPU ทําให+คอมพิวเตอร<ของคุณทํางานได+ เร็วยิ่งข้ึนกว�าเดิม จึงไม�ต+อง
กังวลกับปkญหาคอมพิวเตอร<ค+าง รอนานอีกต�อไป CPU ระดับ Hig End จากอินเทลในรุ�น Intel Core i7 
4770K เป:น CPU แบบ 4 แกน โดยแบ�งการทํางานออกเป:น 8 Threads มาพร+อมกับความเร็วในการ
ประมวลผลท่ีสูงถึง 3.5 GHz และสามารถอัพได+สูงสุด 3.9 GHz รองรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ
ท้ัง 32 บิต และ64 บิต โดยมี L2 Cache 4 X 256 KB และL3 Cache 8 MB ขนาดของหน�วยความจํา 



บทท่ี 3 หน�วยประมวลผลกลาง��
 

32 GB ประเภท DDR3g133
ความเร็วต้ังแต� 350 MHz ไปจ
 

6. กระบวนการผลิต CPU
 ทรายสื่งท่ีพบเห็นได+ท
เป:นธาตุท่ีพบมากเป:นอันดับส
ผลิต Semiconductor นํา
(Ingot) จากแท�งผลึกใส นํามา
ผิวหน+าท่ีเรียบเป:นมันเงา แผ
(ข้ึนอยู�กับขนาดของโปรเซสเซอ
 

(ท่ีมา : http://blogs.intel.c

� �

1333/1600 และมีระบบประมวลผลกราฟฟsก Intel H
ไปจนถึง 1.25 GHz 

รูปท่ี 3.24 Intel Core i7 
(ท่ีมา : http://www.cpugworld.com/) 

 
CPU 
็นได+ท่ัวไปตามท่ีต�าง ๆ ในทรายนั้นมีซิลิคอน (Si) อยู�ประ
ดับสองในเปลือกโลก ซิลิคอนนั้นเป:นส�วนประกอบข้ันพ้ืน
นําซิลิคอนบริสุทธิ์มาหลอม จัดให+มีรูปร�างเป:นแท�งผล

นํามาตัดเป:นแผ�นบาง ๆ เรียกว�า เวเฟอร< (wafer) แผ�นเ
แผ�นเวเฟอร< 1 แผ�น สามารถผลิตไมโครโปรเซสเซอร

สเซอร<) แสดงดังรูปท่ี 3.25 

รูปท่ี 3.25 การเปลี่ยนทรายเป:นแผ�นเวเฟอร< 
tel.com/jobs/2012/02/fromgsandgtogsilicongtheg

| 57 

el HD Graphics 4600 

 

ยู�ประมาณ 25% ซิลิคอน
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ
�งผลึกใส เรียกว�า อิงกัท 

แผ�นเวเฟอร<จะถูกขัดให+มี
เซอร<ได+มากกว�า 100 ตัว 

 

 

gmakinggofgagchip/) 
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 นําแผ�น เวอเฟอร<มาสร+ างชั้ นของวงจรอิ เล็กทรอนิกส<  ซ่ึ ง เรียกว� า  โฟโต+ลิ โ ธกราฟm
(Photolithography) โฟโต+ลิโธกราฟmจะทําการถ�ายทอดทรานซิสเตอร< และวงจรอิเล็กทรอนิกส<ลงบน
แผ�นเวเฟอร< โดยเริ่มต+นท่ีการ masking คือการเขียนแบบวงจรลงบนแผ�นเวเฟอร< เข+าสู�กระบวนการฉาย
แสงผ�านแผ�นต+นแบบ (mask) ท่ีกําหนดตําแหน�งของตัวนําหรือฉนวนไว+แล+ว โดยใช+รังสีอัลตร+าไวโอเล็ต
ฉายลงบนแผ�นเวเฟอร<ท่ีเคลือบสารไวแสงไว+ กระบวนการกัด (Etching) เพ่ือกําจัดส�วนเกินท่ีไม�ต+องการ
ออกไป แสดงดังรูปท่ี 3.26 
 

 
รูปท่ี 3.26 การสร+างชั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส< และการกัด 

(ท่ีมา : http://blogs.intel.com/jobs/2012/02/fromgsandgtogsilicongthegmakinggofgagchip/) 
 

 กระบวนการตัดแผ�นเวเฟอร<ด+วยลําแสงเลเซอร<ชนิดพิเศษ จะได+ได (Die) นําไปประกอบกับตัว
ระบายความร+อน แสดงดังรูปท่ี 3.27 
 

 

 
รูปท่ี 3.27 การตัดได และการประกอบตัวระบายความร+อน 

(ท่ีมา : http://blogs.intel.com/jobs/2012/02/fromgsandgtogsilicongthegmakinggofgagchip/) 
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 เม่ือประกอบเสร็จเรียบร+อย ข้ันตอนถัดมาคือการทดสอบประสิทธิภาพ (Class Testing) โดย
คัดแยกชิ้นท่ีเสีย หรือไม�ได+คุณภาพออก ในกระบวนการนี้จะ และบรรจุชิ้นท่ีดีลงกล�องส�งขาย แสดงดัง
รูปท่ี 3.28 
 

 
รูปท่ี 3.28 การทดสอบประสิทธิภาพ และการบรรจุกล�อง 

(ท่ีมา : http://blogs.intel.com/jobs/2012/02/fromgsandgtogsilicongthegmakinggofgagchip/) 
 

7. สถาป_ตยกรรมแบบ CISC และ RISC 

 7.1 CISC (Complex Instruction Set Computer) 

  7.1.1 การใช?หน	วยความจํา 
  สถาปkตยกรรมแบบ CISC จะมีชุดคําสั่งมากมายหลายคําสั่งท่ีซับซ+อน แต�ไม�ได+
หมายความว�า ทุกชุดคําสั่งจะมีการ FIX CODE คือ ถ+ามีการใช+ชุดคําสั่งท่ีมีความซับซ+อนมากก็จะใช+
จํานวนบิตมาก แต�ถ+าใช+งานชุดคําสั่งท่ีมีความซับซ+อนน+อยก็จะใช+จํานวนบิตน+อย ในการเก็บชุดคําสั่งของ 
CISC นั้นจะเก็บเท�ากับจํานวนจริงของการใช+งาน จึงประหยัดเนื้อท่ีในหน�วยความจําแต�เนื่องจากการ
เก็บชุดของคําสั่งนั้น เก็บเฉพาะการใช+งานจริง ซ่ึงจะใช+งานหน�วยความจําน+อย แล+วจะทําให+
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร<ช+าลง เพราะต+องเสียเวลาการถอดรหัสอันยุ�งยากของ
การเข+ารหัสท่ีมีขนาดไม�เท�ากัน 
 
  7.1.2 ประสิทธิภาพ 
   1) เนื่องจาก CISC มีชุดของคําสั่งท่ีซับซ+อนมากกว�า RISC และในคําสั่งพิเศษ
ท่ีมีอยู�ใน CISC (หรือคําสั่งยาก ๆ) เช�น การแก+สมการในการทํางานหนึ่งคําสั่งของ CISC อาจใช+เวลา 
(สัญญาณนาฬิกา) มากกว�าการนําเอาคําสั่งท่ีมีอยู�ใน RISC หลาย ๆ คําสั่งมารวมกัน 
   2) ประสิทธิภาพอาจลดลงเนื่องจากเสียเวลาในการถอดรหัส เพราะชุดคําสั่ง
ของ CISC ไม�แน�นอน มีท้ังสั้นและยาว อีกท้ังวงจรมีความสลับซับซ+อนมาก และใช+วงรอบสัญญาณ
นาฬิกานาน จึงทําให+เสียค�าใช�จ�ายสูง และใช+เวลานานกว�าในการประมวลผล 
 
  7.1.3 การสนับสนุนของคอมไพเลอร3 
  ใน CISC มีชุดคําสั่งท่ีซับซ+อนซ่ึงติดมากับCPUอยู�แล+ว แต�เม่ือมาทําการเขียนโปรแกรม
แล+วผ�านตัวคอมไพเลอร< หรือ ตัวแปลจากโปรแกรมเป:นภาษาเครื่อง จะพบว�าคําสั่งยาก ๆ ท่ีมีอยู�ใน
CPU ตัวคอมไพเลอร< กลับแปลงให+อยู�ในรูปของคําสั่งง�าย ๆ หรือกล�าวคือ ซอฟต<แวร<ไม�สนับสนุนกับ
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ฮาร<ดแวร< ซ่ึงในCPUหรือฮาร<ดแวร<นั้นมีการรองรับการทํางานของชุดคําสั่งนี้ แต�ตัวซอฟต<แวร<ไม�ได+มีการ
ใช+คุณสมบัติจากชุดของคําสั่งท่ีติดมากับตัว CPU แต� ชุดคําสั่งท่ีบรรจุเอาคําสั่งท่ีซับซ+อนไว+ใน CISC นั้น 
จะไม�ค�อยมีประโยชน<มากนัก ถ+าหากว�าคอมไพเลอร<นั้นไม�รองรับ และยิ่งไปกว�านั้นตัวคอมไพเลอร<บาง
ตัว ยังมีชุดคําสั่งท่ียาก ๆ อยู�ในตัวแล+ว แต�ไม�ได+นํามาใช+งานใน CISC 
 
 7.2 RISC (Reduced Instruction Set Computer) 

  7.2.1 การใช?หน	วยความจํา 
  เน+นหลักการของการนําเอาชุดคําสั่งง�าย ๆ เพียงไม�ก่ีคําสั่ง (โดยท่ัวไปไม�เกิน 128 
คําสั่ง เช�น บวก ลบ คูณ หาร) มาประกอบรวมเข+าไว+ด+วยกัน 128 คําสั่ง มีค�าเท�ากับ 2 ยกกําลัง 6 หรือ
กล�าวคือใช+งานแค� 6 บิต ในการเก็บค�าของชุดคําสั่ง ในการเก็บชุดคําสั่งจึง FIX CODE ไว+แค� 6 เท�านั้น 
ซ่ึงเกิดข+อเสีย คือ ถ+าหากคําสั่งท่ีใช+งานใช+แค� 1 บิต ก็ยังคงเก็บ 6 บิต ทําให+เกิดการสูญเสีย แต�เนื่องจาก
การเก็บข+อมูลของ RISC นี้เป:นลักษณะ FIX CODE จึงส�งผลให+การถอดรหัสรวดเร็ว เพราะชุดคําสั่ง
เท�ากันทุกเรคคอร<ด 
 
  7.2.2 ประสิทธิภาพ 
   1) การทํางานจะทําได+เร็วกว�า CISC เพราะ RISC ประกอบด+วยคําสั่งง�าย ๆ 
เช�น LOAD/STORE ใช+ในการโหลดข+อมูลเก็บไว+ใน รีจิสเตอร<โดยตรงและให+รีจิสเตอร<ทําการประมวลผล
จากนั้นค�อยเก็บไว+ในหน�วยความจํา (โดยท่ัวไปการทํางานของคอมพิวเตอร<เรียงลําดับความเร็ว มี
ดังต�อไปนี้ CPU, Register, Main memory, Disk) 
   2) เนื่องจากการเข+ารหัสชุดคําสั่งเป:นลักษณะ FIXgENCODING จึงง�ายต�อการ
ถอดรหัส 
   3) ในสถาปkตยกรรมแบบ RISC มีรีจิสเตอร<จํานวนมากจึงทําให+การทํางาน
โดยรวมรวดเร็ว 
   4) การใช+งานคําสั่งง�ายๆ ของ RISC นี้ บางคําสั่งใช+เวลา (วงรอบสัญญาณ
นาฬิกา) ไม�ถึง 1 สัญญาณนาฬิกา จึงส�งผลให+ทํางานได+รวดเร็ว 
 
  7.2.3 การสนับสนุนของคอมไพเลอร3 
  ใน RISC นั้นมีคําสั่งประมาณ 128 คําสั่ง แนบมากับ CPU และอนุญาตให+ใช+งาน
ประเภทคําสั่ง LOAD/STORE ท่ีนําข+อมูลจากหน�วยความจําไปทํากับรีจิสเตอร<โดยตรง ซ่ึงทําให+การ
ทํางานโดยรวดเร็วกว�า จากจุดนี้เองในการใช+งานในส�วนของคําสั่งท่ีซับซ+อน อาจต+องใช+คําสั่งในตัว
คอมไพเลอร<มาใช+งานมากกว�า RISC เพราะ RISC เน+นหลักการทํางานของชุดคําสั่งท่ีง�าย ๆ แต�รวดเร็ว 
ดังนั้นคําสั่งยาก ๆ จึงโยนให+เป:นหน+าท่ีของตัวคอมไพเลอร<แทน 
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8. สรุปท?ายบท 

 หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ถือว�าเป:นอุปกรณ<ท่ีมีความสําคัญมาก ในเครื่องคอมพิวเตอร< 
เพราะเปรียบเสมือนกับสมองของมนุษย< โดยมีหน+าท่ีในการ คํานวณ และประมวลตามคําสั่งท่ีได+รับ ซ่ึง
หน�วยประมวลผลกลาง มีส�วนประกอบหลักๆ 3 ส�วน คือ 1) ส�วนควบคุม (Control Unit : CU) ทํา
หน+าท่ีในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ<ต�าง ๆ ในคอมพิวเตอร< 2. ส�วนคํานวณทางคณิตศาสตร< 
และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) ทําหน+าท่ีในการคํานวณ และการตัดสินใจ และ 3) 
รีจิสเตอร< (Register) ทําหน+าท่ีในการพักข+อมูลชั่วคราว ท้ังก�อนและหลังการประมวลผล 
 การทํางานของหน�วยประมวลผลกลาง มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การเฟตช< (Instruction Fetch : 
IF) เป:นกระบวนการท่ีหน�วยควบคุม (CU) ไปนําคําสั่งท่ีต+องการใช+จากหน�วยความจํามาเพ่ือการ
ประมวลผลมาเก็บไว+ท่ี Register 2) การแปลความหมาย (Instruction Decode : ID) เป:นกระบวนการ
ถอดรหัสหรือแปลความหมายคําสั่งต�าง ๆ เพ่ือส�งไปยังหน�วยคํานวณและตรรกะเพ่ือดําเนินการต�อไป  
3) การเอ็กซ<คิวต< (Execute : EX) เป:นกระบวนประมวลผลคําสั่งโดยหน�วยคํานวณและตรรกะ ซ่ึงการ
ประมวลผลจะประมวลผลทีละคําสั่ง และ 4) การจัดเก็บ (Store : ST) เป:นกระบวนการจัดเก็บผลลัพธ<
ท่ีได+จากการประมวลผล และ จัดเก็บไว+ในหน�วยความจําหรือรีจิสเตอร< 
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แบบฝfกหัดท?ายบทที่ 3 

1. หน�วยประมวลผลกลาง มีส�วนประกอบก่ีส�วน อะไรบ+าง 
2. หน�วยประมวลผลกลางมีข้ันตอนการทํางานท้ังหมด ก่ีข้ันตอน อะไรบ+าง 
3. การทํางานในข้ันตอน Instruction Fetch เกิดข้ึนท่ีไหนในระบบคอมพิวเตอร< และมีข้ันตอนการ
ทํางานอย�างไร 
4. ในกระบวนการผลิต CPU แผ�น wafer คืออะไร และสร+างมาจากวัตถุดิบชนิดใด 
5. สิ่งท่ีมีผลต�อความเร็วของ CPU มีด+วยกันก่ีอย�างอะไรบ+าง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
หน�วยความจํา 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. ลําดับชั้นของหน�วยความจํา 
 2. ความจุของหน�วยความจํา 
 3. ประเภทของหน�วยความจํา 
 
วัตถุประสงค$เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให$ผู$เรียนมีความเข$าใจและสามารถอธิบายลําดับชั้นของหน�วยความจําได$ 
 2. เพ่ือให$ผู$เรียนมีความเข$าใจและสามารถคํานวณการแปลงความจุของหน�วยความจําได$ 
 3. เพ่ือให$ผู$เรียนมีความเข$าใจและสามารถอธิบายประเภทของหน�วยความจําได$ 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต�ละหัวข$อ พร$อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู$สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ6กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ6กปฏิบัติการ 
6. ผู$เรียนถามข$อสงสัย 
7. ผู$สอนทําการซักถาม 
8. สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 1 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป>ตยกรรมคอมพิวเตอร?และซอฟต?แวร?ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต?ต�าง ๆ 
 4. ข$อสอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 1 
 5. เครื่องคอมพิวเตอร? 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร�วมมือ และความรับผิดชอบต�อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ6กหัดทบทวนท$ายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการฝ6กปฏิบัติการ 



 
 

บทท่ี 4 
หน	วยความจํา 

 
 

1. ความนํา 

 ในบทนี้จะกล�าวถึง หน�วยความจําในระบบคอมพิวเตอร� หน�วยความจําหลัก (Main Memory) 
หน�วยความจําถาวร (ROM) หน�วยความจําชั่วคราว (RAM) และ หน�วยความจําสํารอง (Secondary 
Memory) 
 หน�วยความจํา (Memory) คือ อุปกรณ�ท่ีสามารถบันทึกข9อมูล หรือโปรแกรมลงไปได9 และสามารถ
อ�านข9อมูลหรือโปรแกรมออกมาได9 เ ม่ือต9องการนําไปใช9งาน เพ่ือการประมวลผลของคอมพิวเตอร� 
หน�วยความจําแบ�งออกเป?น 2 ประเภทคือ หน�วยความจําหลัก (Main Memory) และหน�วยความจําสํารอง 
(Secondary Memory) โดยหน�วยความจําหลักสามารถแบ�งได9เป?นสองประเภท คือ หน�วยความจําถาวร และ 
หน�วยความจําชั่วคราว ตัวอย�างของหน�วยความจําถาวร เช�น หน�วยความจําแบบแฟรช และหน�วยความจํารอม 
ตัวอย�างของหน�วยความจําชั่วคราว เช�น DDRDRAM (แรมชนิดท่ีนิยมใช9ในปEจจุบัน) และแคชของหน�วย
ประมวลผลกลางซ่ึงทํางานได9เร็วมาก 
 
2. ลําดับช้ันของหน	วยความจํา 

 ลําดับชั้นของหน�วยความจํา แสดงดังภาพท่ี 4.1 จะเห็นได9ว�าหน�วยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร�มี
การจัด โครงสร9างเป?นแบบลําดับชั้น ซ่ึงชั้นสูงสุด และ อยู�ใกล9กับหน�วยประมวลผลกลางมากท่ีสุด คือ 
รีจิสเตอร� (Register) ท่ีอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง ถัดมาจะเป?นหน�วยความจําแคช (Cache) หนึ่งหรือ
สองระดับ ซ่ึงถ9ามีหลายระดับมักจะเรียกว�าหน�วยความจําแคช ระดับ L1, L2 หรือ L3 จากนั้นจึงเป?น
หน�วยความจําหลักซ่ึงมักจะสร9างมาจาก DRAM (Dynamic Random Access Memory) ซ่ึงหน�วยความจําท่ี
กล�าวมาท้ังหมดนี้จัดว�าเป?นส�วนท่ีอยู�ภายในเครื่องคอมพิวเตอร� และเป?นแบบโวลาไทล� (Volatile) คือ ข9อมูล
จะหายไปเม่ือไม�มีไฟเลี้ยง และโครงสร9างลําดับชั้นยังขยายต�อออกไปท่ีหน�วยความจําภายนอกเครื่อง
คอมพิวเตอร� ซ่ึงมักจะหมายถึงอุปกรณ�ไอโอท่ีมีความเร็วสูง เช�น ฮาร�ดดิสก� นอกเหนือจากนี้ได9แก� อุปกรณ�   
ออปติก (Optical Disk) และเทปแม�เหล็ก (Magnetic Tape) เป?นต9น ตําแหน�งการอ9างอิงข9อมูลใน
หน�วยความจําหลักโดยโปรเซสเซอร�นั้น มักจะเป?นตําแหน�งเดิม ดังนั้นหน�วยความจําหน�วยความจําแคชมักจะ
คัดลอกข9อมูลในหน�วยความจําหลักท่ีเคยถูกอ9างอิงไปแล9วเอาไว9 ซ่ึงถ9าการทํางานของหน�วยความจําแคชได9รับ
การออกแบบมาเป?นอย�างดีแล9ว ส�วนใหญ�โปรเซสเซอร�ก็จะเรียกใช9ข9อมูลท่ีอยู�ในหน�วยความจําแคชเป?น
ส�วนมาก 
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รูปท่ี 4.1 ลําดับชั้นหน�วยความจํา 

(ท่ีมา : www.howstuffworks.com/operationDsystem.htm) 
 
 หน�วยความจําของคอมพิวเตอร�จะใช9ในการเก็บคําสั่งและข9อมูลขณะท่ีมีการประมวลผล ภายในระบบ
คอมพิวเตอร�จะมีหน�วยความจําอยู� 2 ระดับ คือภายใน (Internal) และ ภายนอก (External) หน�วยความจํา
ภายในไม�ได9หมายถึงหน�วยความจําหลัก (Main memory) เท�านั้น แต�ยังหมายถึงหน�วยความจําท่ีอยู�ภายใน
หน�วยประมวลผลกลาง (Local memory) ด9วย นอกจากนี้ภายในส�วนควบคุม (CU) ซ่ึงเป?นส�วนหนึ่งของ
หน�วยประมวลผลกลางนั้นก็ต9องการท่ีจะมีหน�วยความจําเป?นของตัวเองด9วย ส�วนหน�วยความจําภายนอกนั้น
หมายถึงอุปกรณ�เก็บข9อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมักเรียกว�าเป?น peripheral storage devices เช�น ดิสก� เทป ซ่ึงติดต�อกับ
หน�วยประมวลผลกลาง ด9วย I/O Controller 

 
3. ความจุของหน	วยความจํา 
 หน�วยความจําจะเก็บข9อมูลในรูปแบบของตัวอักขระ (Character) ท่ีแทนด9วยเลขฐานสองจํานวน 8 
ตัว หรือ ขนาด 1 ไบต� นั่นเอง โดยหน�วยท่ีใช9ในการเก็บข9อมูลในหน�วยความจําท่ีเล็กท่ีสุดคือ บิต โดย 1 บิต
หมายถึง เลขฐาน 2 จํานวน 1 ตัว โดยสามารถแปลงความจุในหน�วยต�าง ๆ แสดงดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบหน�วยใช9ท่ีในการวัดความจุของหน�วยความจํา 

จํานวน เทียบเท	ากับ 
8 บิต 1 ไบต� 
1024 ไบต� 1 กิโลไบต� 
1024 กิโลไบต� 1 เมกะไบต� 
1024 เมกะไบต� 1 กิกะไบต� 
1024 กิกะไบต� 1 เทระไบต� 
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4. ประเภทของหน	วยความจํา 

 หน�วยความจํา (Memory Unit) ทําหน9าท่ีเก็บโปรแกรมหรือข9อมูลท่ีรับมาจากหน�วยรับข9อมูล เพ่ือ
เตรียมส�งออกหน�วยประมวลผลกลางทําการประมวลผล และรับผลลัพธ�ท่ีได9จากการประมวลผล และเตรียม
ส�งออกหน�วยแสดงผลข9อมูลต�อไป ซ่ึงหน�วยความจําของคอมพิวเตอร�แบ�งออกเป?น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 4.1 หน	วยความจําหลัก (Main Memory) 

 เป?นอุปกรณ�ท่ีใช9ในการจดจําข9อมูล และโปรแกรมต�าง ๆ ท่ีอยู�ระหว�างการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร� บางครั้งอาจเรียกว�า หน�วยเก็บข9อมูลหลัก (Primary storage) สามารถแบ�งออกได9เป?น 2 
ประเภท ดังนี้ 
  4.1.1 ROM 
  ROM ย�อมาจาก ReadDOnly Memory คือหน�วยความจําถาวร ท่ีเราสามารถเขียนหรือลบ
โปรแกรมต�าง ๆ ได9 แต�มี ROM บางชนิดท่ีไม�สามารถลบข9อมูลในรอมได9เหมือนกัน ซ่ึง ROM เป?น
หน�วยความจําท่ีไม�ต9องการไฟเลี้ยง แม9ไม�มีไฟเลี้ยงข9อมูลท่ีอยู�ในรอมจะไม�หาย หรือ ถูกลบออกจาก
หน�วยความจําถาวร 
 

 
รูปท่ี 4.2 ROM (ReadDOnly Memory) 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?hl=th&site=imghp&tbm) 
 

   4.1.1.1 ประเภทของ ROM สามารถแบ�งออกเป?น 4 ประเภท คือ 
    1) MarkDProgrammable ROM (MROM) คือหน�วยความจําถาวรท่ีเขียน
ข9อมูลลงไปแล9ว จะไม�สามารถเปลี่ยนแปลงข9อมูลได9อีกเลย 
    2) Programmable ROM (PROM) คือหน�วยความจําท่ีไม�สามารถแก9ไข
ข9อมูลท่ีบันทึกไว9ได9 โดยส�วนมากแล9วจะเป?นโปรแกรมท่ีถูกบันทึกมาจากโรงงานหรือมาจากผู9ผลิตโดยตรง
นั่นเอง 
    3) Erasable Programmable ROM (EPROM) เป?นหน�วยความจําท่ี
สามารถลบข9อมูลหรือโปรแกรมใหม�ได9 โดยการลบข9อมูลเดิมท่ีอยู�ใน EPROM ออกก�อน แล9วค�อยโปรแกรมเข9า
ไปใหม� การลบข9อมูลนี้ทําได9ด9วย การฉายแสงอัลตร9าไวโอเลตเข9าไปในตัว IC โดยผ�าน ทางกระจกใส ท่ีอยู�บน
ตัว IC เม่ือฉายแสง ครู�หนึ่ง (ประมาณ 5D10 นาที) ข9อมูลท่ีอยู�ภายใน ก็จะถูกลบท้ิง ซ่ึงช�วงเวลา ท่ีฉายแสงนี้ 
สามารถดูได9จากข9อมูลท่ีกําหนด (Data sheet) มากับตัว EPROM และ มีความเหมาะสมท่ีจะใช9เม่ืองานของ
ระบบ มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงแก9ไขข9อมูลใหม� 
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    4) Electrically Alterable ROM (EAROM) หรืออีกชื่อหนึ่งว�า Electrical 
Erasable EPROM (EEPROM) เป?นหน�วยความจําอ�าน และ ลบข9อมูลโปรแกรมได9ด9วยการใช9ไฟฟqาในการลบ
ซ่ึงแตกต�างจากแบบ EPROM ท่ีต9องใช9การฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตในการลบข9อมูล 
   4.1.1.2 ประโยชน�ของ ROM  
   ROM มีประโยชน�ในการเก็บข9อมูลท่ีสําคัญอย�าง โปรแกรมควบคุม การจัดการ
พ้ืนฐานของระบบ ไมโครคอมพิวเตอร� (bios) ด9วยคุณสมบัติของ ROM ท่ีสามารถอ�านได9อย�างเดียวทําให9ช�วย
ปqองกันการถูกเล�นงานจากไวรัสได9 ROM ถือได9ว�าเป?นหน�วยความจําถาวรท่ีสําคัญ ซ่ึงเราจะพบได9ในอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�ท่ัวไป ลักษณะของรอมท่ีพบเจอจะเป?นชิป (Chip) ต�าง ๆ ท่ีอยู�บนแผงวงจร 
 
  4.1.2 RAM 
  RAM ย�อมาจาก Random Access Memory คือหน�วยความจําหลักของคอมพิวเตอร� (เป?น
หน�วยความจําแบบชั่วคราว ซ่ึงหมายถึงจะสามารถทํางานได9เม่ือมีกระแสไฟฟqามาหล�อเลี้ยง เม่ือมีการตัด
กระแสไฟฟqาหรือปsดเครื่องคอมพิวเตอร� ข9อมูลใน RAM จะหายไป) RAM เป?นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญ
อย�างยิ่งยวดต�อประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม รวมถึงความเร็วในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร� 
   4.1.2.1 หน9าท่ีของ RAM  
   RAM ทําหน9าท่ีรับข9อมูลหรือชุดคําสั่งจากโปรแกรมสําเร็จรูปต�าง ๆ ท่ีกําลังเปsดใช9
งานอยู�ในคอมพิวเตอร� แล9วส�งต�อไปยังหน�วยประมวลผลกลาง ซ่ึงเป?นหัวใจหรือสมองของคอมพิวเตอร�นั้น ๆ 
ให9ประมวลผล คํานวณ และวิเคราะห�ข9อมูลตามต9องการ เม่ือหน�วยประมวลผลกลางคํานวณเสร็จแล9ว จะส�งผล
การคํานวณหรือวิเคราะห�นั้น ๆ กลับมายัง RAM เพ่ือส�งต�อไปยังโปรแกรมเจ9าของชุดคําสั่ง ก�อนจะแสดงผล
ของการคํานวณออกมาทาง Output devices ต�าง ๆ เช�น ทางหน9าจอมอนิเตอร� หรือ เครื่องพิมพ� เป?นต9น 
RAM แสดงดังรูปท่ี 4.3 

 

 
รูปท่ี 4.3 RAM ประเภทต�าง ๆ 

(ท่ีมา : https://www.ihavecpu.com/category/6/ramDแรม) 
 

   การทํางานของ RAM เป?นการทํางานหรือการเขียน/บันทึกข9อมูลแบบสุ�ม ซ่ึง
หมายถึง หน�วยประมวลผลกลาง สามารถเข9าถึงทุกส�วนของ RAM ได9 สามารถบันทึกข9อมูลลงตรงจุดไหนก็ได9 
วัตถุประสงค�ก็เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการบันทึก และ อ�านข9อมูลนั่นเอง ตรงนี้เองท่ีเป?นท่ีมาของคําว�า Random 
Access 
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   4.1.2.2 การแบ�งพ้ืนท่ีของ RAM สามารถแบ�งออกเป?น 4 ส�วนหลัก ดังนี้ 
    1) Input Storage Area เนื้อท่ี RAM ส�วนนี้จะเป?นส�วนท่ีรับข9อมูลจาก 
Input devices เช�น คีย�บอร�ด เมาส� เครื่องอ�านบาร�โค9ด และอ่ืนๆ โดยจะเก็บไว9เพ่ือส�งให9 CPU ทําการ
ประมวลผล คํานวณหรือวิเคราะห�ข9อมูลเหล�านั้นต�อไป 
    2) Working Storage Areaเนื้อท่ี RAM ส�วนนี้เป?นพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บ
ข9อมูลท่ีอยู�ในระหว�างการประมวลผลของ CPU 
    3) Output Storage Area เนื้อท่ี RAM ส�วนนี้เป?นพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บ
ข9อมูลท่ีผ�านการประมวลผล คํานวณ และวิเคราะห�โดยหน�วยประมวลผลกลางหรือ CPU แล9วและอยู�ระหว�าง
รอส�งผลการประมวลดังกล�าวกลับคืนไปให9โปรแกรมเจ9าของชุดคําสั่ง เพ่ือแสดงผลทาง Output devices 
ตามท่ีผู9ใช9งานกําหนดไว9 
    4) Program Storage Area เป?นส�วนท่ีใช9เก็บชุดคําสั่งหรือโปรแกรมท่ีผู9ใช9
ต9องการจะส�งเข9ามา เพ่ือใช9คอมพิวเตอร�ปฏิบัติตามคําสั่งชุดดังกล�าว หน�วยควบคุมจะทําหน9าท่ีดึงคําสั่งจาก
ส�วนนี้ทีละคําสั่งเพ่ือทําการแปลความหมาย ว�าคําสั่งนั้นสั่งให9ทําอะไร จากนั้นหน�วยควบคุมจะไปควบคุม
ฮาร�ดแวร�ท่ีต9องการทํางานดังกล�าวให9ทํางานตามคําสั่งนั้นๆ หน�วยความจําจะจัดอยู�ในลักษณะแถวแนวต้ัง 
(CAS : Column Address Strobe) และแถวแนวนอน (RAS : Row Address Strobe) เป?นโครงสร9างแบบ
เมทริกซ� (Matrix) โดยจะมีวงจรควบคุมซ่ึงเป?นส�วนหนึ่งของวงจรในชิปเซต (Chipset) ควบคุมอยู� โดยวงจร
เหล�านี้จะส�งสัญญาณกําหนดแถวแนวต้ัง และสัญญาณแถวแนวนอนไปยังหน�วยความจําเพ่ือกําหนดตําแหน�ง
ของข9อมูลในหน�วยความจําท่ีจะใช9งาน 
    เม่ือพิจารณาจากหน9าท่ีของ RAM ในระบบการทํางานของคอมพิวเตอร�จะ
เห็นว�า RAM เป?นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญยิ่ง และเป?นท่ีทราบกันอยู�แล9วว�า ยิ่งคอมพิวเตอร�เครื่องใดมี 
RAM มาก จะมีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึนด9วย แต�การจะเพ่ิม RAM ให9กับระบบคอมพิวเตอร�นั้นเราต9อง
คํานึงถึงหลายปEจจัย เช�น งบประมาณ ความต9องการแรมของโปรแกรมท่ีเราใช9งาน และจํานวนช�อง (Slot) ใน
แผงวงจรหลักท่ีสามารถรองรับ RAM ได9เพ่ิมอีกหรือไม� เป?นต9น 
   4.1.2.3 ประเภทของ RAM สามารถแบ�งได9เป?น 2 ประเภทใหญ� ๆ คือ 
    1) ไดนามิคแรม (Dynamic RAM) หรือเรียกว�า DRAM เป?นหน�วยความจํา
ท่ีนิยมใช9เป?นหน�วยความจําหลักในระบบคอมพิวเตอร� เนื่องจากมีความจุมาก และราคาถูก แต�หน�วยความจํา
ประเภทนี้ ต9องได9รับการเติมประจุ หรือรีเฟรช (Refresh) เพ่ือปqองกันไม�ให9ข9อมูลท่ีเก็บอยู�หายไป ดังนั้นเม่ือไม�
มีการเติมประจุ หรือไม�มีไฟเลี้ยง ข9อมูลใน DRAM จะหายไป โดย DRAM ได9รับการพัฒนาต้ังแต�อดีตจนถึง
ปEจจุบัน ดังนี้ 
     1.1) Page Mode DRAM 
     1.2) FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) 
     1.3) EDO DRAM (Extended Data Output DRAM) 
     1.4) SDRAM (Synchronous DRAM) 
     1.5) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) 
     1.6) RDRAM (Rambus DRAM) 
     1.7) SGRAM (Synchronous Graphic RAM) 
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    2) สแตติกแรม (Static RAM) หรือเรียกว�า SRAM เป?นหน�วยความจําท่ี
นิยมใช9เป?นหน�วยความจําแคช (Cache Memory) และ รีจิสเตอร� SRAM เป?นหน�วยความจําท่ีมีความเร็วสูง
มาก และไม�ต9องมีการเติมประจุเหมือนกับ DRAM 
     2.1) รีจิสเตอร� (Register) คือ หน�วยเก็บข9อมูลขนาดเล็กมาก ซ่ึง
เป?นส�วนหนึ่งของหน�วยประมวลผลกลาง และ ใช9เป?นท่ีเก็บข9อมูลชั่วคราวสําหรับการส�งผ�านผลลัพธ�ของคําสั่ง 
(Instruction) หนึ่งไปยังคําสั่งถัดไป หรือโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซ่ึงอยู�ภายใต9การควบคุมของ
ระบบปฏิบัติการ รีจีสเตอร�จําเป?นต9องมีขนาดใหญ�เพียงพอท่ีจะเก็บคําสั่งได9 เช�น คําสั่งขนาด 32 บิต รีจีสเตอร�
ต9องมีขนาด 32 บิตด9วย 
     2.2) แคช (Cache) คือหน�วยความจําท่ีมีความเร็วในการเข9าถึง
และการถ�ายโอนข9อมูลท่ีสูง ซ่ึงมีหน9าท่ีในการเก็บข9อมูลท่ีเราต9องการจะใช9งานบ�อย ๆ เพ่ือเวลาท่ีหน�วย
ประมวลผลกลาง ต9องการใช9ข9อมูลนั้น ๆ จะได9ค9นหาได9เร็ว โดยท่ีไม�จําเป?นท่ีจะต9องไปค9นหาจากข9อมูลท้ังหมด 
ซ่ึงทําให9เราสามารถเข9าถึงข9อมูลของเราได9รวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นถ9า คอมพิวเตอร�เครื่องใดท่ีมีแคชความเร็ว
สูงก็จะเข9าถึงข9อมูลได9ง�าย แต�อย�างไรก็ตามยิ่งขนาดใหญ�ก็เก็บข9อมูลได9เยอะ แต�การเข9าถึงจะช9ากว�าแคชท่ีมี
ขนาดเล็ก 
   4.1.2.5 Module หรือ รูปแบบของ RAM ท่ีนิยมใช9มีดังนี้ 
    1) Single inDline Pin Package (SIPP) 
    2) Dual inDline Package (DIP) 
    3) Single inDline memory module (SIMM) 
    4) Dual inDline memory module (DIMM) 
    5) Small outline DIMM (SODDIMM) เป?น DIMM ท่ีมีขนาดเล็ก 

 

 
รูปท่ี 4.4 Module ของ RAM แบบต�าง ๆ 

(ท่ีมา : http://www.rcramer.com/tech/hardware/pix/ram_types.jpg 
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 4.2 หน	วยความจําสํารอง (Secondary Memory) 

 หน�วยความจําสํารอง หรือหน�วยเก็บข9อมูลสํารอง (Secondary Storage) มีความจุมากกว�า
หน�วยความจําหลักหลายเท�า แต�ช9ากว�า และราคาถูกกว�า หน�วยความจําสํารองมีหลายชนิด ดังนี้ 
 
  4.2.1 หน	วยความจําจานแม	เหล็ก 
  เป?นอุปกรณ�สํารองข9อมูลท่ีเป?นลักษณะของจานแม�เหล็กสําหรับบันทึกข9อมูลไว9ภายใน Disk 
ได9รับความนิยมและใช9งานมานานพอสมควร ซ่ึงเป?นส�วนประกอบของคอมพิวเตอร�ท่ีใช9หลัก ๆ ในปEจจุบัน 
ยกตัวอย�างเช�น ฮาร�ดดิสก� แสดงดังรูปท่ี 4.5 

 

 
รูปท่ี 4.5 ฮาร�ดดิสก� (Hard Disk) 

(ท่ีมา : https://todsaporn.wordpress.com/4Dหน�วยความจําDDmemoryDunit/) 
 

  4.2.2 หน	วยความจําจานแสง 
  เป?นสื่อเก็บข9อมูลสํารองท่ีได9รับความนิยมมากในปEจจุบัน โดยใช9หลักการทํางานของแสง การ
จัดการข9อมูลจะคล9ายกับแผ�นจานแม�เหล็ก ต�างกันท่ีการแบ�งจะเป?นรูปก9นหอย และเริ่มเก็บบันทึกข9อมูลจาก
ส�วนด9านในออกมาด9านนอก ท่ีเป?นท่ีนิยมและรู9จักกันดี เช�น CD และ DVD แสดงดังรูปท่ี 4.6 
 

 
รูปท่ี 4.6 แผ�น DVDDROM 

(ท่ีมา : https://todsaporn.wordpress.com/4Dหน�วยความจําDDmemoryDunit/) 
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  4.2.3 เทป 
  เป?นสื่อเก็บข9อมูลท่ีสามารถเก็บข9อมูลได9เป?นจํานวนมากและเข9าถึงข9อมูลแบบเรียงลําดับ
ต�อเนื่องกันไป (Sequential Access) มีการผลิตข้ึนมาหลากหลายขนาดแตกต�างกันไป เช�น DAT และ QIC 
เป?นต9น ปEจจุบันไม�นิยมนํามาใช�เป?นส�วนประกอบของคอมพิวเตอร� 
 

 
รูปท่ี 4.7 เทป (Tape) 

(ท่ีมา : https://todsaporn.wordpress.com/4Dหน�วยความจําDDmemoryDunit/) 
 

  4.2.4 หน	วยความจําแบบอ่ืน ๆ 
  เป?นสื่อเก็บข9อมูลแบบใหม�ท่ีพบได9ท่ัวไปในปEจจุบัน มีชื่อเรียกแตกต�างกันไป เช�น Flash 
Drive, Thumb Drive, Handy Drive เป?นต9น อีกชนิดคือ Memory Card เพ่ือใช9เก็บข9อมูลในกล9องดิจิตอล
แบบพกพา 
 

 
รูปท่ี 4.8 แฟรชไดร� (Flash drive) 

(ท่ีมา : https://todsaporn.wordpress.com/4Dหน�วยความจําDDmemoryDunit/) 
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5. สรุปทBายบท 

 หน�วยความจําในคอมพิวเตอร�สามารถแบ�งออกเป?น 2 ประเภท คือ หน�วยความจําหลัก (Main 
Memory) และ หน�วยความจําสํารอง (Secondary Memory) หน�วยความจําหลักแบ�งออกเป?น 2 ประเภท 
คือ RAM และ ROM จะแตกต�างกันในลักษณะการทํางาน RAM (Random Access Memory) ซ่ึงสามารถ
เขียนโปรแกรมหรือข9อมูลลงไปได9 และสามารถลบข9อมูลและโปรแกรมต�าง ๆ ได9เช�นกัน โดยต9องมีไฟฟqาเลี้ยง
ตลอดเวลา ตัวอย�างเช�น DDRDRAM แคช และ รีจิสเตอร� เป?นต9น ROM (Read Only Memory) เป?น
หน�วยความจําถาวร ท่ีเก็บข9อมูลสําคัญไว9โดยข9อมูลเหล�านี้จะมาจากผู9ผลิตหรือจากโรงงานได9ทําการลงข9อมูลไว9
แล9ว โดย ROM ไม�จําเป?นต9องใช9ไฟฟqามาเลี้ยง ข9อมูลจะไม�หายเหมือน RAM ส�วนมากข9อมูลใน ROM จะเป?น
ข9อมูลประเภท โปรแกรมควบคุม การจัดการพ้ืนฐานของระบบ ไมโครคอมพิวเตอร� (Bios) เป?นต9น ซ่ึงเป?น
ข9อมูลท่ีสําคัญ สาเหตุหนึ่งท่ี ROM ไม�สามารถท่ีจะลบข9อมูลได9 คือการปกปqองไม�ให9ข9อมูลท่ีสําคัญเหล�านี้เสีย
หายไป ส�วนหน�วยความจําสํารอง ต้ังอยู�ไกลจากหน�วยประมวลกลางมากกว�าหน�วยความจําหลัก แต�มีความจะ
สูงกว�า และความเร็วตํ่ากว�า ตัวอย�างเช�น หน�วยความจําจานแม�เหล็ก (Harddisk) หน�วยความจําจานแสง 
(Optical Disk) และ เทป (Tape) 
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แบบฝDกหัดทBายบทที่ 4 

1. หน�วยความจําในคอมพิวเตอร�สามารถแบ�งได9ก่ีประเภท อะไรบ9าง 
2. หน�วยความจํา RAM คืออะไร แบ�งออกเป?นก่ีประเภท อะไรบ9าง 
3. หน�วยความจํา ROM คืออะไร 
4. Cache คืออะไร มีโครงสร9างการเชื่อมต�อระหว�างหน�วยประมวลผลกลาง และ หน�วยความจําหลักอย�างไร 
5. หน�วยความจําจานแสง มีหลักการทํางานอย�างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
ระบบบัส 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. ระบบบัส 
 2. ระดับของบัส 
 3. ประเภทของบัส 
 4. สถาป�ตยกรรมของระบบบัส 
 
วัตถุประสงค!เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให ผู เรียนมีความเข าใจและสามารถอธิบายระบบบัสของคอมพิวเตอร,ได  
 2. เพ่ือให ผู เรียนมีความเข าใจและสามารถอธิบายระดับของบัสได  
 3. เพ่ือให ผู เรียนมีความเข าใจและสามารถอธิบายประเภทของบัสได  
 4. เพ่ือให ผู เรียนมีความเข าใจและสามารถอธิบายสถาป�ตยกรรมของระบบบัสได  
 5. เพ่ือให ผู เรียนมีความเข าใจและสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร,เพ่ือใช งานท่ัวไปได  
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต1ละหัวข อ พร อมยกตัวอย1างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ8กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ8กปฏิบัติการ 
6. ผู เรียนถามข อสงสัย 
7. ผู สอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร,และซอฟต,แวร,ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต,ต1าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร, 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร1วมมือ และความรับผิดชอบต1อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ8กหัดทบทวนท ายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการฝ8กปฏิบัติการ 



 
 

บทท่ี 5 
ระบบบัส 

 
 

1. ความนํา 

 ในบทนี้จะกล�าวถึง ระบบบัส (Bus System) ระดับของบัส ประเภทของบัส และสถาป&ตยกรรม
ของบัส ซ่ึงบัสจะเป,นเส-นทางท่ีใช-ในการติดต�อสื่อสารกันระหว�างอุปกรณ4ต�าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร4 
 ป&จจุบันนี้ ระบบคอมพิวเตอร4 และ สถาป&ตยกรรมคอมพิวเตอร4ได-พัฒนาไปอย�างรวดเร็วและ
เป,นการพัฒนาไปแบบก-าวกระโดด กล�าวคือ คอมพิวเตอร4ได-รับการพัฒนาให-มีความสามารถมากข้ึน 
ทํางานได-เร็วข้ึนกว�าสมัยก�อนมาก แต�ราคากลับถูกลงมากเช�นกัน การทํางานท่ีดีข้ึน และ เร็วข้ึนของ
คอมพิวเตอร4มาจากหลายสาเหตุด-วยกัน และส�วนหนึ่งท่ีทําให-การสื่อสารภายในเครื่องคอมพิวเตอร4
ทํางานได-เร็วข้ึน คือเส-นทางในการลําเลียงข-อมูลไปยังส�วนต�าง ๆ ระหว�าง CPU กับอุปกรณ4รอบข-าง 
ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป,นหน�วยความจําหลัก (Main memory) หรือ อุปกรณ4ต�อพ�วงอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร4โดยตรง (อุปกรณ4อินพุต/เอาต4พุต : I/O) ซ่ึงเส-นทางดังกล�าว คือ ระบบบัส (Bus System) 
หรือเรียกสั้น ๆ ว�า “บัส” 
 
2. ระบบบัส (Bus System) 

 ระบบบัส (System Bus) คือ เครื่องมือในการติดต�อสื่อสาร และ ขนถ�ายข-อมูลระหว�าง CPU 
กับอุปกรณ4 อ่ืน ๆ เป,นการเชื่อมต�อด-วยสายทองแดงบนแผงวงจรหลักของระบบคอมพิวเตอร4 
(Mainboard) โดยระบบบัสจะทําหน-าท่ีเป,นเส-นทางหลักของคอมพิวเตอร4ในการเชื่อมโยงอุปกรณ4ต�าง ๆ 
ไปยัง CPU เปรียบเสมือนเป,นถนนท่ีมีหลายช�องทางจราจร ท่ียิ่งมีช�องทางจราจรมาก ทําให-สามารถ
ระบายรถได-มาก และหมดเร็ว แสดงดังรูปท่ี 5.1 

การออกแบบระบบบัส (Bus System) ของระบบคอมพิวเตอร4นั้น ได-รับการออกแบบให-ทํางาน
ในรูปแบบของการแข�งขันเพ่ือแย�งใช-ทรัพยากร หมายความว�าในเวลาหนึ่ง ๆ สามารถมีการแย�งเพ่ือขอ
ใช-บัสได-จากอุปกรณ4หลาย ๆ ตัว แต�ทว�าจะมีเพียงอุปกรณ4หนึ่งตัวเท�านั้นท่ีสามารถใช-งานได- ดังนั้น ถ-ามี
อุปกรณ4จํานวนมากเชื่อมต�อเข-ากับบัส จะทําให-ประสิทธิภาพการทํางานของบัสลดตํ่าลง เนื่องจากจะทํา
ให-บัสมีความยาวมากข้ึน (ต-องรอคิวใช-บัสนาน) ซ่ึงจะทําให-การสื่อสารในบัสใช-ระยะเวลาหน�วงนานมาก
ข้ึน และเม่ือมีความต-องการใช-งานบัสของอุปกรณ4ต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนจนถึงจุดอ่ิมตัวในการให-บริการของ
บัสแล-ว ซ่ึงอาจจะส�งผลให-บัสเกิดป&ญหากลายเป,นจุดคอขวดในการสื่อสารได- 
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(ท่ีมา : https://bussyst

ขนาดของบัส สามารถวัดไ
คอมพิวเตอร4สามารถส�งข-อมูลได-ในแ
ข-อมูลได- 32 บิต หรือ 4 ไบต4ในแต
จะต-องแบ�งส�ง 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ไบต
ภายในครั้งเดียว 

บัสจะมีสัญญาณนาฬิกาเช�น
ความถ่ีเป,นเฮิร4ต (Hertz หรือ Hz) 
สัญญาณนาฬิกา ประมาณ 2.6, 2.8
ข-อมูลก็มากเท�านั้น 
 
3. ระดับของบัส 

 อุปกรณ4ต�าง ๆ ในระบบคอม
ตําแหน�งระดับเดียวกัน และมีความเ
ของระบบ โดยอุปกรณ4ท่ีทํางานช-า จ
แบ�งบัสออกเป,นระดับชั้น แสดงดังร
ระดับ ดังนี้ 
 

 

 
รูปท่ี 5.1 เส-นทางบัส 

ssystem46.files.wordpress.com/2012/08/bus2.png
 

วัดได-เป,นความกว-างบัส (Bus width) ซ่ึงเป,นตัวระบ
-ในแต�ละครั้ง เช�น บัสท่ีมีขนาด 32 บิต (32hbit bus) 

ในแต�ละครั้ง ถ-าเราต-องการส�งข-อมูล 8 ไบต4 โดยใช-บัสขน
ไบต4 แต�ถ-าเราใช-บัสท่ีมีขนาด 64 บิต จะสามารถส�งข-อ

าเช�นเดียวกับหน�วยประมวลผล ซ่ึงผู-ผลิตกําหนดให-สัญญ
Hz) หรือ เมกะเฮิร4ต (MHz) ในป&จจุบันส�วนใหญ� หน�วย
 2.8, 3.0 GHz ยิ่งค�าสัญญาณนาฬิกาสูงเท�าไหร� ความ

บคอมพิวเตอร4 มีความเร็วในการส�งข-อมูลท่ีแตกต�างกัน ด
วามเร็วเท�ากันท้ังระบบคอมพิวเตอร4 จะส�งผลต�อประสิทธ
ช-า จะทําให-อุปกรณ4อ่ืน ๆ ต-องรอ ดังนั้นในระบบคอมพิว
งดังรูปท่ี 5.2 เพ่ือแก-ไขป&ญหาดังกล�าว โดยสามารถแบ�งบ

 
รูปท่ี 5.2 ระดับของบัส 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
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2.png) 

ัวระบุจํานวนบิตท่ี
us) จะสามารถส�ง
-บัสขนาดเดียวกันนี้ 
ส�งข-อมูลได-ท้ังหมด

สัญญาณนาฬิกามี
หน�วยประมวลจะมี
� ความเร็วในการส�ง

กัน ดังนั้นถ-าใช-บัส
ะสิทธิภาพโดยรวม
มพิวเตอร4 จึงมีการ
แบ�งบัสออกเป,น 3 
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 3.1 บัสท(องถิ่น (Local Bus) 

 เป,นบัสท่ีมีความเร็วสูง ใช-เชื่อมต�อระหว�าง CPU กับหน�วยความจําแคช เพราะ CPU และแคชมี
อัตราในการถ�ายโอนข-อมูลสูงจึงต-องมีบัสท่ีรองรับความเร็วในระดับนี้ และเป,นตัวเชื่อมระหว�างบัส
ท-องถ่ินเข-ากับบัสระบบ 
 
 3.2 บัสระบบ (System Bus) 

 บัสระบบ เป,นบัสท่ีมีความเร็วรองลงมาจากบัสท-องถ่ิน ทําหน-าท่ีเป,นเส-นทางต�อระหว�างแคชกับ
หน�วยความจําหลัก และเป,นตัวเชื่อมต�อระหว�างบัสระบบเข-ากับเสริม 
 
 3.3 บัสเสริม (Expansion Bus) 
 จะทําให-อุปกรณ4ภายนอกระบบสามารถติดต�อกับหน�วยประมวลผลได- อุปกรณ4ต�อพ�วงจะต�อเข-า
กับพอร4ต ซ่ึงพอร4ตจะต�ออยู�บน ช�องเสริม (Expansion Slot) ซ่ึงช�องเสริมนี้จะต�อกับบัสเสริมเพ่ือส�ง
ข-อมูลไปยังหน�วยประมวลผล รูปข-างล�างนี้ เป,นรูปของการส�งข-อมูลระหว�างหน�วยประมวลผล 
หน�วยความจํา อุปกรณ4ต�อพ�วงต�าง ๆ ผ�านทางบัสระบบ และบัสเสริม บัสเสริมบนเมนบอร4ดมีหลายชนิด 
แต�ละชนิดบ�งบอกถึงชนิดของการ4ดท่ีต�าง ๆ ท่ีต�ออยู�บนคอมพิวเตอร4 ได-แก� บัส ISA, บัส PCI, บัส AGP, 
บัส USB และบัสไฟร4ไวร4 (Firewire) 
 
4. ประเภทของบัส 
 ในระบบคอมพิวเตอร4การส�งถ�ายข-อมูลระหว�างอุปกรณ4ต�าง ๆ ไม�สามารถส�งแค�ข-อมูลเพียงอย�าง
เดียวได- เพราะอุปกรณ4ทุกตัว เชื่อมเข-าบัสเดียวกัน ทําให-ยากท่ีจะระบุได-ว�าข-อมูลนี้เป,นของใคร และส�ง
มาเพ่ืออะไร ดังนั้นบัสในระบบคอมพิวเตอร4 ต-องประกอบไปด-วยบัส 3 ประเภท แสดงดังรูปท่ี 5.3 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 5.3 ประเภทของบัส 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
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 4.1 บัสข(อมูล (Data Bus) 

 บัสข-อมูลเป,นบัสแบบสองทิศทาง เป,นส�วนท่ีนําข-อมูลส�งไปยังท่ีต�าง ๆ ภายในระบบ
คอมพิวเตอร4 ความเร็วในการส�งถ�ายข-อมูลจะเร็วมากน-อยเพียงใดข้ึนอยู�กับความกว-างของเส-นทางส�ง
ข-อมูลเช�นกัน สําหรับระบบ ท่ีใช- CPU 8088 มีความกว-างของบัสข-อมูลเพียง 8 บิต CPU 8086 มี
บัสข-อมูลขนาด 16 บิต CPU Pentium จะมีความกว-างของบัสข-อมูลขนาด 64 บิต เป,นต-น 
 
 4.2 บัสตําแหน>ง (Address Bus) 
 บัสตําแหน�งเป,นบัสแบบทิศทางเดียว เป,นบัสท่ีใช- ในการระบุ ตําแหน�งหรือท่ีอยู�ของ
หน�วยความจํา หรือ อุปกรณ4ต�าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร4 ท่ี CPU ต-องการติดต�อ ในระบบท่ีใช- 
CPU รุ�น 8088 หรือ 8086 จะมีบัสตําแหน�งขนาด 20 เส-นเท�ากับ หมายความว�า CPU สามารถอ-าง
ตําแหน�งได-เท�ากับ 220 ตําแหน�ง (บัสแต�ละเส-นมีข-อมูลท่ีเป,นไปได-คือ ‘0’ และ ‘1’) หรือ 1 MB รุ�น 
80286 มีบัสตําแหน�ง 24 เส-น สามารถอ-างได- 16 MB หรือ รุ�น 80386DX และ รุ�น 80486 มีบัส
ตําแหน�งขนาด 32 เส-นทําให-อ-างได-ถึง 4 GB และในรุ�น Pentium จะมีบัสตําแหน�ง 36 เส-น ซ่ึงอ-างอิง
ตําแหน�งได-เท�ากับ 236 ตําแหน�ง 
 
 4.3 บัสควบคุม (Control Bus) 
 เป,นบัสท่ีใช-สําหรับเป,นเส-นทางเดินสัญญาณการควบคุมจาก CPU ไปยังอุปกรณ4อ่ืน ๆ ภายใน
ระบบคอมพิวเตอร4 หรือจากอุปกรณ4อ่ืน ๆ มายัง CPU เพ่ือประสานและควบคุมการทํางานของระบบให-
มีความสอดคล-องกัน สัญญาณควบคุมมีดังนี้ 
  1) System Clock (SYSCLOCK) เป,นสัญญาณนาฬิกาของระบบ 
  2) Memory Read (MEMR) เป,นสัญญาณให- CPU อ�านข-อมูลจากหน�วยความจํา 
  3) Memory Write (MEMW) เป,นสัญญาณให- CPU เขียนข-อมูลลงหน�วยความจํา 
  4) I/O Read (IOR) เป,นสัญญาณให- CPU อ�านข-อมูลจาก I/O 
  5) I/O Write (IOW) เป,นสัญญาณให- CPU เขียนข-อมูลลง I/O 

 
5. สถาปDตยกรรมของระบบบัส 

 5.1 XTIBUS (Extended Technology) หรือ PC Bus 
 เป,นบัสแบบ 8 บิต มีบัสข-อมูลขนาด 8 เส-น และมีบัสตําแหน�งขนาด 20 เส-น สามารถอ-างอิง
ตําแหน�งในหน�วยความจําได- 1 MB โดย IBM ได-นําไปใช-กับ IBM PC (XT) ซ่ึงใช- CPU 8088 เป,น CPU 
ขนาด 8 บิต โดยระบบบัสแบบ PC BUS นี้มีความกว-างของบัสเป,น 4.77 MHz และยังสามารถส�งถ�าย
ข-อมูลด-วยความเร็วสูงสุดท่ี 2.38 MB ต�อวินาที 
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 5.2 ATIBUS (Advance Technology) หรือ ISA BUS (Industry Standard 
Architecture Bus) 
 เป,นบัสแบบ 16 บิต มีบัสข-อมูลขนาด 16 เส-น และมีบัสตําแหน�ง 24 เส-น ทําให-สามารถอ-างอิง
ตําแหน�งในหน�วยความจําได- 16 MB บริษัท IBM ได-นําไปใช-กับ IBMhPC/AT ท่ีใช- CPU 80286 ซ่ึงเป,น 
CPU ขนาด 16 บิต สามารถส�งถ�ายข-อมูลด-วยความเร็วสูงสุด 8 MB ต�อวินาที 
 
 5.3 MCA BUS (Micro Channel Architecture Bus) 
 บริษัท IBM ได-ออกมาตรฐานระบบบัสของตนใหม� เรียกว�า MICRO CHANNEL 
AECHITECTURE หรือ MCA เพ่ือนํามาใช-กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร4รุ�น PS/2 เป,นบัสท่ีสนับสนุน
บัสข-อมูลท้ังแบบ 16 บิต และ 32 บิต มีบัสตําแหน�ง 32 เส-น ทําให-สามารถอ-างอิงหน�วยความจําได-ถึง 4 
GB ความเร็วในการส�งถ�ายข-อมูลได-สูงสุดถึง 20 MB ต�อวินาที และเพ่ิมคุณสมบัติในการรู-จักอุปกรณ4
แบบอัตโนมัติ (Plug and Play) แต�ไม�สามารถใช-ร�วมกับ ISA Bus ได- 

จากการท่ีวิศวกรของ IBM มองในจุดท่ีแตกต�างจากคนอ่ืน ๆ ท่ัวไป เพราะแต�เดิมนั้น IBM จับ
ตลาด เมนเฟรม (Mainframe) มาก�อน ทําให-วิศวกร IBM ถนัดกับเมนเฟรมมากกว�า ทําให-วิศวกร
เหล�านั้นมองว�าคอมพิวเตอร4แบบต้ังโต�ะ ควรจะทํางานแบบหลาย ๆ งาน (Task) พร-อม ๆ กันได- 
(Multiple tasks) ประกอบกับ IBM ต-องการท่ีจะให-ภาพพจน4 Mainframe ของตน ดูมีประสิทธิภาพสูง
กว�า คอมพิวเตอร4แบบต้ังโต�ะจึงไม�ค�อยได-เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถให-กับระบบบัสใหม�ให-
เด�นกว�าเดิมมากนัก 
 
 5.4 EISA BUS (Extended Industry Standard Architecture Bus) 

 EISA Bus เกิดจากการพัฒนาระบบของ PC AT bus ในป� 1991 บริษัทอินเทลได-ผลิต EISA 
chip set ซ่ึงรวมเอา 82358 Bus controller 82357 Integrated System Peripheral และ 82355 
Bus Master Interface Controller เข-าด-วยกัน เม่ือครั้งท่ี IBM ทําการขยาย จาก PC bus ไปสู� PC 
AT bus โดยการเพ่ิมบัสข-อมูล บัสตําแหน�ง และ บัสควบคุม ลงไป ผู-ออกแบบได-ทําการออกแบบให-มี
ความเข-ากันได- (Compatible กับ ของเดิม เช�น ผู-ใช-สามารถใช-กับอุปกรณ4ท่ีเป,นของ PC ท่ีเป,น 8 บิต 
ได- EISA bus นั้นได-ถูกออกแบบให-ขยายจาก PC AT ข้ึนมาโดยมีคุณสมบัติ คือ เป,นแบบ 32 บิต 
สามารถส�งผ�านข-อมูลได-ด-วยความเร็ว 33 MBต�อวินาที และมีคุณสมบัติในการรู-จักอุปกรณ4แบบอัตโนมัติ 
(Plug and Play) ต�อมาได-พัฒนาเป,น EISAh2 ซ่ึงสามารถส�งถ�ายข-อมูลด-วยอัตราเร็วสูงสุดท่ี 132 เมกะ
ไบต4 ต�อวินาที และสามารใช-งานร�วมกับ ISA Bus ได- 

 
 5.5 VL BUS (VESA LOCAL BUS) 

 เม่ือคราวท่ี Compaq ได-เป�ดตัว Deskpro 386 นั้น ทาง Compaq ได-แยกสัญญาณนาฬิกา
ของหน�วยความจําหลัก บัส และ CPU ออกจากกัน ซ่ึง Compaq ได-เป�ดตัวระบบบัสใหม�ของตนไปด-วย 
เพราะ หน�วยความจําหลักของเครื่องนี้ จะอยู�บน slot ขนาด 32 bit ซ่ึงออกแบบมาเฉพาะของ 
Compaq เท�านั้น ซ่ึง เป,นจุดเริ่มต-นให-ผู-ผลิตแต�ละบริษัท เริ่มหันไปออกแบบและผลิตระบบบัส ท่ีเป,น
มาตรฐานของตนเองข้ึนมา 
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ระบบบัสเหล�านี้ แต�เดิมเรียกว�าเป,น Private Bus เพราะใช-เป,นการส�วนตัวเฉพาะบริษัทเท�านั้น 
แต�ต�อมาก็ เรียกว�าเป,น Local Bus เพราะใช-สัญญาณนาฬิกาเดียวกับ CPU ไม�ต-องพ่ึงวงสัญญาณ
นาฬิกาพิเศษแยกออกจาก CPU ซ่ึงจะทําให-สามารถใช-สัญญาณนาฬิกาเดียวกันกับ CPU ในขณะนั้นได- 
ซ่ึงก็มักจะนํามาใช-กับหน�วยความจําหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ แต�ก็มี Card 
แสดงผลอีกชนิดหนึ่งท่ีต-องการความไวสูง เช�น Display Card ท่ีมีการเข-าถึงและส�งถ�ายข-อมูล ระหว�าง 
CPU กับ Display Card ได-เร็วแล-ว ก็ช�วยจะลดป&ญหาเรื่อง Refresh Rate ตํ่า เพราะ CPU จะทําการ
ประมวลผลและนํามาแสดงผลบนจอภาพ ยิ่งหากว�ามีการใช- mode resolution ของ จอภาพสูง ๆ 
และเป,น mode graphics ด-วยแล-ว CPU ต-องทําการส�งถ�ายข-อมูลให-เร็วข้ึน เพ่ือให-ภาพท่ีได-ไม�กระตุก 
และไม�กระพริบ (Refresh Rate ตํ่าเป,นเหตุให-จอกระพริบ) เนื่องจากระบบ Local Bus นั้นจะช�วยใน
การส�งผ�าน และเข-าถึงข-อมูลได-รวดเร็ว จึงได-มีบริษัทนําระบบ Local Bus มาใช-กับ Display Card ด-วย 
โดยบริษัทแรก ท่ีนํามาใช-และเป�ดตัวอย�างเป,นทางการ คือ NEC ซ่ึงใช-กับ NEC Powermate (ในป� 
1991) และต�อ ๆ มาผู-ผลิตรายอ่ืน ๆ ก็ได-พยายามเลียนแบบ และได-ออกแบบระบบ Local Bus ของตน 
ซ่ึง Card ของแต�ละบริษัท ก็นําเอาไปใช-กับ บริษัทอ่ืนไม�ได- ทําให-มีการ กําหนดมาตรฐานระบบ Bus นี้
ข้ึนมา โดยกลุ�มนั้นชื่อ Video Electronics Standards Association หรือ VESA และได-เรียก 
มาตรฐานนั้นว�าเป,น VESA Local Bus หรือ สั้น ๆ ว�า VL Bus ในป� 1992 

ระบบ VL Bus นั้นสามารถใช-สัญญาณนาฬิกา ได-สูงถึง 50 MHz ท้ังยังสนับสนุนเส-นทางข-อมูล
ท้ัง 32 bit และ 64 bit รวมถึงอ-างตําแหน�งหน�วยความจําได-สูงถึง 4 GB อีกด-วย แต�อย�างไรก็ตาม VL 
Bus ไม�ใช�สถาป&ตยกรรมท่ีดีนัก เพราะไม�มีเอกลักษณ4 หรือ คุณสมบัติพิเศษนอกเหนือไปจาก ISA มาก
นัก เพราะจะเป,นการเพ่ิมขีดความสามารถให-กับ ISA มากกว�าท่ีจะเป,นพัฒนาความสามารถให-กับ ISA 
เนื่องจากยังคงให- CPU เป,นตัวควบคุมการทํางาน ใช- Bus Mastering ไม�ได- และยังไม�สามารถปรับแต�ง
ค�าต�าง ๆ ผ�านทางซอฟต4แวร4ได- จากจุดอ�อนตรงจุดนี้ ทําให-อินเทลได- พัฒนาระบบ Local Bus ของตน
ข้ึนมานั่นเอง 
 
 5.6 PCI BUS (Peripheral Component Interconnect) 

 PCI Bus หรือ Peripheral Computer Interconnect เป,น Local Bus อีกแบบหนึ่งท่ี
พัฒนาข้ึนโดยอินเทล ในเดือนกรกฎาคม ป� 1992 โดยท่ีแยกการควบคุมของระบบบัส กับ CPU ออก
จากกัน และส�งข-อมูลผ�านทางวงจรเชื่อม (Bridge Circuit) ซ่ึงจะมีชิปเซตท่ีคอยควบคุมการทํางานของ
ระบบบัสต�างหาก โดยท่ีชิปเซตท่ีควบคุมนี้จะเป,นลักษณะเป,น Processor Independent คือ ไม�ข้ึนกับ
ตัว CPU แรกเริ่มท่ีเป�ดตัวนั้น PCI จะเป,นบัสแบบ 32 bit ท่ีทํางานด-วยความเร็ว 33 MHz ซ่ึงสามารถ
ให-อัตราเร็วในการส�งผ�านข-อมูลถึง 133 MB ต�อวินาที แสดงดังรูปท่ี 5.4 และ 5.5 

ต�อมา เม่ืออินเทลเป�ดตัว CPU  ใน Generation ท่ี 5 ของตน Intel Pentium ซ่ึงเป,น CPU 
ขนาด 32 bit ทางอินเทลได-ทําการกําหนดมาตรฐาน ของ PCI ใหม� เป,น PCI 2.0 ในเดือนกรกฎาคม 
1993 ซ่ึง PCI 2.0 มีความกว-างของเส-นทางข-อมูลถึง 64 bit ซ่ึงหากใช-งานกับ Card 64 bit แล-ว จะ
สามารถให-อัตราเร็วใน การส�งผ�านข-อมูลสูงสุดถึง 266 MB ต�อวินาที 
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รูปท่ี 5.4 PCI Bus และ Slot ISA 

(ท่ีมา : http://www.nextproject.net/contents/default.aspx?00064) 
 

จุดเด�นของ PCI ท่ีเห็นได-ชัดนอกเหนือไปจากข-างต-น ก็ยังมีเรื่องของ Bus Mastering ซ่ึง PCI นั้น 
สามารถ ทําได-เช�นเดียวกับ EISA และ MCA แล-ว Chipset ท่ีใช-เป,นตัวควบคุมการทํางาน ก็ยังสนับสนุน
ระบบ ISA และ EISA อีกด-วย ซ่ึงก็สามารถทําให-ผลิตแผงวงจรหลักทีมีท้ัง Slot ISA, EISA และ PCI 
รวมกันได- นอกจากนั้น ยังสนับสนุนระบบ PlughandhPlay (เป,นมาตรฐานท่ีพัฒนาในป� 1992 ท่ี
กําหนดให- Card แบบ PlughandhPlay นี้ จะไม�มี Dip switch หรือ Jumper เลย ทุกอย�าง ท้ัง IRQ, 
DMA หรือ Port จะถูกกําหนดไว-แล-ว แต�เราสามารถเลือก หรือ เปลี่ยนแปลงได-จาก Software) 

 

 
รูปท่ี 5.5 PCI 64 Bit ( วงสีเหลือง ) และ PCI 32 Bit ( วงสีแดง ) 

(ท่ีมา : http://www.nextproject.net/contents/default.aspx?00064) 
 

 5.7 AGP BUS (Accelerated Graphics Port) 
 ในกลางป� 1996 เม่ือทางอินเทลได-ทําการเป�ดตัว Intel Pentium II ซ่ึงพร-อมกันนั้นได-ทําการ
เป�ดตัว สถาป&ตยกรรมท่ีช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของหน�วยแสดงผลด-วยนั่นคือ Accelerated Graphics 
Port หรือ AGP ซ่ึงได-เป�ดตัวชิปเซตท่ีสนับสนุนการทํางานนี้ด-วย คือ 440LX (ซ่ึงแน�นอนว�าชิปเซตท่ี
ออกมาหลังจากนี้ จะสนับสนุนการทํางาน AGP ด-วย AGP นั้น จะมีการเชื่อมต�อกับชิปเซตของระบบ
แบบ PointhtohPoint ซ่ึงจะช�วยให-การส�งผ�านข-อมูล ระหว�าง Card AGP กับชิปเซตของระบบได-เร็วข้ึน 
และยังมีเส-นทางเฉพาะ สําหรับติดต�อกับหน�วยความจําหลักของระบบ เพ่ือใช-ทําการ Render ภาพ 
แบบ 3D ได-อย�างรวดเร็วอีกด-วย จากเดิม Card แสดงผล แบบ PCI นั้น จะมีป&ญหาเรื่องของ
หน�วยความจําบน Card เพราะเม่ือต-องการใช-งาน ด-านการ Render ภาพ 3 มิติ ท่ีมีขนาดใหญ�มาก ๆ 
จําเป,นต-องมีการใช-หน�วยความจําบน Card นั้นมาก ๆ เพ่ือรองรับขนาดของพ้ืนผิว (Texture) ท่ีเป,น
องค4ประกอบสําคัญของงาน Render เม่ือต-องใช-หน�วยความจํามาก ๆ ราคาก็ยิ่งแพง ดังนั้นทาง Intel 
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จึงได-ทําการคิดค-นสถาป&ตยกรรมใหม�เพ่ืองานด-าน Graphics นี้ โดย เฉพาะ AGP จึงได-ถือกําเนิดข้ึนมา 
AGP นั้นจะมี mode ในการ render อยู� 2 แบบ คือ Local Texturing และ AGP Texturing โดยท่ี 
Local Texturing นั้น จะทําการ copy หน�วยความจํา ของระบบไปเก็บไว-ท่ีเฟรมบัฟเฟอร4ของ Card 
(หน�วยความจํา บนตัว Card) จากนั้นจงทําการประมวลผล โดยดึงข-อมูลจากเฟรมบัฟเฟอร4บน Card 
นั้นอีกที ซ่ึงวิธีการนี้เป,นวิธีการท่ีใช-บนระบบ PCI ด-วย วิธีนี้จะพ่ึงขนาดของหน�วยความจําบน Card มาก 
APG Texturing นั้น เป,นเทคนิคใหม�ท่ีช�วยลดปริมาณของหน�วยความจํา หรือ เฟรมบัฟเฟอร4บน 
Display Card ลงได-มาก เพราะสามารถทําการใช-งาน หน�วยความจําของระบบให-เป,นเฟรมบัฟเฟอร4ได-
เลย โดยไม�ต-องดึง ข-อมูลมาพักไว-ท่ีเฟรมบัพเฟอร4ของ Card โดยปกติแล-ว AGP จะทํางานท่ีความเร็ว 66 
MHz ซ่ึงแม-ว�าระบบจะ ใช- FSB เป,น 100 MHz แต�มันยังคงทํางานท่ี 66 MHz (ซ่ึงตรงจุดนี้ 
Mainboard บางรุ�น บางยี่ห-อ สามารถปรับแต�งค�านี้ได- แต�ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของ Card และอุปกรณ4
อ่ืน ๆ ด-วย) ซ่ึงใน mode ปกติจะมีความสามารถแทบจะเหมือนกับ PCI แบบ 66 MHz เลย โดยจะมี
อัตราการส�งถ�ายข-อมูลท่ีสูงถึง 266 M/s และนอกจากนี้ยังสามารถทํางานได-ท้ังขอบขาข้ึนและขอบขาลง
ของ 66 MHz จึงเท�ากับว�ามัน ทํางาน ท่ี 133 MHz ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมอัตราการส�งถ�ายข-อมูลได-สูงถึง 532 
M/s (Card ท่ีใช- และ chipset ท่ีใช-ต-อง สนับสนุนการทํางานแบบนี้ด-วย) ซ่ึงเรียก mode นี้ว�า mode 
2X และ mode ปกติว�าเป,น mode 1X สําหรับความเร็วในการส�งถ�ายข-อมูลนั้น จะข้ึนอยู�กับชนิดของ
หน�วยความจําหลักด-วย ถ-าหน�วยความจําหลักเป,นชนิดท่ีเร็วจะยิ่งช�วยเพ่ิมอัตราเร็วในการส�งถ�ายข-อมูล
มากข้ึน ดังนี้ 

EDO DRAM หรือ SDRAM PC 66  ได- 528  MB/s 
SDRAM PC 100    ได- 800  MB/s 
DRDRAM     ได- 1.4  GB/s 
อีกสาเหตุหนึ่งท่ีระบบบัสแบบ AGP ทําได-ดีกว�า PCI เพราะ เป,น Slot แบบเอกเทศ ไม�ต-องไป

ใช- Bandwidth ร�วมกับใคร แสดงดังรูปท่ี 5.6 (เพราะเครื่อง ๆ หนึ่งมี Display Card เพียงตัวเดียวก็
เพียงพอแล-ว ดังนั้น ในแผงวงจรหลักจึงมี Slot AGP เพียง Slot เดียว) ในป&จจุบัน ระบบบัสแบบ AGP 
ได-พัฒนามาถึง AGP 4X แล-ว ซ่ึงช�วยให-เพ่ิมอัตราการส�งผ�านข-อมูลได-สูงข้ึน อีกเท�าตัวจาก 2X 

ทุกวันนี้ การใช-งานคอมพิวเตอร4โดยท่ัวไปนั้น ก็จะใช-งานกันด-านกราฟ�กกันเป,นหลัก อย�างน-อย
ท่ีสุด ระบบปฏิบัติการท่ีเราใช-โดยท่ัวไป ก็จะเป,นในแบบ Graphical User Interface ( GUI ) ท้ัง
หมดแล-ว จะมีบ-าง ก็แค�ในส�วนของ UNIX เช�น Linux หรือ Solaris เป,นต-น แต�รุ�นใหม� ๆ มักจะใช-เป,น 
GUI แล-ว ( เช�น OpenWin หรือ CDE ) ดังนั้น เรียกได-ว�า ผู-ใช-ได-ใช-งานด-านกราฟ�กกันทุกครั้งของการ
เป�ดเครื่องเลยทีเดียว ยิ่งถ-าใช-งานเพ่ือเล�นเกมโดยเฉพาะเกม 3 มิติ ( 3D ) ด-วยแล-ว ยิ่งใช-งานด-าน
กราฟ�ก และ แอนิเมชันอย�างสูงมาก ซ่ึงหน-าท่ีการทํางานเหล�าเพ่ือให-ได-ผลลัพธ4ออกมาท่ีหน-าจอให-ผู-ใช-
พอใจล-วนเกิดมาจากหน�วยประมวลผลด-านกราฟ�กท้ังสิ้น ซ่ึง Graphics Card ท่ีเราใช-บนเครื่อง
คอมพิวเตอร4โดยท่ัวไป สามารถแบ�งออกได- 3 แบบคือ 
  1) Onboard คือมีการรวมเอาหน�วยประมวลผลด-าน Graphics และส�วนควบคุม
หน�วยความจําของ Graphics เข-าไว-บนแผงวงจรหลัก 
  2) Card PCI โดยการเสียบเข-ากับ Slot แบบ PCI 
  3) Card AGP โดยการเสียบเข-ากับ Slot เฉพาะ สําหรับงานด-าน Graphics 
โดยเฉพาะนั่นคือ AGP หรือ Accelerated Graphics Port แสดงดังรูปท่ี 5.7 
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(ท่ีมา : http://w

รูปท
(ท่ีมา : http://w

 5.8 USB (Univer

 USB คือ พอร4ต หรือช
Printer, Modem, Mouse, K
นับว�าเป,นระบบท่ีทันสมัยรอง
ติดต้ัง มีความสามารถรองรับ
มีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

 
  1) ลดข-อจําก
เดียว 
  2) Hot P
จําเป,นต-อง boot เครื่องใหม�

 

รูปท่ี 5.6 แผนภาพ AGP BUS 
p://www.nextproject.net/contents/default.aspx?0

 

รูปท่ี 5.7 แผงวงจรหลักท่ีมี Interface แบบ AGP 2.0 
p://www.nextproject.net/contents/default.aspx?0

 
iversal Serial Bus) 

หรือช�องทางในการเชื่อมต�อระหว�างคอมพิวเตอร4กับอุปกร
se, Keyboard, Digital Camera เป,นต-น แสดงดังรูปท่ี 
ยรองลงมาจาก Firewire เนื่องจากรองรับอุปกรณ4ได-มาก
งรับ Plug and Play จึงทําให- USB เป,นท่ีนิยมอย�างมากใ

-อจํากัดของอุปกรณ4ต�อพ�วงโดยมากข้ึนถึง 127 อุปกรณ4ใ

t Plug สนับสนุนการต�อ, ถอดออก และ เซต อุปกร
หม� 
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px?00064) 

 
 

px?00064) 

ุปกรณ4อ่ืน ๆ ไม�ว�าจะเป,น 
รูปท่ี 5.8 พอร4ต USB นั้น
ด-มากข้ึน และง�ายต�อการ
มากในป&จจุบัน โดย USB 

รณ4ในคอมพิวเตอร4เครื่อง

อุปกรณ4ท่ีติดต�ออยู�โดยไม�
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  3) สามารถจ�ายไฟฟ�าขนาด 5 Volt ให-แก�อุปกรณ4ท่ีต�อพ�วงกับ USB 
  4) มี MODE การทํางานแบบ Suspend เพ่ือช�วยในการประหยัดพลังงาน 
  5) สามารถกําหนดค�าตําแหน�งแอดเดรสของ อุปกรณ4ต�าง ๆ โดยอัตโนมัติ 
  6) USB มีคอนเนคเตอร4ท่ีเป,นแบบเฉพาะ ทําให-ช�วยป�องกันความผิดพลาดในเรื่องของ
การต�ออุปกรณ4ผิดประเภท 
 

ในป&จจุบัน USB ได-มีการพัฒนามาอย�างต�อเนื่องถึง 3 รุ�น โดยแต�ละรุ�นถูกเพ่ิมความสามารถ 
และความเร็วในการรับส�งข-อมูลลงไป 
  1) USB 1.1 ความเร็วในการรับข-อมูล 1.5h12 Mb/s ความเร็วในการส�งข-อมูล 0.19h
1.5 Mb/s แรงดันไฟฟ�า 5V 0.5A 
  2) USB 2.0ความเร็วในการรับข-อมูล 480 Mb/s ความเร็วในการส�งข-อมูล 60 Mb/s 
แรงดันไฟฟ�า 5V 0.5A 
  3) USB 3.0ความเร็วในการรับข-อมูล 5 Gb/s ความเร็วในการส�งข-อมูล 500 Mb/s 
แรงดันไฟฟ�า 5V 0.5A 

 

 
รูปท่ี 5.8 พอร4ตเชื่อมต�อ USB 2.0 และ USB 3.0 

(ท่ีมา : http://www.hddtech.net/blog/knowledge/usbh3h0hและhusbh2h0hแตกต�างกันอย�างไร/) 
  



บทท่ี 5 ระบบบัส   | 87 

 

6. สรุปท(ายบท 

 ในระบบคอมพิวเตอร4 มีอุปกรณ4หลายอย�างเชื่อมต�อกันอยู� และอุปกรณ4เหล�านั้นต-องสามารถ
ติดต�อสื่อสารกันได-เพ่ือส�งข-อมูลระหว�างกัน ช�องทางท่ีอุปกรณ4ต�าง ๆ ใช-เชื่อมต�อกัน เรียกว�า บัส (Bus) 
ซ่ึงบัสนี้มีลักษณะเป,นเส-นทองแดงท่ีอยู�บนแผงวงจรหลัก (Mainboard) นั่นเอง และเนื่องจากเหตุผลใน
ด-านความเร็วของอุปกรณ4ท่ีนํามาเชื่อมต�อมีความเร็วต�างกัน ทําให-ต-องแบ�งบัสออกเป,น 3 ระดับ คือ บัส
ท-องถ่ิน (Local bus) บัสระบบ (System bus) และ บัสขยาย (Expansion bus) เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําในด-านความเร็วของอุปกรณ4ท่ีเชื่อมต�อ นอกจากนี้ในการออกแบบระบบบัสให-สามารถทํางานร�วมกัน
กับอุปกรณ4หลาย ๆ ตัวได- ทําให-ต-องมีบัส 3 ประเภท คือ 
 1) บัสข-อมูล (Data Bus) เป,นบัสแบบสองทิศทาง เป,นส�วนท่ีนําข-อมูลส�งไปยังท่ีต�าง ๆ ภายใน
ระบบคอมพิวเตอร4 ความเร็วในการส�งถ�ายข-อมูลจะเร็วมากน-อยเพียงใดข้ึนอยู�กับความกว-างของเส-นทาง
ส�งข-อมูลเช�นกัน 
 2) บัสตําแหน�ง (Address Bus) เป,นบัสแบบทิศทางเดียว เป,นบัสท่ีใช-ในการระบุตําแหน�งหรือท่ี
อยู�ของหน�วยความจํา หรือ อุปกรณ4ต�าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร4 ท่ี CPU ต-องการติดต�อ 
 3) บัสควบคุม (Control Bus) เป,นบัสท่ีใช-สําหรับเป,นเส-นทางเดินสัญญาณการควบคุมจาก 
CPU ไปยังอุปกรณ4อ่ืน ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร4 หรือจากอุปกรณ4อ่ืน ๆ มายัง CPU เพ่ือประสาน
และควบคุมการทํางานของระบบให-มีความสอดคล-องกัน 
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แบบฝWกหัดท(ายบท 

1. ระบบบัสคืออะไร และมีหน-าท่ีอะไร 
2. ถ-ามีบัสตําแหน�งขนาด 12 เส-น จะสามารถอ-างอิงพ้ืนท่ีในหน�วยความจําได-ขนาดเท�าใด 
3. เพราะเหตุใดจึงต-องแบ�งบัสออกเป,นหลายระดับ และระบบบัสแบ�งออกเป,นก่ีระดับ อะไรบ-าง 
4. จงอธิบายลักษณะของบัสข-อมูล (Data bus) 
5. จงอธิบายลักษณะของบัสตําแหน�ง (Address bus) 
6. จงอธิบายลักษณะของบัสควบคุม (Control bus) 
7. ความสามารถ Plug and Play ของ PCI หมายความว�าอย�างไร 
8. ความสามารถ Hot Plug ของ USB หมายความว�าอย�างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
ระบบอินพุตและเอาท�พุต 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. อุปกรณ
อินพุต 
 2. อุปกรณ
เอาท
พุต 
 3. การติดต�อกับอุปกรณ
 I/O 
 
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายอุปกรณ
อินพุตได� 
 2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายอุปกรณ
เอาท
พุตได� 
 3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายวิธีในการติดต�อกับอุปกรณ
 I/O ได� 
 4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถใช�งานอุปกรณ
อินพุต และเอาท
พุตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
ได� 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต�ละหัวข�อ พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู�สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ9กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ9กปฏิบัติการ 
6. ผู�เรียนถามข�อสงสัย 
7. ผู�สอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป?ตยกรรมคอมพิวเตอร
และซอฟต
แวร
ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต
ต�าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร�วมมือ และความรับผิดชอบต�อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ9กหัดทบทวนท�ายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการฝ9กปฏิบัติการ 
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1. ความนํา 
 ในบทนี้จะกล�าวถึง อุปกรณ�อินพุต อุปกรณ�เอาท�พุต และวิธีในการติดต�อกับอุปกรณ�อินพุต และ
เอาท�พุต นอกจากอุปกรณ�ต�าง ๆ จากบทท่ีผ�านมาแล$ว ในระบบคอมพิวเตอร�สามารถเชื่อมต�อกับ
อุปกรณ�ภายนอกได$ เพ่ือใช$ในการรับข$อมูลเข$า หรือส�งข$อมูลออกไปแสดงผล 
 การท่ีหน�วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือหน�วยความจําหลัก (Main 
Memory) จะติดต�อสื่อสารกับอุปกรณ�อินพุต/เอาท�พุต (Input/Output : I/O) ซ่ึงบางทีก็เรียกเปKน
อุปกรณ�ภายนอก (Peripheral Devices) เช�น แปOนพิมพ� จอภาพ เมาส� เครื่องพิมพ� โมเด็ม สแกนเนอร� 
เปKนต$น จะไม�สามารถติดต�อกันได$โดยตรง แต�จะต$องมีตัวกลางคือหน�วย “I/O Module” สําหรับทํางาน
ติดต�อและโยกย$ายหรือถ�ายโอน (Transfer) อุปกรณ�อินพุต/เอาท�พุต เปKนส�วนท่ีเปKนฮาร�ดแวร� 
(Hardware) ท่ีสําคัญท่ีทุกระบบคอมพิวเตอร�จําเปKนต$องมีเพ่ือรับข$อมูลเข$าสู�ระบบ และ แสดงผลลัพธ�ให$
ผู$ใช$มองเห็น อุปกรณ�ท่ีทําหน$าท่ีรับข$อมูลเข$าระบบคอมพิวเตอร� เรียกว�า “Input Device” และอุปกรณ�
ท่ีทําหน$าท่ีแสดงผลลัพธ�ของระบบคอมพิวเตอร� เรียกว�า “Output Device” ส�วนอุปกรณ�ท่ีทําหน$าท่ี
เปKนตัวเชื่อมระหว�าง (Input/Output Device) กับหน�วยประมวลผลกลาง คือ “I/O Module” เม่ือ
คอมพิวเตอร�จะแก$ปZญหาใด ๆ ได$ จําเปKนต$องมีโปรแกรม และ ข$อมูลปOอนเข$าสู�เครื่องคอมพิวเตอร� 
หลังจากท่ีคอมพิวเตอร�ทํางานจนกระท่ังได$คําตอบแล$ว คอมพิวเตอร�จะส�งผลลัพธ�ให$ผู$ใช$โปรแกรมนั้น ๆ 
รับ หรือ ส�งข$อมูลผ�านหน�วยอินพุต/เอาท�พุต (Input/Output Unit) หรือเรียกสั้น ๆ ว�า I/O 
 
2. อุปกรณ�อินพุต (Input Devices) 

 อุปกรณ�อินพุต คือ อุปกรณ�ท่ีทําให$คอมพิวเตอร�สามารถสัมผัส และ รับรู$สิ่งต�าง ๆ จาก
ภายนอกเครื่องได$อันได$แก� โปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีเขียนสั่งงานให$คอมพิวเตอร�ทํางานตามข้ันตอนและ
ข$อมูลท่ีต$องใส�เข$าไปพร$อมกับโปรแกรม เพ่ือส�งไปให$หน�วยประมวลผลกลางทําการประมวลผลและผลิต
ผลลัพธ�ท่ีต$องการออกมา ตัวอย�างเช�น คีย�บอร�ด เมาส� จอยสติก จอสัมผัส ปากกาแสง กล$องดิจิตอล 
สแกนเนอร� และ เครื่องอ�านบัตร เปKนต$น 
 
 2.1 คีย�บอร�ด (Keyboard) 
 เปKนอุปกรณ�อินพุตชนิดแรกท่ีใช$กับคอมพิวเตอร� และถือเปKนอินพุตหลักของอุปกรณ�ประเภท 
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ�ต�าง ๆ ซ่ึงในปZจจุบันแปOนพิมพ�ได$เพ่ิมปุ\มข้ึนเพ่ือความสะดวกในการใช$
งาน เช�น ปุ\มคีย�ลูกศร ปุ\มคีย�ลัด และฟZงก�ชันต�าง ๆ ตัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.1 
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(ท่ีมา : http://assets.raze

 2.2 เมาส� (Mouse) 
 เปKนอุปกรณ�ท่ีใช$สําหรับชี้ต
รวมท้ังการเลือกข$อมูลรูปแบบของเม
ประเภทจะมีลูกล$ออยู�ระหว�างปุ\มซ$าย
เลื่อนอ�านข$อมูลในกรณีท่ีมีข$อมูลมาก
 
  2.2.1 แบบทางกล 
  เมาส�ประเภทนี้จะม
รองเมาส� (Mouse pad) หรือพ้ืนโตcะ
และ ส�งสัญญาณเปKนพิกัดในการเลื่อ
บนจอภาพ เม่ือต$องการเลือกส�งต�าง ๆ
2 ครั้ง (Double Click) การทํางานข
ตัวอย�างเช�น Mechanical Mouse 
 

http://www.thaigoodview.com
 

 

รูปท่ี 6.1 USB Keyboard 
.razerzone.com/press/clg/clgjrazerjblackwidowj1.

 

ับชี้ตําแหน�ง ซ่ึงใช$ในการควบคุม และเคลื่อนย$ายตําแห
ของเมาส� จะมีปุ\มเพ่ือใช$คลิก 2 ปุ\ม คือ ปุ\มซ$ายและปุ\มข
ุ\มซ$าย และ ปุ\มขวา ลูกล$อนี้สามารถเลื่อนข้ึนลงได$ ทําให
มากกว�าหนึ่งหน$าจอภาพ แบ�งออกเปKน 3 ประเภท ดังนี้

งกล (Mechanical Mouse) 
จะมีล$อยางเปKนลูกกลิ้งอยู�ด$านล�าง เม่ือผู$ใช$เมาส�เลื่อนเม

ื้นโตcะ จะทําให$ลูกกลิ้งด$านล�างหมุนและทําให$แกนภายใน
รเลื่อนตําแหน�งชี้ (Mouse Pointer) ของเมาส�ไปยังตําแห
ต�าง ๆ บนจอภาพ ทําได$โดยการกดปุ\มซ$ายหรือขวา 1 ครั้ง
งานของเมาส�นี้จะต$องควบคุมด$วยโปรแกรมท่ีเรียกว�า M

 แสดงดังรูปท่ี 6.2  

�

รูปท่ี 6.2 Mechanical Mouse 
(ท่ีมา : 

com/library/contest2553/type1/tech03/16/MOU
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1.png) 

ําแหน�งบนจอภาพ 
ะปุ\มขวา เมาส�บาง
ําให$สะดวกในการ
ังนี้ 

ื่อนเมาส�ไปบนแผ�น
ายในของเมาส�หมุน 
ตําแหน�งท่ีต$องการ
ครั้ง (Click) หรือ 
Mouse Driver 

OUSE2.HTML) 
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  2.2.2 แบบใช>แสง (Optical Mouse) 
  เมาส�แบบใช$แสง เปKนเมาส�ท่ีพัฒนามาจากเมาส�ลูกกลิ้ง ซ่ึงเมาส�ลูกกลิ้งมีจุดด$อยอยู�
ตรงท่ีมีขีดจํากัดในการทํางานท่ีต$องใช$งานบนพ้ืนผิวท่ีเรียบและความรวดเร็วในการใช$งานท่ีช$าอีกท้ังยังมี
ความละเอียดตํ่า ทําให$มีการพัฒนาข้ึนมาเปKนเมาส�แบบใช$แสง การทํางานของเมาส�ประเภทนี้อาศัย
หลักการส�งแสงจากเมาส�ลงไปบนแผ�นรองเมาส�ชนิดพิเศษ ซ่ึงมีผิวมันสะท$อนแสงและเปKนตารางตาม
แนวแกน X และ Y โดยแกนหนึ่งเปKนสีน้ําเงิน อีกแกนเปKนสีดําตัดกันไว$คอยตรวจจับการเคลื่อนท่ี ซ่ึงบน
เมาส�จะมี LED 2 ตัวให$กําเนิดแสงออกมา 2 สี คือ สีดําและสีน้ําเงิน LED ท่ีกําเนิดแสงสีดําจะดูดกลืน
แสงสีน้ําเงิน LED ท่ีกําเนิดแสงสีน้ําเงินจะดูดกลืนแสงสีดํา ซ่ึงตัวตรวจจับแสงเปKนทรานซิสเตอร�ไวแสงสี
ท่ีตรวจจับได$จะบอกทิศทางส�วนช�วงของแสงท่ีหายไปจะบอกถึงระยะทางการเคลื่อนท่ี ตัวอย�างเช�น 
Optical Mouse แสดงดังรูปท่ี 6.3 

 

 
รูปท่ี 6.3 Optical Mouse 

(ท่ีมา : http://images.wisegeek.com/opticalmousebottomshot.jpg) 
 
  2.2.3 แบบไร>สาย (Wireless Mouse) 
  เปKนเมาส�ท่ีมีการทํางานเหมือนเมาส�ท่ัวไปเพียงแต�ไม�มีการใช$สายไฟต�อออกมาจากตัว
เมาส� ซ่ึงเมาส�ชนิดนี้จะมีตัวรับและตัวส�งสัญญาณซ่ึงทางด$านตัวรับสัญญาณอาจจะเปKนหัวต�อแบบ PS/2 
หรือแบบ USB ท่ีเรียกว�า Thumb USB Receiver ซ่ึงใช$ความถ่ีวิทยุอยู�ท่ี 27 MHz และปZจจุบันใช$แบบ 
Nano Receiver ซ่ึงใช$ความถ่ีวิทยุท่ี 2.4 GH และใช$งานได$ในรัศมีท่ีกว$างข้ึน เนื่องจากคลื่นวิทยุสามารถ
ทะลุผ�านอุปกรณ�กีดขวางใด ๆ ได$แต�จะต$องมีการติดต้ังเครื่องรับสัญญาณเพ่ิมเติมท่ีเครื่องคอมพิวเตอร� 
เช�น Wireless Optical Mouse แสดงดังรูปท่ี 6.4  

 

 
รูปท่ี 6.4 Wireless Optical Mouse 

(ท่ีมา : https://www.walmart.com/ip/InlandjProj2.4GHzjWirelessjOpticalj
Mouse/14663193) 
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 2.3 จอยสติก (Joy Stick) 

 เปKนอุปกรณ�อินพุตท่ีใช$ในการเล�นเกมคอมพิวเตอร� ประกอบด$วยก$านบังคับท่ีใช$ควบคุมทิศทาง 
และปุ\มฟZงก�ชันต�าง ๆ เพ่ือเลือกใช$ในการเล�นเกม ตัวอย�าง Analog JoyStick แสดงดังรูปท่ี 6.5 
 

 

รูปท่ี 6.5 Analog JoyStick 
(ท่ีมา : https://www.advice.co.th/product/joystick//joystickjanalogjtopjpj706) 

 
 2.4 จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) 

 เปKนจอภาพแบบพิเศษท่ีสามารถเปKนได$ท้ังอุปกรณ�อินพุตและอุปกรณ�เอาท�พุต นิยมใช$กับงาน
ธุรกิจร$านค$า โรงแรม สายการบิน และธนาคาร วิธีการใช$จอภาพแบบสัมผัส ทําได$โดยผู$ใช$งานนํานิ้วกด
ไปยังตําแหน�งท่ีต$องการบนจอภาพ ตัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.6 
 

 
รูปท่ี 6.6 จอภาพแบบสัมผัส 

(ท่ีมา : http://tophdimgs.com/461140jtouchjscreen.html) 
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 2.5 สแกนเนอร� (Scanner) 

 เปKนอุปกรณ�ต�อเชื่อมคอมพิวเตอร�แบบกราฟ~กท่ีมีหน$าท่ีในการเปลี่ยนแปลงภาพต$นฉบับ (รูป
ถ�ายตัวอักษรบนหน$ากระดาษภาพวาด) ให$เปKนข$อมูลเพ่ือให$คอมพิวเตอร�สามารถนําข$อมูลดังกล�าวมาใช$
ประโยชน�ในการแสดงผลท่ีหน$าจอทําให$สามารถแก$ไขตกแต�งเพ่ิมเติมและจัดเก็บข$อมูลได$ ตัวอย�าง 
CANON SCANNER รุ�น DRjC240 ดังรูปท่ี 6.7 เปKนต$น 

 

 
รูปท่ี 6.7 เครื่องสแกนเนอร� 

(ท่ีมา : https://www.topvalue.com/1114311744559jcanonjscannerjdr) 
 

3. อุปกรณ�เอาท�พุต (Output Devices) 
 อุปกรณ�ท่ีทําให$คอมพิวเตอร�ควบคุมหรือส�งผลออกมาสู�ภายนอกตัวเครื่องได$ หลังจากท่ี
คอมพิวเตอร�ได$ทําการประมวลผลแล$วก็จะต$องมีวิธีในการนําผลลัพธ�ออกมาแสดง ซ่ึงสามารถแบ�ง
อุปกรณ�แสดงผลได$แก� อุปกรณ�แสดงผลลัพธ�ชั่วคราว เช�น จอภาพ (Monitor) อุปกรณ�แสดงผลลัพธ�
ถาวร เช�น เครื่องพิมพ� (Printer) และอุปกรณ�แสดงผลลัพธ�ประเภทเสียง เช�น ลําโพง (Speaker) เปKน
ต$น 
 
 3.1 จอภาพ (Monitor) 

 เปKนอุปกรณ�ท่ีจําเปKนและนิยมใช$เพ่ือแสดงเอาท�พุต ไม�ว�าจะเปKนในรูปแบบของข$อความ ภาพนิ่ง 
กราฟ~ก ภาพเคลื่อนไหว 
 
  3.1.1 จอภาพซีอาร�ที (Cathode Ray Tube : CRT) 
  เปKนจอภาพสัญญาณแบบอนาล็อก ถูกพัฒนาจากจอภาพโทรทัศน�การทํางานจะเกิด
ความร$อนสูงจะทํางานโดยอาศัยหลอดภาพท่ีสร$างภาพโดยการยิงลําแสงอิเล็กตรอนไปยังท่ีผิวหน$าจอ 
ซ่ึงมีสารประกอบของฟอสฟอรัสฉาบอยู�ท่ีผิว เม่ือถูกแสงอิเล็กตรอนมากระทบสารเหล�านี้จะเกิดการเรือง
แสงข้ึนมาทําให$เกิดเปKนภาพ ตัวอย�างเช�น จอ CRT รุ�น 105G7 ดังรูปท่ี 6.8 เปKนต$น 
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รูปท
(ท่ีมา : http://www.ph

  3.1.2 จอภาพแบบ
  เปKนจอภาพท่ีใช$วัต
หลอดฟลูออเรสเซนต�ใน การผลิต
ลักษณะเปKนของเหลวแทนการใช$หล
การสร$างแสงสว�าง ภาพท่ีจะปรากฏบ
แสง และส�งผ�านไปยังคริสตัลท่ีเปKนข
สร$างให$ภาพมีลักษณะออกมาเปKนพิก
ดังรูปท่ี 6.9 
 

รูปท
(ท่ีมา : http://www.usa.philips.

  3.1.3 จอภาพแบบ
  ใช$ระบบการฉายภ
LED ไปใช$กับการทําเปKนไฟท$ายรถขอ
ฉายภาพแบบนี้ คือ หลอด LED จะท

 

 
รูปท่ี 6.8 จอภาพแบบซีอาร�ที (CRT) 
philips.co.th/cjp/105G79_05/38jcmj15jinchjsvg

 
แบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display : LCD) 

ี่ใช$วัตถุแบบผลึกเหลว (Liquid Crystal) แทนการใช$หลอ
ตแสงสว�างเปKนหน$าจอท่ีใช$การแสดงผลแบบดิจิตอล แ

ช$หลอดภาพแบบหน$าจอ CRT ในอดีต และใช$หลอดฟลูอ
ากฏบนหน$าจอ เกิดจากฉายแสงของ Back Light ท่ีฉาย
ี่เปKนของเหลว 3 ส�วนคือ สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําด
Kนพิกเซลได$ ภาพจาก LCD จะดูว�างและคมชัดอย�างมาก

 
รูปท่ี 6.9 จอภาพแบบแอลซีดี (LCD) 

ilips.com/cjp/221S3UCB_27/lcdjmonitorjledjbackl
usbjpowerjvideo) 

 
แบบแอลอีดี (Light Emitting Diode : LED) 
ายภาพด$วยหลอดไฟขนาดเล็ก ซ่ึงได$มีการนําเทคโนโลย
รถของรถยนต�ชื่อดังอย�าง Honda อีกด$วย โดยต$นกําเนิดข
จะทําหน$าท่ีเปKนตัวกําเนิดแสง และมีผลึกคริสตัลท่ีเปKนขอ
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svga) 

ช$หลอดภาพและใช$
อล และใช$วัตถุท่ีมี
ดฟลูออเรสเซนต�ใน

ฉายผ�านชั้นกรอง
มลําดับจนสามารถ
มาก ตัวอย�างแสดง

backlightjwithj

นโลยีของหลอดไฟ 
เนิดของการใช$การ
Kนของแข็งก่ึงเหลว 
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3 สีคือสีแดง น้ําเงินและเขียว ค
ทําให$ฉายออกไปเปKนภาพสีสัน
 

(ท่ีมา :�http://www.samsun

 3.2 เคร่ืองพิมพ� (

 เปKนอุปกรณ�เอาท�พุต
เครื่องพิมพ�แบ�งออกเปKน 4 ปร
 
  3.2.1 เครื่อง
  เปKนเครื่องพิม
เครื่องพิมพ�ประเภทนี้ได$รับความ

(ท่ีมา : http://www.epso

  3.2.2 เครื่อง
  เปKนเครื่องพ
พิมพ�เปKนบรรทัด ซ่ึงแตกต�างการ

�พุต  

ขียว คอยบิดตัวกันเปKนองศาและเพ่ือให$แสงไฟจากหลอด 
สีสันท่ีสวยงามบนหน$าจอ ตัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.10 

 
รูปท่ี 6.10 จอภาพแบบแอลอีดี (LED) 

sung.com/th/consumer/it/monitor/ledjmonitor
 

(Printer) 

พุตมาตรฐานชนิดหนึ่ง ใช$สําหรับพิมพ�ข$อมูลจากคอมพ
ประเภทใหญ� ๆ ดังนี้ คือ 

ครื่องพิมพ�แบบดอทเมทริกซ� (Dot Matrix Printer) 
ื่องพิมพ�ท่ีใช$หัวเข็มกระแทกผ$าหมึกเพ่ือให$เกิดจุดรวมกัน เป
ับความนิยมน$อยลง ตัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.11 

 

 
รูปท่ี 6.11 เครื่องพิมพ�แบบดอทเมทริกซ� 

epson.co.th/epsonthailand/printers /dot_matrix
 

ครื่องพิมพ�แบบบรรทัด (Line Printer) 
ื่องพิมพ�ท่ีมีลักษณะการทํางานคล$ายกับเครื่องพิมพ�  �แบบ
�างการพิมพ�แบบดอทเมทริกซ�ท่ีพิมพ�ทีละตัวอักษร ตัวอย�า
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ลอด LED ส�องผ�านมาเพ่ือ

itor/LS20D300HY/XT) 

อมพิวเตอร�ลงในกระดาษ 

กัน เปKนตัวอักษร ปZจจุบัน

trix/Epson_LQj310) 

�  �แบบดอทเมทริกซ� แต�จะ
ัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.12 
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รูป
(ท่ีมา : http://www.cps.co

  3.2.3 เครื่องพิมพ�แ
  เปKนเครื่องพิมพ�ท่ี
โดยท่ัวไปเครื่องพิมพ�แบบอิงค�เจ็ตสี 
แสดงดังรูปท่ี 6.13 

รูป
(ท่ีมา : http://www.canon.co.

  3.2.4 เครื่องพิมพ�แ
  เปKนเครื่องพิมพ�ท่ีน
หลักการทํางานของเครื่องพิมพ�แบบเ
(Toner) ภาพท่ีได$จากเครื่องพิมพ�แบ
แสดงดังรูปท่ี 6.14 
 

 

 
รูปท่ี 6.12 เครื่องพิมพ�แบบบรรทัด 

co.th/product/PrintronixP7000CARTRIDGEj3666
 

ิมพ�แบบอิงค�เจ็ต (Ink Jet Printer) 
มพ�ท่ีใช$หลักการพ�นหมึก สามารถพิมพ�ได$ ท้ังตัวอักษร
จ็ตสี จะประกอบไปด$วย 4 สี คือ ดํา แดง เหลีอง และ น

 

 
รูปท่ี 6.13 เครื่องพิมพ�แบบอิงค�เจ็ต 
.th/personal/products/inkjetjprinters/maxifyjink

function/maxifyjib4070) 
 

ิมพ�แบบเลเซอร� (Laser Printer) 
พ�ท่ีนิยมใช$กับงานพิมพ�เอกสารท่ัวไป สามารถพิมพ�ได$ค
�แบบเลเซอร�คล$ายกับ เครื่องถ�ายเอกสารโดยใช$ผงหมึกท่ีบ
ิมพ�แบบเลเซอร�มีความคมชัดสูงกว�าเครื่องพิมพ�แบบอิงค
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66j1.html) 

ักษรและรูปภาพ 
ะ น้ําเงิน ตัวอย�าง

inkjetjsinglej

พ�ได$คมชัดและเร็ว 
ึกท่ีบรรจุไว$ในตลับ 

บอิงค�เจ็ต ตัวอย�าง
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(ท่ีมา : http://www8.hp.co

 3.3 ลําโพง (Spea
 เปKนอุปกรณ�เอาท�พุต
อุปกรณ� การ�ดเสียง (Sound C
สัญญาณดิจิตอลเปKนสัญญาณอ
 

 

(ท่ีมา : http://www.l
 
4. การติดต]อกับอุปกรณ� 
 ในระบบคอมพิวเตอร
Disk, Tape หรือต�อกับเครื่อง
ติดต�อสื่อสารกับหน�วยประมวล
กับ I/O device  ต�าง ๆ นั้นจ
Device สาเหตุท่ีเราไม�เชื่อม
เนื่องจากอุปกรณ�ท่ีเปKน I/O 
ตัวกลางท่ีเรียกว�า I/O Mod

�พุต  

 
รูปท่ี 6.14 เครื่องพิมพ�แบบเลเซอร� 

p.com/in/en/products/printers/productjdetail.htm
 

peaker) 
พุตท่ีใช$แสดงข$อมูลประเภทเสียงจากเครื่องคอมพิวเ

nd Card) เปKนตัวเชื่อมระหว�างลําโพงกับเครื่องคอมพิวเต
าณอนาล็อกไปยังลําโพง ตัวอย�างแสดงดังรูปท่ี 6.15 

  
รูปท่ี 6.15 ลําโพง 

ww.logitech.com/enjgb/product/multimediajspea

รณ� I/O 

เตอร�มีอุปกรณ�ต�าง ๆ ท่ีต�อพ�วงหรือใช$งานร�วมกันกับ D
ครื่องพิมพ� (Printer) ซ่ึงอุปกรณ�พวกนี้เรียกว�าเปKน I/O D
ะมวลกลางซ่ึงในระบบคอมพิวเตอร�นั้นการติดต�อระหว�าง
 นั้นจะติดต�อผ�าน I/O Module ซ่ึงเปKนวงจร (Circuit) 
�เชื่อมต�อ Device ต�าง ๆ โดยตรงกับหน�วยประมวลผล

O นั้นมีหลายประเภทท่ีแตกต�างกัน และมีความเร็ว
Module ท่ีจะควบคุมการทํางานของ Device ต�าง ๆ
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il.html?oid=5099194) 

พิวเตอร�โดยต$องใช$คู�กับ
พิวเตอร� โดยทําการแปลง

speakersjz200) 

Data Storage เช�น 
O Device จะต$องมีการ

หว�างหน�วยประมวลกลาง
) อย�างหนึ่งท่ีใช$ควบคุม 

ลผลกลางโดยผ�านบัสนั้น 
มเร็วท่ีตํ่า ดังนั้นจึงควรมี
ต�าง ๆ แทนท่ีจะให$หน�วย
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ประมวลผลกลางเปKนตัวควบคุมโดยตรง ซ่ึงถ$าไม�มี I/O Module นี้จะทําให$ต$องมี Logic ท่ีใช$ในการ
ควบคุม Device หลาย ๆ รูปแบบตามชนิดของ Device นั้น ๆ 
 I/O Module มี Logic Circuit อยู�ภายในเพ่ือควบคุม Device ต�าง ๆ นั้น การท่ีไม�นํา Logic 
เหล�านี้มาไว$ในหน�วยประมวลผลกลาง เพ่ือลดการทํางานของหน�วยประมวลผลกลางให$ทําเฉพาะงานท่ี
เปKนการประมวลผลเท�านั้นซ่ึงวิธีนี้จะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให$กับระบบโดยรวมได$ พิจารณาจาก
รูปท่ี 6.16 จะเปKนการเชื่อมต�อระหว�าง Device กับหน�วยประมวลผลกลาง และมี I/O Module เปKน
ตัวกลาง โดยเชื่อมต�อผ�านบัส 
 

  
รูปท่ี 6.16 รูปแบบการเชื่อมต�อของอุปกรณ�ผ�าน I/O module 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
 

 4.1 สาเหตุที่ต>องมี I/O Modules 
 1) เนื่องจากอุปกรณ�ภายนอกมีหลายชนิด ดังนั้นจึงต$องมีหลายวิธีท่ีจะต$องจัดการหรือ

ควบคุมอุปกรณ�แต�ละชนิดนั้น ถ$าไม�มีตัวกลางมาคอยควบคุม เราจะต$องสร$าง Logic มากมายไว$ใน
หน�วยประมวลผลกลาง เพ่ือทํางานกับมัน ทําให$หน�วยประมวลผลกลาง มีขนาดใหญ�และทํางานหนัก 
  2) เนื่องจากอัตราการเคลื่อนย$าย (Transfer) ข$อมูล ระหว�างหน�วยประมวลผลกลาง 
กับของอุปกรณ�ภายนอกต�าง ๆ แตกต�างกันมาก เพราะ หน�วยประมวลผลกลาง จะมีการทํางานท่ีเร็ว
กว�าอุปกรณ�ภายนอกอ่ืน ๆ แสดงดังรูปท่ี 6.17 
  3) อุปกรณ�ภายนอกแต�ละชนิด มีรูปแบบของข$อมูลท่ีแตกต�างกัน หน�วยประมวลผล
กลาง ของบางเครื่องอาจส�งทีละ 8 บิต, 16 บิต หรือ 32 บิต อุปกรณ�ต�างๆ ก็เช�นกัน เช�น ถ$าเปKน
อุปกรณ�ท่ีส�งผ�าน Serial Port เช�น เมาส� หรือ Keyboard ก็จะมีการรับส�งทีละ 8 บิต ดังนั้นจึงต$องมี 
I/O Module มาทําหน$าท่ีในการแปลงข$อมูลให$เปKนไปตามรูปแบบของอุปกรณ�แต�ละชนิด โดยหน�วย
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ประมวลผลกลางจะส�งข$อมูลมาทีละคํา หรือทีละ word มาท่ี I/O Module แล$ว I/O Module จะ
แปลงให$เปKนรูปแบบตามชนิดของอุปกรณ�นั้น ๆ 
 

 
รูปท่ี 6.17 อัตราการเคลื่อนย$ายข$อมูลของอุปกรณ�ภายนอก 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
 
 4.2 หน>าที่ของ I/O Module 

 I/O Module มีหน$าท่ีหลักในการควบคุมการเคลื่อนย$ายข$อมูล (Transfer data) ระหว�าง
อุปกรณ�ภายนอก (External Device) กับ หน�วยประมวลผลกลาง รวมไปถึงการทําหน$าท่ีต�าง ๆ ต�อไปนี้
ด$วยคือ 
  1) Control and Timing ควบคุมและจัดการเก่ียวกับเรื่องอัตราหรือจังหวะการ 
Transfer ข$อมูล เพ่ือให$สอดคล$องกันระหว�างหน�วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ� 
  2) CPU Communications โดย หน�วยประมวลผลกลาง จะส�งคําสั่งมาท่ี I/O 
Module เพ่ือตรวจสอบสถานะของ I/O Module ได$ เช�น ขณะนี้มีการ transfer เกิดข้ึนท่ี I/O 
Module หรือไม� 
  3) Device Communications ทําให$สามารถตรวจเช็คได$ว�าขณะนี้ I/O Module 
พร$อมท่ีจะทํางานหรือไม�  
  4) Data Buffering เปKนท่ีสําหรับพักข$อมูลทําการเปลี่ยนรูปแบบของข$อมูลให$เหมาะ
กับอุปกรณ�นั้น ๆ 
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รูปท่ี 6.18 โครงสร$างภายในของ I/O module 

(ท่ีมา : William Stalling, 2550) 
 

 ส�วนทํางานหลักของ I/O Module คือ I/O Logic ซ่ึงอาจจะเปKนโปรเซสเซอร�เล็ก ๆ หรือเปKน
ฮาร�ดแวร� ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือควบคุมการทํางาน โดยจะคอยรับคําสั่งควบคุม จาก หน�วยประมวลผล
กลาง เข$ามา ถ$าเปKนการ Transfer ข$อมูลก็จะนําเข$ามาไว$ใน Data Register ถ$าเปKนคําสั่งควบคุมก็จะ
นําเข$ามาไว$ใน Control Register หรือถ$าเปKนในลักษณะบอกสถานะของอุปกรณ�ก็จะนํามาไว$ใน Status 
Register เพ่ือให$ หน�วยประมวลผลกลาง สามารถตรวจสอบสถานะเหล�านั้นได$ 
 หน�วยประมวลผลกลาง จะระบุว�าต$องการติดต�อกับอุปกรณ�ตัวไหนโดยกําหนดเปKน Address 
ของอุปกรณ�นั้นผ�าน Address Line ซ่ึงเปKน System Bus ท่ีเชื่อมต�อระหว�าง หน�วยประมวลผลกลาง 
กับ I/O Module ใน Control Register จะมี flag ต�าง ๆ ซ่ึงจะบ�งบอกความหมายหรือบอกสถานะ
ของแต�ละอุปกรณ�ได$ 
 นอกจากนี้ยังมี External Device Interface Logic ท่ีเชื่อมเข$ากับอุปกรณ�ต�าง ๆ โดยตรงผ�าน 
link พิเศษ คือ Data, Status และ Control 
 
 4.3 อุปกรณ� I/O 

 อุปกรณ�ทีใช$ในการรับjส�งข$อมูลในคอมพิวเตอร�มีเปKนจํานวนมาก แต�สามารถแบ�งกลุ�มตาม
ลักษณะการใช$งานได$ 3 กลุ�มดังนี้ 
 
  4.3.1 อุปกรณ�ท่ีใช>สําหรับบันทึกข>อมูล (Storage Devices)  
  อุปกรณ�ท่ีใช$สําหรับจัดเก็บข$อมูล โปรแกรมคําสั่งและสารสนเทศต�างๆ ไว$อย�างถาวร
เพ่ือสามารถนําไปใช$ประโยชน�ในวันข$างหน$าได$ เรียกอีกอย�างหนึ่งว�าหน�วยความจําสํารอง (Secondary 
Storage) เช�น เทป, ดิสก�, ซีดีรอม เปKนต$น 
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  ฮาร�ดดิสก� (Harddisk) คืออุปกรณ�ชิ้นหนึ่ง ท่ีเปKนตัวเก็บข$อมูลต�างๆ ของคอมพิวเตอร� 
ไม�ว�าจะเปKนข$อมูลระบบปฏิบัติการณ�ต�างๆ ท่ีใช$ขับเคลื่อนคอมพิวเตอร�เครื่องนั้นๆ หรือข$อมูลในรูปแบบ
ของโปรแกรมประยุกต� หรือแฟOมงานต�าง ๆ ล$วนถูกเก็บรักษาเอาไว$ในฮาร�ดดิสก�ส�วนประกอบของ
ฮาร�ดดิสก� มีดังนี้ 
   1) หัวอ�าน (Head) เปKนส�วนหนึ่งของแขนหัวอ�าน ซ่ึงเจ$าหัวอ�านตัวนี้สร$างจาก
ขดลวด เพ่ือใช$อ�านหรือเขียนข$อมูลลงบนแผ�นแม�เหล็ก โดยการรับคําสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร� ก�อนเกิด
ความเหนี่ยวนําทางแม�เหล็ก และไปเปลี่ยนแปลงโครงสร$างของสนามแม�เหล็ก และทําให$เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของข$อมูลนั่นเอง 
   2) แขนหัวอ�าน (Actuator Arm) มีลักษณะเปKนแท�งเหล็กยาว ๆ ซ่ึงสามารถ
รับคําสั่งจากวงจรให$เลื่อนไปยังตําแหน�งท่ีต$องการได$ ไม�ว�าจะเปKนอ�านหรือเขียนข$อมูลลงบนแผ�น
แม�เหล็ก โดยต$องทํางานร�วมกับหัวอ�าน 
   3) จานแม�เหล็ก (Platters) มีลักษณะเปKนจานกลมๆ เคลือบด$วยสารแม�เหล็ก
วางซ$อนกันหลายๆ ชั้นข้ึนอยู�กับความจุ เจ$าสารแม�เหล็กท่ีเองท่ีเปKนข$อมูลต�างๆ ของเรา โดยข$อมูลนั้น
จะถูกบันทึกในลักษณะของเลข 0 และ 1 แผ�นแม�เหล็กนั้นติดกับมอเตอร�สําหรับหมุน (Spindle 
Motor) และสามารถเก็บข$อมูลได$ท้ัง 2 ด$าน 
   4) มอเตอร�หมุนแผ�นแม�เหล็ก (Spindle Motor) เปKนตัวควบคุมจานแม�เหล็ก
ให$หมุนไปยังตําแหน�งท่ีต$องการเพ่ือบันทึก หรือแก$ไขข$อมูล ปกติมักมีความเร็วในการหมุนประมาณ 
7200 รอบต�อนาที แต�ด$วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากกว�าเดิมทําให$ตัวมอเตอร�มาสามารถ
เพ่ิมความเร็วได$ถึง 1 หม่ืนรอบต�อนาที 
   5) เคส (Case) หรือตัวกล�องสี่เหลี่ยม ซ่ึงเปKนท่ีบรรจุส�วนต�างๆ ท่ีใช$ในการ
ทํางานของฮาร�ดดิสก� 
 

 
รูปท่ี 6.19 ฮาร�ดดิสก� (Hard Disk) 

(ท่ีมา : https://tide245.wordpress.com/2013/07/28) 
 

  4.3.2 อุปกรณ�ช]วยในการส]งผ]านข>อมูล (Transmission Devices) 
  อุปกรณ�ท่ีมีหน$าท่ีหลักในการเปลี่ยนรูปแบบของ สัญญาณข$อมูล ให$ผู$อยู�ในรูปท่ีเข$ากัน
ได$กับสื่อกลางนําสัญญาณ และเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีใช$งาน เช�น โมเด็ม, Networks Cards เปKนต$น 
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  โมเด็ม (Modem) MODEM มาจากคําเต็มว�า Modulator – Demodulator ทํา
หน$าท่ีแปลงสัญญาณ ข$อมูลดิจิตอล ท่ีได$รับจากเครื่องส�งหรือคอมพิวเตอร� เปKนสัญญาณแบบอนาล็อก
ก�อนทําการส�งไปยังปลายทางต�อไป โดยผ�านเครือข�ายโทรศัพท�และเม่ือส�งถึงปลายทางก็จะมีโมเด็มทํา
หน$าท่ีแปลงสัญญาณจากอนาลอกให$เปKนดิจิตอล เพ่ือใช$กับคอมพิวเตอร�ปลายทาง 
 

 
รูปท่ี 6.20 DSL Modem 

(ท่ีมา : http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/specialejamarcord/foto/internetjdayj
trentjannijdijretejinjitalia_3001086j2016.shtml) 

 
  4 .3 .3 อุปกรณ�ช] วยในการติดต]อระหว]างผู> ใช> กับคอมพิวเตอร�  (Human 
Interfaces Devices) 
  โดยนําอุปกรณ�ท่ีใช$ในการติดต�อระหว�างผู$ใช$งานกับคอมพิวเตอร� เพ่ือควบคุมและเปKน
จอแสดงผล เช�น จอภาพ, เมาส� และ แปOนพิมพ� เปKนต$น 
 
 4.4 รูปแบบในการติดต]อกับ I/O 
 หน�วยประมวลผลสามารถติดต�อกับอุปกรณ� I/O ได$ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 
  4.4.1 Programmed I/O 
  เปKนการอ�านjเขียนข$อมูลระหว�าง I/O กับหน�วยความจํา ในวิธีการนี้เปKนการเขียน
โปรแกรมสั่งงานให$อุปกรณ� I/O อ�านหรือเขียนข$อมูล ซ่ึงจะทําให$ Module ได$รับคําสั่งมาจาก หน�วย
ประมวลผลกลาง กล�าวคือ หน�วยประมวลผลกลาง จะควบคุมการทํางาน ของอุปกรณ� I/O โดยตรง ซ่ึง 
หน�วยประมวลผลกลาง จะคอยตรวจสอบการทํางานของ I/O จนกระท่ังเสร็จจึงจะสามารถทํางานอ่ืนให$
ได$โดยท่ีเม่ืออุปกรณ� I/O ทํางานเสร็จ Status bit ของ I/O Module จึงจะเปลี่ยนการทํางานแบบ 
Programmed I/O นี้ หน�วยประมวลผลกลาง จะต$องคอยตรวจสอบ Status bit ของ I/O Module 
เปKนช�วงๆเวลาเนื่องจากความเร็วของการทํางานระหว�าง หน�วยประมวลผลกลาง กับ I/O แตกต�างกัน 
กล�าวคือ I/O จะทํางานช$ากว�า หน�วยประมวลผลกลาง ดังนั้นการทํางานแบบ Programmed I/O 
หน�วยประมวลผลกลาง จะต$องเสียเวลาในการรอคอย I/O มาก ทําให$การทํางานของระบบคอมพิวเตอร�
ไม�มีประสิทธิภาพเนื่องจาก หน�วยประมวลผลกลาง จะทํางานช$าตามอุปกรณ�รอบข$าง (Peripheral) แต�
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ก็มีข$อดีคือ การทํางาน แบบ Programmed I/O นั้น ใช$งานง�าย โดยการเขียนโปรแกรมส�งงานให$ 
Hardware ทํางานโดยตรง Programmed I/O ทําการควบคุมการติดต�ออุปกรณ�ภายนอกด$วยการให$ 
หน�วยประมวลผลกลาง ทํางานไปตามข้ันตอนในโปรแกรมท่ีสร$างไว$ โดยในโปรแกรมจะประกอบด$วย
ชุดคําสั่งสําหรับทํางาน 4 อย�างคือ  
   1) Control สําหรับสั่งงานอุปกรณ�ภายนอกให$ทํางานตามท่ีต$องการ 
   2) Test สั่งให$ หน�วยประมวลผลกลาง ทําการทดสอบสถานะของ I/O 
Module และ อุปกรณ�ภายนอก 
   3) Read สั่งให$ I/O Module รับข$อมูลท่ีปOอนเข$ามาจากอุปกรณ�ภายนอกเข$า
มาวางไว$ใน Buffer แล$วส�งต�อให$ หน�วยประมวลผลกลาง หรือหน�วยความจําผ�าน Data Bus 
   4) Write สั่งให$ I/O Module รับข$อมูลไปจาก Data Bus และส�งออกไป
ให$แก�อุปกรณ�ภายนอก 
  การควบคุมการติดต�อกับอุปกรณ�ภายนอกแบบนี้มีข$อเสียท่ีสําคัญคือในระหว�างการรัน
โปรแกรมท่ัวๆไปตามปกติ หน�วยประมวลผลกลาง จะต$องคอยแบ�งเวลามาตรวจสอบว�าอุปกรณ�อินพุตท่ี
สําคัญเช�นแปOนพิมพ�หรือเมาส�มีการกดปOอนข$อมูลเข$ามาหรือไม�อยู�เปKนครั้งคราวตลอดเวลา (polling) 
มิฉะนั้นก็จะไม�ทราบและไม�ได$ตอบสนองต�ออุปกรณ�อินพุตเหล�านี้ทําให$ได$ผลการรันโปรแกรมไม�สมบูรณ� 
แต�ก็มีผลทําให$การรันโปรแกรมช$าลงกว�าท่ีควรจะเปKน 

  
รูปท่ี 6.21 Program I/O 
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  4.4.2 Interrupt I/O 
  อินเตอร�รัพท� คือ การขัดจังหวะการทํางาน หน�วยประมวลผลกลาง ช�วยลดเวลาของ 
หน�วยประมวลผลกลาง ท่ีจะต$องสูญเสียไปในการตรวจสอบอุปกรณ� I/O การ Interrupt จะมีวงจร
ควบคุมระดับของการอินเตอร�รัพท� ท่ีเรียกว�า Interrupt Controller โดยท่ัวไปแล$ว ระดับ 0 จะมีระดับ
ความสําคัญสูงสุด 
  การใช$งาน Interrupt Controller อินเตอร�รัพท� คือ การขัดจังหวะการทํางานของ 
หน�วยประมวลผลกลาง โดยท่ีอุปกรณ�ท่ีร$องขอการขัดจังหวะมานั้น จะขอให$ หน�วยประมวลผลกลาง 
บริการงานให$ การอินเตอร�รัพท�ถือ ได$ว�าเปKนลักษณะการทํางานแบบหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญมาก ในระบบ
คอมพิวเตอร� เนื่องจากช�วยลดเวลาของ หน�วยประมวลผลกลาง ท่ีจะต$องสูญเสียไปในการตรวจสอบ
อุปกรณ� I/O ว�ามีอุปกรณ�ใดบ$างท่ีต$องการให$ หน�วยประมวลผลกลาง ทํางานให$บ$าง ซ่ึงในระหว�างการ
ตรวจสอบนี้ หน�วยประมวลผลกลาง สามารถไปทํางานอ่ืนได$ตามปกติ ดังนั้นการนําเอาวิธี การ
อินเตอร�รัพท�เข$ามาใช$ในระบบซ่ึงเปKนการทําให$ หน�วยประมวลผลกลาง มีเวลาไปทํางานอย�างอ่ืนมากข้ึน
ด$วย โดยปกติการ Interrupt จะมีวงจรควบคุมท่ีเรียกว�า Interrupt Controller ตัว Interrupt 
Controller จะเปKนตัวจําลําดับความสําคัญสูงสุด และระดับ 7 จะมีความสําคัญตํ่าสุด หากต$องการให$มี
อินเตอร�รัพท�เกิดข้ึนกับ I/O หลายระดับ อาจจะใช$ Interrupt Controller ต�อพ�วงกัน Interrupt 
driven I/O สมมติเปKนอ�านข$อมูลจาก I/O และ write ข$อมูลลงหน�วยความจําจะมีข้ันตอนการทํางาน
ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 หน�วยประมวลผลกลาง จะออกคําสั่ง Read ให$กับ I/O Module เสร็จแล$ว 
หน�วยประมวลผลกลาง ก็จะไปทํางานอย�างอ่ืน 
  ข้ันท่ี 2 เม่ือ I/O พร$อมก็จะส�งสัญญาณ Interrupt มาให$กับ หน�วยประมวลผลกลาง 
จะอ�านสถานะจาก I/O Module ว�าพร$อมหรือยัง 
  ข้ันท่ี 3 หน�วยประมวลผลกลาง ตรวจสอบสถานะของ I/O Module ว�าพร$อมหรือยัง
ไม�พร$อม หากไม�พร$อม ก็แจ$งสถานะ Error หากพร$อมก็จะทํางาน ข้ันตอนต�อไป 
  ข้ันท่ี 4 หน�วยประมวลผลกลาง จะอ�าน Word จาก I/O Module 
  ข้ันท่ี 5 จากนั้น หน�วยประมวลผลกลาง จะเขียน word ไปท่ีหน�วยความจํา 
  ข้ันท่ี 6 ตรวจสอบว�าอ�านครบทุก Word แล$วหรือยัง หากยังให$กลับมาทําใน ข้ันตอนท่ี 
1 ใหม� หากอ�านได$ครบทุก Word แล$ว หน�วยประมวลผลกลาง กลับไปอ�านคําสั่งถัดไปของงานท่ีจากมา 
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รูปท่ี 6.22 Interrupt I/O 

 
  โดยเม่ืออุปกรณ�เหล�านั้นมีข$อมูลต$องการจะส�งให$แก� หน�วยประมวลผลกลาง จะส�ง
สัญญาณ Interrupt มาท่ีข้ัวสายนี้พร$อมกับส�งหมายเลขประจําอุปกรณ�มาทางแอดเดรสบัส เปKนการแจ$ง
ให$ หน�วยประมวลผลกลาง ทราบว�าในขณะนั้นอุปกรณ�นั้นๆมีข$อมูลท่ีจะส�งให$แก� หน�วยประมวลผล
กลาง หรือกล�าวอีกอย�างหนึ่งว�าเปKนการขอใช$บริการจาก หน�วยประมวลผลกลาง ซ่ึง หน�วยประมวลผล
กลาง ก็จะทราบว�าอุปกรณ�ใดขอใช$บริการมาจะหยุดการรันโปรแกรมท่ีกําลังรันอยู�เพ่ือไปรันโปรแกรม
ย�อยท่ีเขียนไว$ และเม่ือเสร็จสิ้นการให$บริการอุปกรณ�นั้นๆแล$วจึงกลับมาทําโปรแกรมเดิมต�อไป ดัง
ข้ันตอนการทํางานจะเห็นว�าด$วยวิธีการ InterruptjDriven I/O นี้ หน�วยประมวลผลกลาง ไม�ต$อง
เสียเวลามาคอยตรวจดูสถานะของอุปกรณ�อินพุตต�าง ๆ อยู�เสมอ ในระหว�างการรัน Main Program 
ต�อเม่ือมีสัญญาณอินเตอร�รัพท�เข$ามาเท�านั้นซ่ึง หน�วยประมวลผลกลาง จะหยุดการรัน Main Program 
เพ่ือไปรันโปรแกรมย�อยให$บริการอุปกรณ�นั้นๆ  เม่ือเสร็จแล$วจึงกลับไปรัน Main program ต�อไป จึงมี
ผลทําให$ได$ความเร็วในการรัน Main Program สูงข้ึน 
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  4.3.3 Direct Memory Access (DMA) 
  เปKนการติดต�อระหว�าง I/O กับ Memory โดยตรง โดยไม�ผ�าน หน�วยประมวลผลกลาง 
จะเปKนการเพ่ิมความเร็วของระบบในการย$ายข$อมูลเข$าออกจากหน�วยความจําโดยไม�รบกวน หน�วย
ประมวลผลกลาง จะมี DMA Module เปKนตัวจัดการการรับส�งข$อมูลระหว�างอุปกรณ� การแก$ไขปZญหาท่ี
เกิดจากการทํา Programmed I/O คือทําอย�างไรท่ีจะไม�ให$ หน�วยประมวลผลกลาง ไปยุ�งกับการ 
Transfer ข$อมูล ไม�ต$องเกิดการขัดจังหวะการทํางานของ หน�วยประมวลผลกลาง เพ่ือไปทํา data 
transfer วิธีแก$ก็คือ เราจะใช$ DMA Controller ต�อเข$ากับบัส แล$วเอา I/O controller ต�อเข$ากับ 
DMA อีกทีหนึ่ง ท้ัง หน�วยประมวลผลกลาง และ DMA จะทํางานพร$อมๆ กันอาจมีการใช$หน�วยความจํา
พร$อมกัน ทําให$บางครั้งเกิดการแย�งกันใช$บัสหรือหน�วยความจํา ด้ังนั้นจึงต$องมีการควบคุมการใช$บัส
และหน�วยความจํา ปกติจะใช$หลักว�าให$ หน�วยประมวลผลกลาง เปKน master คือจะได$สิทธิ์ก�อนทุกครั้ง
ท่ีต$องการ และ DMA จะต$องมีการ Request ก�อนทุกครั้งด$วย DMA Request  (DMA Controller 
ต$องการรับ/ส�งข$อมูลกับอุปกรณ� ) เม่ือ หน�วยประมวลผลกลาง เห็น DMA Request และขณะนั้น 
หน�วยประมวลผลกลาง ไม�ได$ใช$หน�วยความจําหรือบัส หน�วยประมวลผลกลาง จะยอมให$ DMA ใช$โดย
การยกระดับสัญญาณ DMA Acknowledge  เพ่ือให$ DMA Controller สามารถเริ่มต$นการ Transfer 
ได$ 
 

  
รูปท่ี 6.23 DMA block diagram 

 
   4.3.3.1 DMA ประกอบด>วย 
    1) Control Logic เปKน Circuit ท่ีควบคุมการระหว�าง หน�วย
ประมวลผลกลาง, Memory และ I/O Module 
    2) Address Register เปKน Address ท่ีชี้ไปยังตําแหน�งเริ่มต$นการ 
Transfer ในหน�วยความจํา 
    3) Data Register บอกจุดเริ่มต$นของ Buffer ในหน�วยความจําท่ีจะ 
Transfer 
    4) Data Counter จะบอกจํานวน Byte หรือ Word ท่ีจะ Transfer 
    5) DMA REQ คือสัญญาณท่ี DMA ส�งให$เพ่ือขอใช$ BUS 
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    6) DMA ACK เปKนสัญญาณท่ีตอบกลับจาก หน�วยประมวลผลกลาง 
ว�าให$ใช$บัสได$ 
    7) INTR เปKนสัญญาณท่ีบอก หน�วยประมวลผลกลาง ให$รู$ว�าสิ้นสุด
การ Transfer แล$ว 
   4.3.3.2 ภายใน DMA Controller จะมี รีจิสเตอร� 3 ตัว 
    1) IOAR (I/O address register) เปKน register ท่ีเก็บ pointer ท่ี
จะชี้ไปยัง buffer ในหน�วยความจํา ซ่ึงจะถูก initialize ด$วย address ของหน�วยความจําขณะนั้น 
    2) IODR (I/O data register) เปKน buffer ท่ีใช$ในการรับส�งระหว�าง
อุปกรณ�กับหน�วยความจํา 
    3) DC (data count) ซ่ึงเปKน register ท่ีใช$เก็บจํานวน byte ใน 
block 
   
  เม่ือมีอุปกรณ�ใดต$องการ transfer ข$อมูล DMA Controller จะส�ง DMA REQ มาท่ี 
หน�วยประมวลผลกลาง และ หน�วยประมวลผลกลาง จะตอบรับด$วย DMA ACK จากนั้น หน�วย
ประมวลผลกลาง จะต$อง execute คําสั่งพิเศษ เพ่ือท่ีจะ initialize DC และ IOAR เพ่ือให$ DMA 
เริ่มต$นการ transfer และจากนั้น หน�วยประมวลผลกลาง ก็จะปล�อยให$เปKนหน$าท่ีของ DMA ในการ 
transfer ส�วน หน�วยประมวลผลกลาง เองก็จะไปทํางานอ่ืนต�อไป ในขณะที DMA ทํางานนั้น จะทําการ 
transfer ข$อมูลทีละ 1 byte หรือ 1 word หรือ 1 block ในแต�ละครั้งของการ transfer ค�าใน IOAR 
จะเพ่ิมข้ึนทีละ 1 และค�าใน DC จะลดลงทีละ 1 จนกระท่ังค�าใน DC ลดลงเปKน 0 แสดงว�าสิ้นสุดการ 
transfer DMA จะส�งสัญญาณ INTR เพ่ือบอกให$ หน�วยประมวลผลกลาง รู$ว�าสิ้นสุดการ transfer 
ข$อมูลแล$ว 
 
   4.3.3.3 DMA Data Transfer 
   ข$อมูลจะสามารถถูกส�ง (transfer) ได$หลายทาง ภายใต$ DMA Control 
ดังนี้คือ 
    1) DMA Block Transfer คือการท่ี block ของข$อมูลท่ีมีความยาว
ไม�จํากัดหรือไม�แน�นอนนั้นถูก transfer ในลักษณะต�อเนื่องไปจนเสร็จ ซ่ึงในขณะนั้นถ$า หน�วย
ประมวลผลกลาง ต$องการใช$บัส หน�วยประมวลผลกลาง จะต$องรอคอย (เรียกว�าอยู�ในสถานะ inactive) 
จนกว�าการ transfer block นั้นจะเสร็จสิ้น หน�วยประมวลผลกลาง จึงจะสามารถใช$ bus ได$ ดังนั้นวิธีนี้
จะเหมาะกับ device ท่ีมี transfer rate สูง (High speed device) เพ่ือท่ี หน�วยประมวลผลกลาง จะ
ได$ไม�ต$องรอคอยนาน เช�น disk 
    2) Cycle Stealing วิธีนี้จะ DMA จะใช$ bus ในการ transfer ได$
ครั้งละ 2j3  word และหยุดให$ หน�วยประมวลผลกลาง ได$ใช$บัส นั่นคือถ$าจะพูดว�า DMA Controller 
คอยหาโอกาสท่ี หน�วยประมวลผลกลาง ไม�ได$ใช$บัส DMA controller จะส�งสัญญาณ DMA REQ 
เพ่ือให$ หน�วยประมวลผลกลาง รู$ว�าต$องการใช$ bus และ หน�วยประมวลผลกลาง ก็จะตอบรับด$วย DMA 
ACK เพ่ือให$ DMA ใช$บัส จนกระท่ัง หน�วยประมวลผลกลาง จะต$องการใช$บัสอีกครั้งหนึ่ง DMA 
controller จะคืน bus ให$กับ หน�วยประมวลผลกลาง จะเห็นว�าวิธีนี้ หน�วยประมวลผลกลาง จะอยู�ใน
สถานะ inactive ในช�วงเวลาสั้น ๆ คือคอยจนกว�า DMA จะ transfer ครบ word เท�านั้น ไม�เหมือนวิธี
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แรกท่ีต$องรอจนกว�าจะครบ block หรือ transfer เสร็จสิ้น การทํา Cycle stealing นี้เหมาะกับ 
medium speed device เช�น tape 
    3) Transparent DMA จะแตกต�างจาก 2 วิธีแรก เพราะใน 2 วิธี
แรกเม่ือ หน�วยประมวลผลกลาง อนุญาตให$ DMA ใช$บัสนั้น หน�วยประมวลผลกลาง เองจะอยู�ในสถานะ 
Inactive เพ่ือรอการทํางานของ DMA แต�ในวิธี transparent DMA หรือทําให$ DMA มีลักษณะโปร�งใส
นั้น คือขณะท่ี DMA ใช$บัสนั้น หน�วยประมวลผลกลาง ก็จะทํางานอ่ืน ๆ ของตัวเองขนานกันไปด$วย เข�น 
ทําการ decode คําสั่ง ไม�ได$อยู�ในสถานะ inactive เหมือน 2 วิธีแรก มักจะอาศัยฮาร�ดแวร�ท่ีช�วยให$
การทํางานระหว�าง DMA และ หน�วยประมวลผลกลาง สอดคล$องกัน วิธีนี้มักใช$กับอุปกรณ�ท่ีมีความเร็ว
ตํ่า (low speed device) 
 
   4.3.3.4 DMA Procedure 
    1) หน�วยประมวลผลกลาง จะ execute 2 คําสั่งพิเศษ 2 คําสั่งคือ 
Load IOAR และ Load DC (ซ่ึงเปKน Register ของ DMA) ใน IOAR จะเปKนการระบุ address ท่ีชี้ไปยัง 
buffer และใน DC จะกําหนดความยาวของ buffer ว�ามีขนาดเท�าไร 
    2) เม่ือ DMA controller พร$อมท่ีจะส�ง หรือรับข$อมูล มันจะส�ง 
DMA request ไปให$กับ หน�วยประมวลผลกลาง  และ หน�วยประมวลผลกลาง จะรอคอยจนกว�าจะถึง
จุดท่ีเรียกว�า DMA break point ณ จุดนี้ หน�วยประมวลผลกลาง จะปล�อยการควบคุม bus และส�ง
สัญญาณ DMA ACK กลับไปให$ DMA ทําให$ DMA controller สามารถเริ่มต$นการ  transfer ข$อมูลได$  
    3) เม่ือ DMA controller transfer ข$อมูล ทุก ๆ word ท่ีถูก 
Transfer จะเพ่ิมค�าทีละ 1 ใน IOAR และลดค�าใน DC ทีละ 1 
    4) ถ$า DC ยังไม�เท�ากับ 0 แต� I/O device ไม�พร$อมท่ีจะรับส�งข$อมูล 
หรือ DMA Controller ต$องการท่ีจะคืนการควบคุมบัสให$กับ หน�วยประมวลผลกลาง DMA controller 
จะปล�อยบัส และทําให$ หน�วยประมวลผลกลาง สามารถจะทํางานท่ีค$างอยู�ต�อไปได$ 
    5) เม่ือ DC = 0 DMA controller จะปลดปล�อย bus และจะส�ง
สัญญาณ interrupt (INTR) ไปให$กับ หน�วยประมวลผลกลาง ว�าการ Transfer เสร็จสิ้น หรือส�ง
สัญญาณ INTR อีกครั้งเม่ือต$องการ request การ Transfer ครั้งใหม� 
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5. สรุปท>ายบท 
 ระบบอินพุต/เอาท�พุต หรือ I/O คือระบบการเชื่อมต�อระหว�างอุปกรณ�ภายนอก กับหน�วย
ประมวลผลกลาง และหน�วยความจําหลัก โดยผ�านระบบบัส เหตุผลท่ีหน�วยประมวลผลกลางไม�ติดต�อ
กับอุปกรณ�ภายนอกเอง เพราะ  

1) อุปกรณ�ภายนอกมีหลายชนิด ดังนั้นจึงต$องมีหลายวิธีท่ีจะต$องจัดการหรือควบคุมอุปกรณ�แต�
ละชนิดนั้น ถ$าไม�มีตัวกลางมาคอยควบคุม เราจะต$องสร$าง Logic มากมายไว$ในหน�วยประมวลผลกลาง 
เพ่ือทํางานกับมัน ทําให$หน�วยประมวลผลกลาง มีขนาดใหญ�และทํางานหนัก 
 2) อัตราการเคลื่อนย$าย (Transfer) ข$อมูล ระหว�างหน�วยประมวลผลกลาง กับของอุปกรณ�
ภายนอกต�าง ๆ แตกต�างกันมาก เพราะ หน�วยประมวลผลกลาง จะมีการทํางานท่ีเร็วกว�าอุปกรณ�
ภายนอกอ่ืน ๆ 
 3) อุปกรณ�ภายนอกแต�ละชนิด มีรูปแบบของข$อมูลท่ีแตกต�างกัน หน�วยประมวลผลกลาง ของ
บางเครื่องอาจส�งทีละ 8 บิต, 16 บิต หรือ 32 บิต อุปกรณ�ต�างๆ ก็เช�นกัน เช�น ถ$าเปKนอุปกรณ�ท่ีส�งผ�าน 
Serial Port เช�น เมาส� หรือ Keyboard ก็จะมีการรับส�งทีละ 8 บิต ดังนั้นจึงต$องมี I/O Module มาทํา
หน$าท่ีในการ แปลงข$อมูลให$เปKนไปตามรูปแบบของอุปกรณ�แต�ละชนิด โดยหน�วยประมวลผลกลางจะส�ง
ข$อมูลมาทีละคํา หรือทีละ word มาท่ี I/O Module แล$ว I/O Module จะแปลงให$เปKนรูปแบบตาม
ชนิดของอุปกรณ�นั้น ๆ 
 โดยรูปแบบในการติดต�อกับ I/O มี 3 รูปแบบ คือ 1) Programmed I/O 2) Interrupt I/O 
และ 3) Direct Memory Access (DMA)  
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แบบฝfกหัดท>ายบทที่ 6 

1. จงบอกสาเหตุท่ีหน�วยประมวลผลกลางไม�จัดการอุปกรณ�ภายนอกเอง 
2. จงยกตัวอย�างอุปกรณ�อินพุตมา 5 ชนิด 
3. จงยกตัวอย�างอุปกรณ�เอาท�พุตมา 5 ชนิด 
4. จงอธิบายการติดต�อกับอุปกรณ�ภายนอกแบบ Programmed I/O 
5. จงอธิบายการติดต�อกับอุปกรณ�ภายนอกแบบ Interrupt I/O 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
ระบบปฏิบัติการ 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. สาเหตุท่ีตองมีระบบปฏิบัติการ 
 2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ 
 3. ประเภทของระบบปฏิบัติการ 
 4. องค!ประกอบของระบบปฏิบัติการ 
 
วัตถุประสงค"เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถอธิบายสาเหตุท่ีตองมีระบบปฏิบัติการได 
 2. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถอธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการได 
 3. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถแบ/งประเภทของระบบปฏิบัติการได 
 4. เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถอธิบายองค!ประกอบของระบบปฏิบัติการได 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต/ละหัวขอ พรอมยกตัวอย/างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ6กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. จับกลุ/ม 5 คน อภิปราย นําเสนอ 
6. ผูเรียนถามขอสงสัย 
7. ผูสอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป<ตยกรรมคอมพิวเตอร!และซอฟต!แวร!ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต!ต/าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร! 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร/วมมือ และความรับผิดชอบต/อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ6กหัดทบทวนทายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการมีส/วนร/วมในการทํางานกลุ/มเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน 



 
 

บทท่ี 7 
ระบบปฏิบัติการ 

 
 

1. ความนํา 

 จากเนื้อหา 6 บทท่ีผ�านไป เป�นเนื้อหาเฉพาะส�วนของฮาร�ดแวร� ท่ีใช#ประกอบเป�นเครื่อง
คอมพิวเตอร�เท�านั้น แต�ด#วยตัวเครื่องคอมพิวเตอร�เพียงอย�างเดียว ไม�สามารถทํางานได#ด#วยตัวเอง ต#อง
มีซอฟต�แวร� คอยควบคุม และ สั่งให#คอมพิวเตอร�ทํางาน ซ่ึงซอฟต�แวร�แบ�งออกเป�น 2 ประเภท คือ 
ซอฟต�แวร�ระบบ (System program) และซอฟต�แวร�ประยุกต� (Application program) โดยท่ัวไป
คอมพิวเตอร�ทุกเครื่องต#องติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบ หรือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 
เพ่ือทําหน#าท่ีเป�นตัวกลางระหว�างฮาร�ดแวร� และ ซอฟต�แวร� โดยซอฟต�แวร�ประยุกต� คือ ซอฟต�แวร�ท่ี
ทํางานด#านต�าง ๆ ตามความต#องการของผู#ใช# เช�น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ 
Microsoft PowerPoint เป�นต#น ซ่ึงระบบปฏิบัติการจะช�วยอํานวยความสะดวกให#ผู#ใช# สามารถใช#งาน
ซอฟต�แวร�ประยุกต�ติดต�อกับเครื่องคอมพิวเตอร�ได#ง�ายข้ึน 
 
2. สาเหตุที่ต�องมีระบบปฏิบัติการ 

 ในปTจจุบันบริษัทผู#ผลิตชิ้นส�วนคอมพิวเตอร� มีอยู�มากมายหลายบริษัท แต�ละบริษัทมีเทคโนโลยี
ในการผลิตฮาร�ดแวร�ของตน ทําให#ฮาร�ดแวร�มีความหลากหลาย และแตกต�างกัน การทําให#ซอฟต�แวร�
ประยุกต�สามารถทํางานได#บนฮาร�ดแวร�ท่ีแตกต�างกัน จึงเป�นสาเหตุหลักท่ีต#องมีระบบปฏิบัติการข้ึนมา 
แสดงดังรูปท่ี 7.1 
 

 
รูปท่ี 7.1 ความแตกต�างระหว�างฮาร�ดแวร� 

 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีซอฟต�แวร�ประยุกต�มากกว�า 1 โปรแกรม ต#องการใช#ทรัพยากรพร#อมกัน 

แสดงดังรูปท่ี 7.2 ทําให#เกิดปTญหาข้ึน ว�าใครจะได#ใช#ทรัพยากรก�อน และใช#ได#นานเท�าใด จึงต#องมี
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ตัวกลางในการจัดตารางเวลาการทํางานของโปรแกรม ให#สามารถใช#งานทรัพยากรได#อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
รูปท่ี 7.2 ซอฟต�แวร�ประยุกต�ต#องการใช#ฮาร�ดแวร�พร#อมกัน 

 
 เม่ือใช#ระบบปฏิบัติการมาเป�นตัวกลางระหว�างฮาร�ดแวร� และซอฟต�แวร�ประยุกต� แสดงดังรูปท่ี 
7.3 ระบบปฏิบัติการจะช�วยแก#ไขปTญหาดังท่ีกล�าวไปแล#วข#างต#น และช�วยให#นักพัฒนา พัฒนา
ซอฟต�แวร�ประยุกต� แค�ครั้งเดียว แต�สามารถรันบนฮาร�ดแวร�ท่ีแตกต�างกันได# 
 

 
รูปท่ี 7.3 การใช#ระบบปฏิบัติการมาแก#ปTญหา 

 
3. ความหมายและหน�าทีข่องระบบปฏิบัติการ 

 3.1 ความหมายของระบบปฏิบัตกิาร 

 ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ซอฟต�แวร�ท่ีทําหน#าท่ีควบคุมการทํางานต�าง ๆ ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร� ซ่ึงระบบปฏิบัติการเป�นซอฟต�แวร�ท่ีอยู�ใกล#ชิดกับฮาร�ดแวร�มากท่ีสุด โดยเป�นสื่อกลาง
ระหว�างผู#ใช# และฮาร�ดแวร� แสดงดังรูปท่ี 7.4 
 
 3.2 หน�าที่ของระบบปฏิบตัิการ 

  3.2.1 การจัดสรรทรัพยากรระบบ ให#โปรแกรมประยุกต�ไปใช#งาน ทรัพยากรระบบ 
เช�น หน�วยความจํา หน�วยประมวลผลกลาง อุปกรณ� I/O เป�นต#น 
  3.2.2 การควบคุมการประมวลผลของโปรแกรม คือการจัดตารางเวลาการใช#งาน
หน�วยประมวลผลกลาง ของโปรแกรม เพ่ือให#ทุกโปรแกรมมีสิทธิ์ได#ทํางานเหมือนกัน 
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  3.2.3 ติดต�อกับผู#ใช# เนื่องจากระบบปฏิบั ติการต#องอํานวยความสะดวกให# ท้ัง
ซอฟต�แวร�ระบบ และผู#ใช# ดังนั้นส�วนติดต�อผู#ใช#ระบบปฏิบัติการส�วนมากจะเตรียมไว#ให#เรียบร#อย ซ่ึงจะ
อยู�ในรูปแบบของ GUI (Graphic User Interface) 
 

 
รูปท่ี 7.4 ลําดับชั้นของระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร� 

ท่ีมา (Andrew S Tanenbaum, 2544) 
 

4. ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

 เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร� ใ น ปT จ จุ บั น ถู ก ส ร# า ง ข้ึ น ใ ห# เ ห ม า ะ ส ม กั บ ง า น ท่ี ไ ด# รั บ  เ ช� น 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�เซิร�ฟเวอร� ซุปเปอร�คอมพิวเตอร� และ คอมพิวเตอร�พกพา เป�นต#น 

 
 4.1 Mainframe Computer OS 

 เมนเฟรมคอมพิวเตอร�เป�นเครื่องคอมพิวเตอร�ขนาดใหญ� มีความสามารถในการรองรับ I/O 
จํานวนมาก อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงใช#งานกับเครื่องเทอร�มินัล (Terminal) หลาย ๆ เครื่อง ใน
ระยะไกลได# เช�น ระบบ ATM ระบบจองท่ีนั่งของสายการบิน เป�นต#น ตัวอย�างระบบปฏิบัติการท่ี
สามารถใช#งานบนเมนเฟรมคอมพิวเตอร� เช�น OS/390, z/OS, Linux และ UNIX เป�นต#น 

 

 
รูปท่ี 7.5 เมนเฟรมคอมพิวเตอร� 

(ท่ีมา : https://bits.blogs.nytimes.com/2013/07/23/mainframepcomputerspthatpchangep
withptheptimes/?_r=0) 
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 4.2 Servers Computer OS 

 เซิร�ฟเวอร� หรือเครื่องบริการ หรือเครื่องแม�ข�าย คือเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีทําหน#าท่ีให#บริการ ใน
ระบบเครือข�ายแก�ลูกข�าย เครื่องคอมพิวเตอร�เซิร�ฟเวอร�นี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับผู#ใช#งาน
พร#อมกันได#จํานวนมาก ตัวอย�างเซิร�ฟเวอร� เช�น เว็บเซิร�ฟเวอร� เมลเซิร�ฟเวอร� และ โดเมนเนม
เซิร�ฟเวอร� เป�นต#น ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช#บนเซิร�ฟเวอร� เช�น Linux, UNIX และ Microsoft 
Windows Server 

 

 
รูปท่ี 7.6 เซิร�ฟเวอร�คอมพิวเตอร� 

(ท่ีมา : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/) 
 

 4.3 Multiprocessor Computer OS 

 เป�นระบบคอมพิวเตอร�ท่ีประกอบไปด#วยหน�วยประมวลผลกลางต้ังแต� 2 ตัวข้ึนไปซ่ึงส�วนใหญ�
แล#วหน�วยประมวลผลกลางเหล�านั้นจะมีขีดความสามารถท่ีใกล#เคียงกัน โดยหน�วยประมวลผลกลาง
เหล�านั้นจะใช#หน�วยความจําร�วมกัน (Common Memory หรือ Share Memory) รวมท้ังใช#อินพุต/
เอาต�พุต (I/O) และอุปกรณ�ต�อพ�วง (Peripheral) ร�วมกัน ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช#บนมัลติ
โปรเซสเซอร� เช�น Linux, UNIX และ Microsoft Windows Server 

 

 
รูปท่ี 7.7 มัลติโปรเซสเซอร�คอมพิวเตอร� 

(ท่ีมา : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/) 
 



บทท่ี 7 ระบบปฏบัิติการ 
 

 4.4 Cluster Com

 คลัสเตอร�คอมพิวเต
(Local Area Network : L
สามารถจัดการงานท่ีคอมพิว
บนคลัสเตอร�คอมพิวเตอร� เช�น

(ท่ีมา : ht

 4.5 Personal Co

 คอมพิวเตอร�ส�วนบุค
(Microcomputer) เป�นคอม
เช�น คอมพิวเตอร�โนyตบุyค (No
เล็ก และราคาถูก ระบบปฏิบัต
และ Microsoft Windows 

(ท่ีมา : http://

 

Computer OS 

ิวเตอร� คือ กลุ�มของคอมพิวเตอร�ท่ีเชื่อมต�อกันผ�านท
k : LAN) และทํางานร�วมกันเสมือนว�าเป�นคอมพิวเตอร�เ
มพิวเตอร�เพียงเครื่องเดียวไม�สามารถจัดการได# ระบบ
� เช�น Linux, UNIX และ Microsoft Windows Comput

 

รูปท่ี 7.8 คลัสเตอร�คอมพิวเตอร� 
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cluster

 
l Computer OS 

นบุคคล (Personal Computer : PC) หรือ 
คอมพิวเตอร�ขนาดเล็กแบบต้ังโตyะ (Desktop Comput
(Notebook Computer) เหมาะกับการใช#งานในท่ีอย
ฏิบัติการท่ีนิยมใช#บนคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล เช�น Linux
 

 

 
รูปท่ี 7.9 คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล 

ttp://greenvirals.com/dellpdeskptoppcomputerspide
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�านทางเครือข�ายท#องถ่ิน 
ตอร�เครื่องเดียวกัน ทําให#
ะบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช#
pute Cluster Server 

 

ster) 

หรือ ไมโครคอมพิวเตอร� 
puter) หรือแบบพกพา 
ท่ีอยู�อาศัย เพราะมีขนาด

Linux, UNIX, Mac OS 

 

ideas/) 
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 4.6 HandAheld Comp

 คอมพิวเตอร�แบบมือถือ หรือ
ไปใช#งานได#ทุกท่ี มีขนาดเล็ก ใช#พลัง
พกพา, โทรศัพท�มือถือ และ PDA 
MS Windows Mobile, Linux, And

รูป
(ท่ีมา : https://www.a

 4.7 Embedded Comp

 คอมพิวเตอร�แบบฝTง คือคอ
ระบบคอมพิวเตอร�ขนาดเล็กท่ีฝTงไว#ใน
เพ่ิมความฉลาด ความสามารถให#กับอ
อย�างแพร�หลายในยานพาหนะ เครื่อ
ซอฟต�แวร� เทคโนโลยีฮาร�ดแวร�  เท
ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช#บนคอมพิวเ

(ท่ีมา : https://www.ras

 

omputer OS 

 หรือแบบพกพาขนาดเล็ก คือคอมพิวเตอร� ท่ีออกแบบมา
ช#พลังงานน#อย ตัวอย�างอุปกรณ�ในประเภทนี้ เช�น เครื่อ
DA เป�นต#น ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช#บนคอมพิวเตอร�แบ
, Android, PalmOS, iOS และ Symbian 

 

 
รูปท่ี 7.10 คอมพิวเตอร�แบบมือถือ 

ww.apple.com/thpen/shop/buypiphone/iphonep
 

omputer OS 

คอมพิวเตอร�ท่ีใช#ไมโครโพรเซสเซอร�ท่ีออกแบบมาโดย
Tงไว#ในอุปกรณ� เครื่องใช#ไฟฟ}า และเครื่องเล�นอิเล็กทรอนิก
#กับอุปกรณ�เหล�านั้นผ�านซอฟต�แวร� คอมพิวเตอร�แบบฝTง

เครื่องใช#ไฟฟ}าในบ#านและสํานักงาน อุปกรณ�อิเล็กทรอนิก
เทคโนโลยีด#านการสื่อสาร เทคโนโลยีเครื่องกล และ

มพิวเตอร�แบบฝTง เช�น Linux, MS Windows CE และ Ra
 

 
รูปท่ี 7.11 คอมพิวเตอร�แบบฝTง 

w.raspberrypi.org/products/raspberryppip3pmodel
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บมาสําหรับพกพา
เครื่องเล�นเกมแบบ
อร�แบบมือถือ เช�น 

p7) 

าโดยเฉพาะ เป�น
รอนิกส�ต�าง ๆ เพ่ือ
บฝTงถูกนํามาใช#กัน
รอนิกส� เทคโนโลยี
ละ ของเล�นต�าง ๆ 

Raspbian 

delpb/) 
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5. องคFประกอบของระบบปฏิบัติการ 

 ระบบปฏิบั ติการเป�นส�วนท่ีเชื่อมต�อระหว�างโปรแกรมประยุกต� และฮาร�ดแวร� ดังนั้น
ระบบปฏิบัติการทําหน#าท่ีเสมือนเป�นตัวกลางท่ีคอยบริหารจัดการทรัพยากรต�าง ๆ ให#เกิดประโยชน�
สูงสุด โดยสามารถแบ�งระบบปฏิบัติการตามการทํางาน ออกเป�น 6 องค�ประกอบ ดังนี้ 
 
 5.1 การจัดการโปรเซส (Process Management) 

 การจัดการโปรเซสเป�นส�วนสําคัญท่ีสุดในระบบปฏิบัติการ ซ่ึงโปรเซสหมายถึง โปรแกรมท่ีกําลัง
จะถูกประมวลผล ส�วนการจัดการโปรเซสหมายถึง การจัดการงานท่ีจะทําการประมวลผล โดยแต�ละ
โปรเซสจะมีการกําหนดการใช#ทรัพยากรท่ีแน�นอน เช�น เวลาในการใช#หน�วยประมวลผลกลาง การใช#
พ้ืนท่ีในหน�วยความจํา การรับข#อมูล ข#อมูล การแสดงผลลัพธ� และอุปกรณ�อ่ืน ๆ เป�นต#น โดยปกติแล#ว
หน�วยประมวลผลกลาง จะทําการประมวลครั้งละ 1 โปรเซส และ ครั้งละ 1 คําสั่ง จนจบโปรแกรม แต�
บางครั้งอาจมี 2 โปรเซสท่ีสัมพันธ�กันซ่ึงทําให#แยกเป�นการประมวลผล 2 ครั้ง ดังนั้นจึงอาจมีการ
ประมวลผลพร#อม ๆ กันหลายโปรเซส ระบบปฏิบัติการจะมีหน#าท่ีในการจัดการโปรเซส ดังนี้ 1) การ
สร#างโปรเซส (Create) 2) ลบโปรเซส (Delete) ของระบบและของผู#ใช# 3) การหยุดการทํางานชั่วคราว
ของโปรเซส (Suspend) และ 4) ให#โปรเซสทํางานต�อไป (Resumption) 

 
 5.2 การจัดการหนNวยความจํา (Memory management) 

 หน�วยความจําหลักถือว�าเป�นหน�วยความจําท่ีสําคัญในระบบคอมพิวเตอร�เพราะว�าข#อมูล ข#อมูล
ต�าง ๆ ท่ีจะนําไปประมวลผลท่ีหน�วยประมวลผลกลาง หรือข#อมูลท่ีรับมาจากอุปกรณ� หรือส�งไปยัง
อุปกรณ�แสดงผลจะต#องนํามาเก็บไว#ท่ีหน�วยความจําก�อน เพราะการอ�านข#อมูล สามารถทําได#อย�าง
รวดเร็ว ซ่ึงถ#าเป�นระบบปฏิบัติการแบบง�าย จะอนุญาตให#โปรแกรมเพียง 1 โปรแกรมเข#าไปใช#งาน
หน�วยความจําเท�านั้น ถ#าต#องการจะประมวลผลโปรแกรมอ่ืน จะต#องนําโปรแกรมก�อนหน#าออกจาก
หน�วยความจําก�อน จึงจะสามารถนําโปรแกรมใหม�เข#าไปในหน�วยความจําได# แต�ระบบปฏิบัติการใน
ปTจจุบันสามารถรองรับโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมในหน�วยความจําเดียวกันได# ซ่ึงช�วยให#การ
ประมวลผลมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยระบบปฏิบัติการต#องสามารถ 1) ติดตามว�าส�วนไหนของ
หน�วยความจําถูกใช#ไปแล#วบ#าง และถูกใช#โดยใคร 2) ตัดสินใจเพ่ือท่ีจะนําโปรเซสเข#ามาใน
หน�วยความจําเม่ือมีพ้ืนท่ีว�าง และ 3) จองและยกเลิกพ้ืนท่ีในหน�วยความจําได#ตามท่ีต#องการ 

 
 5.3 การจัดการไฟลF (File management) 

 เป�นการทํางานของระบบปฏิบัติการโดยทําหน#าท่ีในการโอนถ�ายข#อมูลลงไปจัดเก็บในอุปกรณ�
บันทึกข#อมูล เช�น ฮาร�ดดิสก� แผ�นดิสก� เทปแม�เหล็ก เป�นต#น โดยมีอุปกรณ�ท่ีทําหน#าท่ีเขียนข#อมูล เช�น 
Disk Drive หรือ CDpWriter เป�นต#น ซ่ึงข#อมูลท่ีบันทึก บันทึกลงไปจะเก็บไว#เป�นกลุ�มข#อมูลท่ีเรียกว�า 
แฟ}มข#อมูล (File) โดยแฟ}มข#อมูลจะถูกจัดเก็บอยู�ในอุปกรณ�บันทึกข#อมูลซ่ึงจะมีแอดเดรสบอกท่ีอยู�ของ
ข#อมูล แต�เพ่ือให#ง�ายกับผู#ใช#ระบบปฏิบัติการช�วยให#ผู#ใช#สามารถเรียกใช#งาน หรือค#นหาแฟ}มข#อมูลได#จาก
ชื่อของแฟ}มข#อมูล แฟ}มข#อมูลจะมีการจัดเก็บแตกต�างกันไปตามลักษณะของข#อมูล เช�น เป�นตัวอักษร 
ตัวเลข ตัวเลข เป�นบิต ไบต� หรือ เรคคอร�ด ซ่ึงหน#าท่ีของระบบปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการแฟ}มข#อมูล
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มีดังนี้ 1) การสร#าง (Creation) และการลบ (Deletion) แฟ}มข#อมูล 2) การสร#างและการลบไดเร็กทอรี่ 
(Directory) 3) สนับสนุนการจัดการไฟล�ในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีผ�านมา 4) สร#างความสัมพันธ�ระหว�าง
โครงสร#างของแฟ}มข#อมูลและอุปกรณ�ท่ีใช#จัดเก็บ ข#อมูลชนิดต�าง ๆ และ 5) การจัดเก็บแฟ}มข#อมูลไว#ใน
อุปกรณ�บันทึกข#อมูลแบบถาวร 
 
 5.4 การจัดการอุปกรณF (Device management) 

 ระบบปฏิบัติมีหน#าท่ีในการควบคุมการรับข#อมูล และแสดงข#อมูลผ�านทางอุปกรณ�ต�าง ๆ เซ�น 
เมาส� คีย�บอร�ด ฮาร�ดดิสก� เครื่องพิมพ� เป�นต#น โดยข#อมูลท่ีส�งไปยังอุปกรณ�เหล�านี้จะผ�านสายส�งข#อมูล 
ซ่ึงมีหลายชนิดตามลักษณะของงานและอุปกรณ� เซ�น พอร�ต (Port) บัส (Bus) และดีไวซ�ไดร�เวอร� 
(Device Driver) โดยปกติแล#วคอมพิวเตอร�จะรู#จักอุปกรณ�ท่ัว ๆ ไป แต�ในกรณีท่ีมีอุปกรณ�ใหม� ๆ ถูก
ผลิตข้ึนมาหลักจากท่ีระบบปฏิบัติการถูกนําออกมาใช#งาน และคอมพิวเตอร�ไม�รู#จักอุปกรณ�นั้น 
จําเป�นต#องมีดีไวซ�ไดร�เวอร�สําหรับอุปกรณ�นั้น ๆ โดยเฉพาะ เพ่ือทําให#คอมพิวเตอร�สามารถใช#อุปกรณ�
นั้นได#ซึ่งหน#าท่ีของระบบปฏิบัติการเก่ียวกับระบบอินพุต/ เอาต�พุต มีดังนี้ 1) การจัดการหน�วยความจํา
ท่ีรวมท่ังบัฟเฟอร� (Buffering) แคช (Caching) และ สพูลลิ่ง (Spooling) 2) อินเตอร�เฟสระหว�าง
โปรแกรมและอุปกรณ�ท่ัว ๆ ไป (General Device Driver) และ 3) ดีไวซ�ไดร�เวอร�สําหรับอุปกรณ�ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ 

 
 5.5 ระบบเครือขNาย (Networking) 

 ในการเชื่อมต�อระหว�างคอมพิวเตอร�หลาย ๆ เครื่องเข#าด#วยกับระบบปฏิบัติการจะเป�นผู#จัดการ
ในการติดต�อสื่อสารโดยผ�านสายสัญญาณ ซ่ึงหน#าท่ีของระบบปฏิบัติการเก่ียวกับระบบเครือข�ายมีดังนี้ 
1) เพ่ิมความเร็วในการประมวลผล 2) จัดการเก่ียวกับข#อมูลต�าง ๆ เพ่ือให#พร#อมใช#งานอยู�เสมอ และ 3) 
เพ่ิมความน�าเชื่อถือของระบบ 

 
 5.6 ระบบปYองกัน (Protection system (Security)) 

 ในระบบการทํางานท่ีอนุญาตให#ผู#ใช#งานหลายคนสามารถเข#าถึงข#อมูล และมีโปรเซสหลาย ๆ 
โปรเซสทํางานพร#อมกัน จําเป�นต#องมีระบบป}องกันท่ีดีเพ่ือป}องกันไม�ให#ผู#ท่ีไม�ได#รับอนุญาตแอบเข#ามาใช#
ข#อมูล เช�น ระบบธนาคารท่ีต#องมีการออนไลน�ท่ัวประเทศ จําเป�นต#องมีการป}องกันบุคคลภายนอกเข#า
มาแก#ไขข#อมูล รวมถึงการควบคุมการใช#ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร�เพ่ือป}องกัน ความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนด#วย เนื่องจากระบบท่ีมีการป}องกันท่ีดีจะเป�นระบบท่ีมีความน�าเชื่อถือสูง ซ่ึงหน#าท่ีของ
ระบบปฏิบัติการเก่ียวกับระบบป}องกัน มีดังนี้ 1) สามารถแยกแยะความแตกต�างระหว�างการใช#งานท่ี
ได#รับอนุญาตและการใช#งาน ใช#งานท่ีไม�ได#รับ อนุญาต และ 2) สามารถกําหนดวิธีการควบคุมการใช#งาน
ได# 
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6. สรุปท�ายบท 

 ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ซอฟต�แวร�ท่ีทําหน#าท่ีควบคุมการทํางานต�าง ๆ ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร� ซ่ึงระบบปฏิบัติการเป�นซอฟต�แวร�ท่ีอยู�ใกล#ชิดกับฮาร�ดแวร�มากท่ีสุด โดยเป�นสื่อกลาง
ระหว�างผู#ใช# และฮาร�ดแวร� ระบบปฏิบัติการมีหน#าท่ีดังนี้ 1) การจัดสรรทรัพยากรระบบ ให#โปรแกรม
ประยุกต�ไปใช#งาน ทรัพยากรระบบ เช�น หน�วยความจํา หน�วยประมวลผลกลาง อุปกรณ� I/O เป�นต#น 2) 
การควบคุมการประมวลผลของโปรแกรม คือการจัดตารางเวลาการใช#งานหน�วยประมวลผลกลาง ของ
โปรแกรม เ พ่ือให# ทุกโปรแกรมมีสิทธิ์ ได# ทํางานเหมือนกัน และ 3) ติดต�อกับผู# ใช#  เนื่องจาก
ระบบปฏิบัติการต#องอํานวยความสะดวกให#ท้ังซอฟต�แวร�ระบบ และผู#ใช# ดังนั้นส�วนติดต�อผู#ใช#
ระบบปฏิบัติการส�วนมากจะเตรียมไว#ให#เรียบร#อย ซ่ึงจะอยู�ในรูปแบบของ GUI (Graphic User 
Interface) 
 ระบบปฏิบัติการมีหลายชนิด โดยแต�ละชนิดถูกสร#างข้ึนมาให#เหมาะสมกับงานท่ีได#รับ เช�น 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร�ต#องใช#ระบบปฏิบัติการท่ีรองการ I/O จํานวนมาก หรือ คลัสเตอร�คอมพิวเตอร�
ต#องใช#ระบบปฏิบัติการท่ีสามารถรวบเครื่องคอมพิวเตอร�หลาย ๆ เครื่อง ให#สามารถทํางานร�วมกันได# 
เป�นต#น 
 ในปTจจุบันระบบปฏิบัติการถูกพัฒนาข้ึนมามากมายหลายยี่ห#อ เช�น Windows, UNIX, Linux 
และ OS X เป�นต#น โดยระบบปฏิบัติการควรมีองค�ประกอบพ้ืนฐานท้ังหมด 6 องค�ประกอบคือ  
 1) การจัดการโปรเซส (Process Management) 
 2) การจัดการหน�วยความจํา (Memory management) 
 3) การจัดการไฟล� (File management) 
 4) การจัดการอุปกรณ� (Device management) 
 5) ระบบเครือข�าย (Networking) 
 6) ระบบป}องกัน (Protection system (Security)) 
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แบบฝ[กหัดท�ายบทที่ 7 

1. จงอธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการ 
2. ระบบปฏิบัติการมีหน#าท่ีอย�างไรบ#าง 
3. จงบอกเหตุผลท่ีคอมพิวเตอร�ทุกเครื่องต#องมีระบบปฏิบัติการ 
4. จงอธิบายหน#าท่ีในการจัดการหน�วยความจํา (Memory Management) 
5. จงอธิบายหน#าท่ีในการจัดการโปรเซส (Process Management) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
การจัดการหน�วยความจําและไฟล� 

 

 
หัวข!อเนื้อหา 

 1. หน�วยความจําหลัก 
 2. หน�วยความจําเสมือน 
 3. กระบวนการในการจัดการหน�วยความจํา 
 4. ไฟล� 
 5. ไดเร็กทอรี่ 
 6. โครงสร(างไดเร็กทอรี่ 
 7. การทํางานของระบบไฟล� 
 
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายหน�วยความจําหลักท่ีระบบปฏิบัติการใช(งาน
ได( 
 2. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายหน�วยความจําเสมือนท่ีระบบปฏิบัติการใช(
งานได( 
 3. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดการหน�วยความจําได( 
 4. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายการจัดการระบบไฟล�บนระบบปฏิบัติการได( 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต�ละหัวข(อ พร(อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู(สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ<กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ผู(เรียนถามข(อสงสัย 
6. ผู(สอนทําการซักถาม 

 



บทท่ี 8 การจัดการหน�วยความจําและไฟล�   | 126 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป@ตยกรรมคอมพิวเตอร�และซอฟต�แวร�ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต�ต�าง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร� 
 
การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร�วมมือ และความรับผิดชอบต�อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ<กหัดทบทวนท(ายบทเรียน 



 
 

บทท่ี 8 
การจัดการหน�วยความจําและไฟล� 

 
 

1. ความนํา 

 หน�วยความจําเป�นส�วนท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบคอมพิวเตอร� ถือเป�นศูนย�กลางให'การดําเนินการ
ด'านต�าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร�ให'เป�นไปอย�างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากไม�มีการจัดการ
หน�วยความจําท่ีดี จะส�งผลให'ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร�ลดลง ในการใช'งาน
คอมพิวเตอร�จะต'องนําข'อมูลหรือไฟล�ต�าง ๆ ท่ีอยู�ในหน�วยความจําสํารองมาใช'ในการประมวลผล ดังนั้น
การจัดการไฟล�จึงมีความสําคัญมาก เช�น การคัดลอก การลบ การเคลื่อนย'าย และ การเข'าถึงไฟล� การ
จัดการไฟล� ท่ี ดี จะทําให'สามารถค'นหาไฟล�ได'ง�าย และไฟล�ไม� เกิดความเสียหาย โดยภายใน
หน�วยความจํามีการทํางานหลายส�วน เช�น การทํางานของโปรแกรมจํานวนมาก ซ่ึงต'องมีการแบ�งพ้ืนท่ี
การใช'งาน และ วิธีการจัดการด'านต�าง ๆ ซ่ึงหน�วยความจําท่ีใช'ในการจัดเก็บแบ�งออกเป�น 2 ส�วน ได'แก� 
1) หน�วยความจําหลัก (Main Memory) และ 2) หน�วยความจําเสมือน (Virtual Memory) โดยแต�ละ
วิธีในการจัดเก็บข'อมูลท้ังสองส�วนมีข'อดีและข'อเสียต�างกันข้ึนอยู�กับซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�ท่ีเลือกใช'ว�า
สอดคล'องและสนับสนุนการทํางาน และวิธีการท่ีจัดเก็บในหน�วยความจําท่ีเลือกใช'มากน'อยเพียงใด 
 
2. หน�วยความจําหลัก (Main Memory) 

ประกอบไปด'วยอาเรย�ขนาดใหญ� ซ่ึงภายในประกอบไปเวิร�ด (word) และไบต� (bytes) ซ่ึงแต�ละจุดจะมี
เลขตําแหน�ง (address) เป�นของตัวเอง นอกจากนี้หน�วยความจําหลักยังทําหน'าท่ีเก็บชนิดกระบวนการ
ในการประมวลผลคําสั่ง (a typical instructionNexecution cycle) เพ่ือให'หน�วยประมวลผลกลาง 
นําไปใช'ในการประมวลแล'วจึงส�งผลลัพธ�ของคําสั่งนั้น ๆ กลับมาจัดเก็บกลับไว'ในหน�วยความจําหลัก 
แสดงดังรูปท่ี 8.1 
 

 
รูปท่ี 8.1 กระบวนการทํางานของหน�วยความจําหลัก (Main Memory)
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3. หน�วยความจําเสมือน (Virtual Memory) 

เป�นเทคนิคท่ีอนุญาตให'โปรเซส (Process) สามารถประมวลผลได'นอกหน�วยความจําหลักโดยไม�ต'อง
คํานึงถึงขนาดพ้ืนท่ีใช'ในการประมวลผลว�าเพียงพอกับขนาดของโปรแกรมหรือไม� นอกจากนี้ยังง�ายต�อ
การแชร�ไฟล� (Share files) พ้ืนท่ีว�าง (Address Space) และเพ่ิมประสิทธิภาพให'โปรเซสทํางานได'เร็ว
ข้ึน เพราะไม�ต'องคอยตรวจสอบขนาดของหน�วยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) การทํางาน
แสดงดังรูปท่ี 8.2 
 

 
รูปท่ี 8.2 ความสัมพันธ�ระหว�างหน�วยความจําเสมือน(Virtual Memory) และหน�วยความจําทาง

กายภาพ (Physical Memory) 
 

4. กระบวนการในการจัดการหน�วยความจํา 

 วิธีการและนโยบายท่ีใช'ในการจัดการกับหน�วยความจํานั้น โดยท่ัวไปจะต'องมีความสามารถ
พ้ืนฐาน หรือกระบวนการการจัดการท้ัง 5 วิธีดังนี้ 
 
 4.1 การย6ายตําแหน�ง (Relocation) 
 ระบบปฏิบัติการในป[จจุบัน ยอมให'โปรแกรมทํางานพร'อมกันได'หลายงานแบบ MultiN
programming ซ่ึงโปรเซสต�าง ๆ เข'าใช'งานหน�วยความจําร�วมกัน จึงต'องมีการสลับโปรแกรมให'เข'าออก
หน�วยความจําได' รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค�าตําแหน�งในหน�วยความจําท่ีอ'างถึงในโปรแกรม ให'ถูกต'อง
ตามตําแหน�งจริงในหน�วยความจํา เช�นโปรแกรม A อ'างถึงตําแหน�งท่ี 1000 และโปรแกรม B ก็อ'างถึง
ตําแหน�งท่ี 1000 เช�นกัน ค�าตําแหน�งสามารถแบ�งได' 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) Absolute address หมายถึง ตําแหน�งจริงของโปรเซสท่ีอยู�ในหน�วยความจํา 
  2) Relative address หมายถึง ตําแหน�งของคําสั่ง หรือโปรแกรมของโปรเซสหลังจาก
การ compile 
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 4.2 การป<องกันพ้ืนที่ (Protection) 

 ระบบปฏิบัติการควรสามารถปaองกันโปรเซส จากการถูกรบกวน ท้ังทางตรง และทางอ'อม 
ดังนั้นก�อนให'โปรเซสใดเข'าครอบครองหน�วยความจํา จะต'องมีการตรวจสอบก�อน และใช'เวลาค'นหาเพ่ือ
ตรวจสอบตลอดเวลา 
 
 4.3 การใช6พ้ืนที่ร�วมกัน (Sharing) 

 การปaองกันเพียงอย�างเดียว อาจทําให'การใช'ทรัพยากรไม�คุ'ม จึงต'องมีการจัดสรรให'ใช'พ้ืนท่ีของ
หน�วยความจําร�วมกันอย�างยืดหยุ�น 

 
 4.4 การจัดการแบ�งโปรแกรมย�อย (Logical organization) 
 ระบบปฏิบัติการจะแบ�งโปรแกรมเป�นโปรแกรมหลัก และโปรแกรมย�อย โดยนําเฉพาะ
โปรแกรมหลักลงในหน�วยความจํา แต�นําโปรแกรมย�อยลงหน�วยความจําเฉพาะเม่ือมีการเรียกใช'เท�านั้น 
ประโยชน�ท่ีได'จากการจัดการแบ�งโปรแกรมออกเป�นโปรแกรมย�อย มีดังนี้ 
  1) โปรแกรมย�อยท่ีไม�ได'ใช'งาน จะไม�นําลงหน�วยความจําหลัก 
  2) โปรแกรมย�อยแต�ละตัวสามารถถูกเขียน และแปลแยกกันได' 
  3) โปรแกรมย�อยแต�ละตัวมีระดับการปaองกันแตกต�างกัน 
  4) โปรแกรมหลักสามารถเรียกใช'โปรแกรมย�อยเหล�านี้ร�วมกันได' 
 
 4.5 การจัดการแบ�งทางกายภาพ (Physical organization) 
 หน�วยความจําของระบบคอมพิวเตอร�ถูกออกแบบเป�น 2 ระดับ ดังนี้ 
  1) หน�วยความจําหลัก (Main Memory) มีความเร็วในการเข'าถึงข'อมูลสูงและมีราคา
แพง นอกจากนั้นยังเป�นหน�วยความจําแบบลบเลือนได' (ไม�สามารถเก็บข'อมูลแบบถาวรได') 
  2) หน�วยความจําสํารอง (Secondary memory) จะมีความเร็วช'า ราคาถูกกว�า
หน�วยความจําหลัก แต�เป�นหน�วยความจําแบบไม�ลบเลือน ดังนั้น หน�วยความจําสํารองท่ีมีความจุมาก
สามารถนํามาใช'เป�นท่ีเก็บโปรแกรมหรือข'อมูลเป�นเวลานานได' ในขณะท่ีหน�วยความจําหลักท่ีมีความจุ
ขนาดเล็กจะเก็บโปรแกรม หรือข'อมูลเม่ือโปรแกรมหรือข'อมูลทํางานเท�านั้น 
 
5. ไฟล� 

 ไฟล�ข'อมูล (File) หมายถึงสิ่งท่ีบรรจุข'อมูลต�าง ๆ ไว'ด'วยกัน อาจหมายถึงโปรแกรมหรือ ข'อมูล
อ่ืน ๆ ท่ีต'องการจะเก็บไว'ด'วยกัน ในการอ'างถึงไฟล�ข'อมูลต�าง ๆ ภายในโปรแกรม ไม�จําเป�นต'องอ'างถึง
ตําแหน�งของไฟล�นั้น ๆ โดยตรง ปล�อยให'เป�นหน'าท่ีของระบบปฏิบัติการ โดยในระบบปฏิบัติการจะมี โอ
เปอร�เรชันท่ีเรียกว�า System call เป�นตัวจัดการท่ีเก่ียวข'องไฟล� เช�นการสร'างไฟล� การลบไฟล� การ
อ�าน/การเขียนไฟล� เป�นต'น โดยท่ี System call สามารถท่ีจะจัดการกับงานท่ีเก่ียวข'องกับไฟล�ลงไปถึง
ตําแหน�งของไฟล�นั้น ๆ 
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 5.1 การตั้งช่ือไฟล� 

 จุดประสงค�ในการออกแบบระบบปฏิบัติการอย�างหนึ่งคือต'องการท่ีจะให'เป�นผู'ใช'เป�นอิสระจาก
อุปกรณ�ใด ๆ (Device independent) ดังนั้นในการเข'าถึงไฟล�ข'อมูลใด ๆ จะต'องมีรูปแบบเดียวกัน 
นอกจากนั้นวิธีการในการเข'าถึงไฟล�ข'อมูลใด ๆ ไม�จําเป�นต'องกําหนดรายละเอียดให'ยุ�งยากวุ�นวายถึง
ตําแหน�ง เพียงแค�ระบุชื่อ และนามสกุลของไฟล�ให'ถูกต'องเท�านั้น 
 ในการกําหนดชื่อไฟล� ในแต�ละระบบปฏิบัติการนั้นมีความแตกต�างกันอยู�บ'าง แต�ส�วนใหญ�แล'ว
จะมีข'อกําหนดท่ีใกล'เคียงกัน ระบบปฏิบัติการบางตัวกําหนดให'การต้ังชื่อโดยข้ึนต'นด'วยอักษร และตาม
ด'วยตัวเลข หรือตัวอักษรไม�เกิน 8 ตัว ระบบปฏิบัติการบางตัวกําหนดให'ต้ังชื่อได'โดยอิสระไม�เกิน 255 
ตัว 
 ในระบบปฏิบัติการบางระบบกําหนดการต้ังชื่อด'วยตัวอักษรตัวใหญ�ตัวเล็กไม�เหมือนกัน เช�นใน 
UNIX การต้ังชื่อถ'าเป�นตัวใหญ� จะต'องอ'างถึงด'วยตัวใหญ�เช�นกัน ถ'าอ'างอิงด'วยตัวเล็กจะถือว�าเป�นคนละ
ชื่อกัน ตัวอย�างเช�น Name, NAME, name, กรณี UNIX จะถือว�าไฟล�อยู� 3 ไฟล�ท่ีแตกต�างกัน เป�นต'น 
แต�สําหรับ MSNDOS จะถือว�าเป�นชื่อเดียวกันใน Windows 95, Windows 2000 และ Windows NT 
ก็ยังคงใช'ระบบไฟล�แบบเดียวกับ MSNDOS 
 ในระบบปฏิบัติการส�วนใหญ�แล'วชื่อไฟล�จะประกอบด'วยสองส�วนด'วยกันคือส�วนท่ีเป�นชื่อหลัก 
ละส�วนขยาย (File Extension) ท้ังสองส�วนนี้จะถูกข้ันด'วยจุด (period) ในระบบ MSNDOS ส�วนท่ีเป�น
ชื่อหลักจะประกอบด'วยตัวอักษร 1 ถึง 8 ตัวด'วยกันแล'วตามด'วยส�วนขยายอีกไม�เกิน 3 ตัว เป�นต'น แต�
สําหรับในระบบของ UNIX อาจมีส�วนขยายได'มากกว�า 1 ส�วนก็ได' เช�น prog.c.z 
 
 5.2 โครงสร6างไฟล� 
 การจัดโครงสร'างไฟล�ท่ีใช'กันโดยท่ัวไปมี 3 วิธี ดังรูป 8.3 วิธีการแรก (รูป 8.3 ก) มีการเก็บเป�น
ไบต�เรียงติดกันต�อไป ดังเช�นระบบปฏิบัติการของ UNIX และ Windows การเก็บไฟล�ในลักษณะนี้เป�น
แบบท่ีไม�มีโครงสร'างในการจัดเก็บ ไฟล�ท่ีถูกสร'างใหม�จะถูกนํามาเรียนต�อกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มเนื้อท่ี 
โดยท่ีตัวระบบปฏิบัติการเองแทบจะไม�ได'ทําหน'าท่ีอะไรเลย วิธีท่ีสอง (รูป 8.3 ข) เก็บเป�นเรคคอร�ด โดย
ท่ีขนาดของเรคคอร�ดคงท่ี ในแต�ละไฟล�จะถูกเก็บอยู�ในรูปของเรคคอร�ดจัดเรียงกันไปตามลําดับ
จนถึงเรคคอร�ดสุดท'าย ซ่ึงในเรคคอร�ดสุดท'ายอาจจะไม�เต็มในเรคคอร�ด ในการอ�านเขียนจะทําไปท่ี
ละเรคคอร�ด ในระบบปฏิบัติการบางระบบอาจกําหนดให'แต�ละเรคคอร�ดมีขนาดเท�ากับ 80 ตัวอักษร ซ่ึง
เท�ากับ 1 บรรทัดพอดี วิธีนี้ใช'ในระบบปฏิบัติการ CP/M ส�วนวิธีท่ีสาม (รูป 8.3 ค) เก็บเป�นแบบต'นไม'
หรือทรี (tree) ของบล็อก แต'บล็อกจะประกอบไปด'วยเรคคอร�ด โดยมีขนาดของเรคคอร�ดข้ึนอยู�กับ
ป[จจัยหลายประการ เช�น ขนาดไฟล�ข'อมูล เวลาท่ีใช'ในการแอ็กเซสข'อมูล (Access time) เป�นต'น วิธีนี้
ใช'ในระบบปฏิบัติการหลายเครื่องด'วยกัน 
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รูปท่ี 8.3 รูปแบบโครงสร'างไฟ
 
6. ไดเร็กทอรี 

 ระบบปฏิบัติการทุกต
เพ่ือให'ผู'ใช'สามารถตรวจสอบด
ตําราบางเล�มใช'ชื่อว�า Folders
ในตัวมันเองจะประกอบไปด'วย
หรืออาจประกอบด'วยไฟล�เด่ีย
ดังต�อไปนี้ 
 
 6.1 ระบบไดเร็กทอ
 ระบบไดเร็กทอรี่เด่ียว
มีอยู�เพียงไดเร็กทอรีเดียว 
เดียวกัน เนื่องจากการจัดเก็บ
ไฟล�หลายชนิดต'องปะปนกันท
เดียวกันกับท่ีมีอยู�ก�อนนั้นอาจ
ต�าง ๆ เหล�านี้สามารถแก'ไขได
 
 6.2 ระบบไดเร็กทอ
 โครงสร'างระบบไดเร็ก
เต็มร'อยเปอร�เซ็นต� การจัดโคร
คนสามารถสร'างไดเร็กย�อยขอ
ในแต�ละสับไดเร็กทอรี จะอยู�ภ
สามารถกําหนดชื่อไฟล�ได'ตาม
ชื่อไฟล�ในไดเร็กทอรีอ่ืนก็จะไม
ทอรีแบบนี้ก็ยังคงมีป[ญหาอย�า

มจําและไฟล�  

ร'างไฟล� 3 ประเภท (ก) แบบไบต�เรียงต�อกัน (ข) แบบเรค

รทุกตัวจะต'องมีสารบัญท่ีรวบรวมรายชื่อของไฟล�ต�าง ๆ
อบดูไฟล�ต�าง ๆ ได' สิ่งท่ีทําหน'าท่ีจัดเก็บเรียกว�า “ไดเร็กท
lders) ตัวไดเร็กทอรีเองถือว�าเป�นไฟล�อีกประเภทหนึ่งเช�
ปด'วยหน�วยย�อยหลาย ๆ หน�วย ในแต�ละหน�วยอาจจะมีโค
ล�เด่ียวย�อย ๆ อยู�ภายใน โดยสามารถแบ�งไดเร็กทอรีออ

ร็กทอร่ีเดี่ยว (SingleMLevel Directory Systems
ี่เด่ียวเป�นระบบท่ีมีโครงสร'างท่ีง�ายท่ีสุด แสดงดังรูปท่ี 8.4

และรวบรวมไฟล�ทุกไฟล�ไว'ท่ีเดียวกัน โดยทุกไฟล�จะ
เก็บในลักษณะนี้ทําให'ไม�สะดวกสําหรับผู'ใช'หลาย ๆ คนแ
กันทําให'ไม�สะดวกในการค'นหา นอกจากนั้นในกรณีท่ีมีก
อาจทําให'ไฟล�เก�าถูกเขียนทับลงไปโดยไม�ต้ังใจ ทําให'ข'อม
'ไขได'โดยการใช'ไดเร็กทอรีท่ีกล�าวถึงต�อไป 

ร็กทอรี 2 ระดับ (TwoMLevel Directory System
ไดเร็กทอรีแบบนี้สามารถแก'ไขป[ญหาของระบบไดเร็กทอร
ัดโครงสร'างไดเร็กทอรี 2 ระดับ แสดงดังรูปท่ี 8.4 (ข) จะ
ยของตนได'เรียกว�า “สับไดเร็กทอรี” ( SubNdirectory)

ะอยู�ภายใต'ไดเร็กทอรีรากเดียวกัน (root directory) ภาย
'ตามใจโดยไม�ต'องไปกังวลว�าจะไปซํ้ากับชื่อของใครเพรา
็จะไม�เกิดป[ญหาการเขียนทับท่ีทําให'ข'อมูลสูญหาย อย�าง
าอย�างอ่ืนอีก คือ ในกรณีท่ีผู'ใช'มีไฟล�หลายประเภทจะไม�ส
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เรคคอร�ด (ค) แบบต'นไม' 

ๆ ท้ังหมดไว'ท่ีเดียวกัน 
เร็กทอรี” (Directory ใน

นึ่งเช�นเดียวกัน โครงสร'าง
ะมีโครงสร'างเหมือนกันได' 
รีออกเป�นลักษณะต�าง ๆ 

tems) 
8.4 (ก) ภายในระบบจะ

ฟล�จะจัดเก็บอยู�ในระดับ
คนแต�ละคนมีหลายไฟล� 
ีท่ีมีการสร'างไฟล�ให'มีชื่อ

ห'ข'อมูลสูญหายได' ป[ญหา

stems)  
็กทอรีแบบแรกได'แต�ไม�ได'

จะกําหนดให'ผู'ใช'แต�ละ
ctory) หรือไดเร็กทอรีย�อย 

ภายในสับไดเร็กทอรีผู'ใช'
เพราะแม'นว�าต้ังชื่อซํ้ากับ
อย�างไรก็ตามระบบไดเร็ก
ะไม�สามารถแยกประเภท
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ของไฟล�ต�าง ๆ ได'ตามต'องการ ยกตัวอย�างเช�น นักเรียนแต�ละคนมีวิชาเรียนหลายวิชา ไม�สามารถแยก
รายวิชาเรียนต�าง ๆ ในการจัดเก็บลงในสับไดเร็กทอรีได' ทําให'งานต�าง ๆ ถูกปะปนอยู�ในไดเร็กทอรี
เดียวกัน 
 

 
(ก)      (ข) 

รูปท่ี 8.4 (ก) ระบบไดเร็กทอรี่เด่ียว (ข) ระบบไดเร็กทอรี่ 2 ระดับ 
(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 

 
 6.3 ระบบไดเร็กทอรีหลายระดับ (Hierarchical Directory System) 
 เพ่ือแก'ป[ญหาระบบไดเร็กทอรีท้ัง 2 ระบบดังกล�าวข'างต'นระบบปฏิบัติการจึงยอมให'มีการสร'าง
โครงสร'างไดเร็กแบบนี้ข้ึนมา ระบบโครงสร'างไดเร็กทอรีแบบนี้เรียกอย�างหนึ่งว�า “โครงสร'างต'นไม'” 
(Tree structure) ผู'ใช'สามารถสร'างไดเร็กทอรีข้ึนมาได'โดยไม�จํากัดอยู�ในไดเร็กทอรีเดียวกัน ระบบไฟล�
ในป[จจุบันใช'โครงสร'างไดเร็กทอรีแบบนี้ เพราะสามารถแก'ป[ญหาท่ีมีอยู�ได'ท้ังหมด แสดงดังรูปท่ี 8.5 
 

 
รูปท่ี 8.5 ระบบไดเร็กทอรี่หลายระดับ 

(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 
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 6.4 ช่ือพาธ 
 ในการอ'างถึงไฟล�ใด
สับไดNเร็กทอรีใด ในการกําหน
ระบบได'รู'ว�าคุณต'องการอ'าง
กําหนดแค�ชื่อไฟล�ท่ีต'องการอย
ชื่อไฟล�ซํ้ากันได' ในกรณีท่ีไฟล
อ'างถึงไฟล�ใดและอยู�ท่ีไหนใน
สัมบูรณ� (absolute path nam
 การอ'างชื่อไฟล�แบบส
สับไดเร็กทอรีย�อยต�าง ๆ ไล�ล
บรรจุอยู� และจบลงด'วยชื่อไฟ
d.doc สามารถอ'างถึงได'โดย
  1) ในระบบป
  2) ในระบบป
 

 จะเห็นได'ว�าในแต�ละร
ถ'ามีความเข'าใจในระบบป
ระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได'โดยไ
 การอ'างถึงไฟล�แบบสัม
directory) ให'เข'าใจเสียก�อน
สามารถย'ายการทํางานจากได
สัมพันธ�จะเริ่มต'นจากไดเร็กท

มจําและไฟล�  

ล�ใด ๆ จําเป�นต'องระบุท่ีอยู�ของไฟล�นั้น ๆ ให'ถูกต'อง ว�าอ
กําหนดท่ีอยู�หรือเส'นทางท่ีจะเข'าถึงไฟล�นั้น ๆ เรียกว�า “
อ'างถึงไฟล�ใดในดิสก�จําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต'องบอกพาธใ
ารอย�างเดียวนั้นคงไม�เพียงพอท่ีจะเข'าไปถึงไฟล�นั้นได' เพร
ี่ไฟล�เหล�านั้นอยู�ต�างไดเร็กทอรีกัน การบอกพาธจะทําให
นในระบบวิธีอ'างถึงชื่อไฟล�นั้นมีอยู� 2 วิธี วิธีแรก เป�นก
name) และการอ'างชื่อแบบสัมพัทธ� (relative path na

บบสัมบูรณ� เป�นการอ'างชื่อไฟล�โดยเริ่มต'นจากราก (roo
ไล�ลงมาตามลําดับชั้นของไดเร็กทอรีท่ีสร'างข้ึนจนกระท
ชื่อไฟล�นั้น ตัวอย�าง ระบบไดเร็กทอรี ดังรูป 8.6 ถ'าต'อ

'โดย 
บบปฏิบัติการ Windows (MS DOS) N> \usr\lib\d.doc
บบปฏิบัติการ UNIX N> /usr/lib/d.doc 

รูปท่ี 8.6 รูปแบบไดเร็กทอรี่ของ UNIX 
(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 

 
ต�ละระบบปฏิบัติการนั้นมีวิธีในการอ'างถึงไฟล�ต�าง ๆ ในด
บปฏิบั ติการอย�างใดอย�างหนึ่งแล'ว สามารถเรียนรู'
'โดยไม�ยาก 
บบสัมพันธ�นั้นจะต'องทําความเข'าใจเก่ียวกับระบบไดเร็ก
ียก�อน ผู'ใช'สามารถอ'างถึงไฟล�ใด ๆ จากไดเร็กทอรีป[จจุบ
ากไดเร็กทอรีป[จจุบันไปยังไดเร็กทอรีใด ๆ ของดิสก�ได' วิธ
เร็กทอรีป[จจุบันไล�ไปตามลําดับของไดเร็กทอรีท่ีไฟล�นั้นอ
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 ว�าอยู�ในไดเร็กทอรี หรือ
“พาธ” (path) เพ่ือให'

พาธให'ถูกต'อง เพราะถ'า
เพราะผู'ใช'สามารถสร'าง

ทําให'ระบบทราบว�ากําลัง
 เป�นการอ'างชื่อไฟล�แบบ
h name) 
root) เสมอตามด'วยชื่อ
ระท่ังถึงไดเร็กทอรีท่ีไฟล�

ถ'าต'องการอ'างถึงไฟล�ชื่อ 

.doc 

 

 ในดิสก�ท่ีคล'ายกัน ดังนั้น
ียนรู'และทําความเข'าใจ

กทอรีป[จจุบัน (current 
ีป[จจุบันได'โดยตรงและยัง
ด' วิธีการอ'างชื่อพาธแบบ
�นั้นอยู� และจบลงด'วยชื่อ
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ไฟล�นั้น ๆ สมมุติว�าไดเร็กทอรีป[จจุบันคือ usr (ตามรูป 8.7) ถ'าต'องการอ'างถึงไฟล� d.doc จะต'องอ'าง
ด'วย lib\d.doc โดยตรงได'เลย 
 ในกรณีท่ีไฟล�ท่ีต'องการอ'างถึงไฟล�ท่ีอยู�คนละแขนงของทรีจําเป�นต'องใช'สัญลักษณ� “..” เข'ามา
ช�วย เช�นถ'าต'องการอ'างถึงไฟล� math.h ในขณะท่ีไดเร็กทอรีป[จจุบันอยู�ท่ีไดเร็กทอรี lib สามารถอ'างได'
ด'วย ..\..\bin\math.h สัญลักษณ� “..” ในกรณีนี้หมายถึงไดเร็กทอรีท่ีอยู�เหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ 
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ�อีกอย�างหนึ่งคือ “.” จะหมายถึงไดเร็กทอรีป[จจุบัน ตัวอย�างการใช'ได'แก�กรณีท่ี
ต'องการก็อปป}~ไฟล� math.h มาเก็บไว'ในไดเร็กทอรี lib ชื่อเป�นไดเร็กทอรีป[จจุบันคุณสามารถใช'คําสั่งได'
ดังนี้ copy \bin\math.h.  
 ข'อแตกต�างของพาธท่ีอ'างถึงสังเกตได'จากการใช'สัญลักษณ�ท่ีเป�นเครื่องหมายราก ถ'าเราอ'างถึง
ไฟล�ท่ีข้ึนต'นด'วยเครื่องหมาย “ / ” หรือ “ / ” เป�นการอ'างแบบสัมบูรณ� แต�ถ'าเป�นการอ'างแบบ
สัมพันธ� จะข้ึนต'นด'วยไดเร็กทอรีย�อย หรือชื่อไฟล�โดยตรง 
 
7. โครงสร6างไดเร็กทอรี 

 หน'าท่ีของไดเร็กทอรีนั้นใช'เป�นท่ีรวบรวมไฟล�จํานวนต�าง ๆ เข'าไว'ด'วยกันดังนั้นก�อนท่ีจะเป�ด
ไฟล�ทําการใด ๆ จะต'องทราบว�าไฟล�ต�าง ๆ เหล�านั้นเก็บอยู�ท่ีใด หรือในไดเร็กทอรีใด ผู'ใช'จะต'องระบุ
พาธของไดเร็กทอรีนั้นเสียก�อนการกําหนดพาธของไดเร็กทอรีท่ีมีไฟล�นั้นบรรจุอยู� เป�นการระบุบล็อก
ต�าง ๆ ท่ีเก็บไว'ในไดเร็กทอรีนั้นแต�ละไฟล�ท่ีเก็บในไดเร็กทอรีสามารถเข'าถึงล็อกต�าง ๆ ของไฟล�โดยการ
อ'างชื่อไฟล� ดังนั้นไฟล�หนึ่ง ๆ จะมีชื่อเรียกได'เพียงชื่อเดียว หรือไม�ก็ใช'นามสกุลเป�นการแยกประเภท
ของไฟล� ในการสร'างไฟล�จะจัดสรรเนื้อท่ีบนดิสก�ให'กับไฟล�นั้น ซ่ึงไดเร็กทอรีจําเป�นจะต'องรู'และสามารถ
ตรวจสอบได'ว�าไฟล�ในไดเร็กทอรีของตัวเองนั้นเก็บอยู�ท่ีใด ดังนั้นไดเร็กทอรีจําเป�นจะต'องมีตารางบันทึก
ไฟล�ต�าง ๆ เอาไว'ภายในตารางไดเร็กทอรีจะประกอบไปด'วยชื่อไฟล� และคุณลักษณะไฟล� (File 
attribute) ว�าเป�นไฟล�ประเภทใด เก็บอยู�ในบล็อกใด 
 สําหรับรูปแบบการเก็บชื่อไฟล� และคุณลักษณะไฟล� สามารถทําการเก็บได' สองวิธี วิธีแรกให'
เก็บข่ือไฟล� และบอกคุณลักษณะไฟล�ไว'ด'วยกัน ตามรูป 8.7 (ก). ภายในตารางแต�ละไฟล�ท่ีมีขนาดตามท่ี
กําหนดไว'ขนาดหนึ่ง เช�นในระบบ MSNDOS ความยาวของชื่อจะกําหนดไว'ไม�เกิน 8 ตัวอักษรและตาม
ด'วยส�วนขยายท่ีเรียกว�านามสกุลอีกไม�เกิน 3 ตัว ต�อจากชื่อไฟล�จะตามด'วยคุณลักษณะไฟล�จะบอกถึง
บล็อกต�าง ๆ ท่ีใช'เก็บไฟล�มีจํานวนบล็อกเท�าไร จะถูกระบุลงไปในตารางด'วยกัน จากรูปจะพบว�าไฟล�ยิ่ง
มีขนาดใหญ� จํานวนชองบล็อกท่ีใช'ยิ่งเพ่ิมข้ึนตามขนาดของไฟล� จึงเกิดป[ญหาว�าจะกําหนดขนาดของ
ตารางนี้อย�างไร ป[ญหาจากการเก็บชื่อไฟล� และคุณลักษณะไฟล� เข'าไว'ด'วยกันจึงแก'ไขได'ด'วยวิธีท่ี 2 
 วิธีท่ีสอง ตามรูปท่ี 8.7 (ข) ใช'วิธีเก็บข'อมูลชื่อไฟล�และพอยเตอร�ของไฟล�ไปยังบล็อกต�าง ๆ ไว'
ด'วยกัน วิธีนี้ทําให'ขนาดของข'อมูลในตาราง File attribute มีขนาดคงท่ี พอยเตอร�ในตารางจะชี้ไปยัง
เนื้อหาอีกส�วนหนึ่งท่ีใช'เก็บบล็อกต�าง ๆ ของไฟล�เอาไว' เรียกเนื้อท่ีบริเวณนี้ว�า “ฮีพ” (heap) ด'วย
วิธีการนี้ ขนาดของไฟล� สามารถใหญ�เท�าใดก็ได' ซ่ึงจะไม�มีผลต�อการจัดเก็บในตาราง เนื้อท่ีบริเวณฮีพ
เป�นการจองเนื้อท่ีแบบ   ไดนามิกเนื้อท่ีบริเวณนี้จะมีการจอง และ คืนเนื้อท่ีอยู�ตลอดเวลา 
 จากโครงสร'างไดเร็กทอรีท่ีอธิบายไปจะพบว�ากรณีท่ีขนาดของไดเร็กทอรีมีขนาดใหญ�การค'นหา
ไฟล�ตามลําดับ จะทําให'หาตําแหน�งของบล็อกต�าง ๆ ใช'เวลามากข้ึน ดังนั้นคุณสามารถใช'ตาราง hash 
table เข'ามาประกอบกับการใช'หน�วยความจําแคช ทําให'การอ�านไฟล�ได'รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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(ก)     (ข) 

รูปท่ี 8.7 วิธีการเก็บชื่อไฟล�แบบยาวในไดเร็กทอรี (ก) เก็บไว'ด'วยกัน (ข) เก็บไว'ในฮีพ 
(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 

 
8. การทํางานของระบบไฟล� 
 มุมมองในระบบไฟล�คุณสามารถมองได'เป�น 2 มุมมองด'วยกันคือ ในมุมมองแรกเป�นมุมมองของ
ผู'ใช' ในมุมมองนี้ผู'ใช'รู'แต�เพียงว�าจะต้ังชื่อไฟล�อย�างไร มีข'อกําหนดอย�างไรบ'างในการต้ังชื่อ ซ่ึงผู'ใช'
จะต'องรู'ว�าแต�ละระบบปฏิบัติการมีข'อกําหนดในการต้ังชื่อไฟล�ท่ีเหมือนกัน ผู'ใช'จะต'องรู'คําสั่งต�าง ๆ 
(Operations) ของไฟล�ว�ามีคําสั่งอะไรบ'าง โครงสร'างของไดเร็กทอรีของแต�ละระบบไฟล�เป�นอย�างไร 
ผู'ใช'รู'เพียงเท�านี้ก็เพียงพอกับการทํางานในระบบไฟล�แล'วสําหรับในมุมมองแรก 
 ในอีกมุมมองหนึ่งเป�นของผู'สร'างระบบไฟล�ท่ีจะต'องรู' และเข'าใจว�าไฟล� และไดเร็กทอรีต�าง ๆ 
ท่ีสร'างข้ึนมาถูกจัดเก็บลงบนดิสก�อย�างไร จะมีวิธีจัดสรรเนื้อท่ีดิสก�อย�างไร ให'สามารถจัดเก็บข'อมูลได'
มากท่ีสุด และคงประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการสร'างความเชื่อมันให'กับผู'ใช' ว�าข'อมูลท่ีมีการบันทึกใส�
ลงบนดิสก�แล'วจะไม�สูญหายไปไหน ซ่ึงสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ในมุมมองของผู'สร'างจะต'องวิเคราะห�เพ่ือจะหา
จุดท่ีเหมาะสมในหารสร'างระบบแต�ละระบบท่ีมีตัวแปรต�าง ๆ ซ่ึงไม�เหมือนกัน 
 
 8.1 โครงสร6างของระบบไฟล� 
 ระบบไฟล�ทุกๆ ระบบจําเป�นต'องมีการจัดเก็บข'อมูลลงบนสื่อต�าง ๆ ท่ีใช'เก็บข'อมูล ในป[จจุบัน
สื่อเหล�านี้มีหลายชนิดได'แก� แผ�นดิสก� เทป ซีดีรอม เป�นต'น แต�สื่อท่ีเป�นท่ีนิยมแพร�หลาย และมีราคาถูก 
ได'แก� ดิสก� โครงสร'างของระบบดิสก�สนับสนุนการเข'าถึงข'อมูลแบบสุ�ม (Random access) โครงสร'าง
ดิสก�สามรถแบ�งพาร�ติชันในการเก็บข'อมูลได' แต�ละพาร�ติชันมีความเป�นอิสระต�อกัน อีกท้ังยังสามารถ
กําหนดให'แต�ละพาร�ติชันมีระบบปฏิบัติการท่ีต�างกันได'อีกด'วย 
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 ภายในดิสก�จะถูกแบ�งออกเป�นเซ็กเตอร� (Sector) เริ่มต'นจากเซ็กเตอร� 0 ซ่ึงถือว�าเป�น Master 
Boot Record (MBR) เป�นเซ็กเตอร�ท่ีใช'ค�าเริ่มต'นของระบบปฏิบัติการสําหรับการบูตเครื่อง
คอมพิวเตอร�เม่ือเริ่มต'นใช'งาน ในตอนท'ายของเซ็กเตอร�นี้ยังประกอบด'วยตารางพาร�ติชัน (Partition 
table) ซ่ึงจะเก็บตําแหน�งเริ่มต'น และแอดเดรสสุดท'ายของแต�ละพาร�ติชันเอาไว' ในแต�ละพาร�ติชันจะ
ประกอบไปด'วย Boot block โปรแกรมใน Boot block จะทําหน'าท่ีในการดาวโหลดระบบปฏิบัติการ
ในพาร�ติชันออกมาทํางานทุก ๆ พาร�ติชันจะมี Boot block เป�นของตัวเอง แต�ว�าในพาร�ติชันอาจจะไม�มี
ระบบปฏิบัติการก็ได' โครงสร'างภายในแต�ละพาร�ติชันจะแตกต�างกันข้ึนอยู�กับระบบปฏิบัติการท่ีใช'อยู�ซ่ึง
จะกําหนดโครงสร'างของไฟล�ในดิสก�ในขณะท่ีการฟอร�แมทดิสก� 
 
 8.2 วิธีจัดเก็บข6อมูลไฟล� 

 สิ่งสําคัญสําหรับการจัดเก็บไฟล�ข'อมูลลงบนสื่อเก็บข'อมูลคือ จะต'องทราบว�าแต�ละไฟล�มีการ
เก็บอย�างไรเก็บไว'ท่ีไหน และสามารถเรียกออกมาใช'งานได'อย�างไร ไฟล�ต�าง ๆ เหล�านั้นมีการจัดเก็บท้ัง
ไฟล� หรือ แต�ละไฟล�ถูกแยกเก็บเป�นบล็อก และบล็อกต�างๆ เหล�านั้นจัดเรียงกันอย�างไร ซ่ึงวิธีการเหล�านี้
จะได'ศึกษารายละเอียดกันดังต�อไปนี้ 

  8.2.1 การจัดเก็บข6อมูลแบบต�อเนื่อง (Contiguous allocation) 

  เป�นวิธีการจัดเก็บข'อมูลของไฟล�แบบง�ายท่ีสุด แต�ละไฟล�จะถูกแบ�งออกเป�นบล็อก แต�
ละบล็อกมีขนาดเท�า ๆ กัน เพ่ือง�ายในการบริหารและการเก็บข'อมูล แสดงดังรูปท่ี 8.8 วิธีการนี้ไหล
ข'อมูลแบ�งออกเป�นบล็อกออกเป�นบล็อกจะถูกเก็บลงบนดิสก�อย�างต�อเนื่องท้ังไฟล� ตัวอย�างเช�น ถ'า
กําหนดขนาดของบล็อกบนดิสก�ไว'เท�า ๆ กัน เท�ากับ 1 กิโลไบต� (1 KB) ในขณะท่ีไฟล�ข'อมูล A มีขนาด
เท�ากับ 50 กิโลไบต� ดังนั้นสําหรับไฟล�ข'อมูล A จะต'องใช'จํานวนบล็อกเท�ากับ 50/1 เท�ากับ 50 บล็อก 
ในหารแบบไฟล�ข'อมูล A ด'วยวิธีการเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่อง ถ'าเริ่มจากบล็อกท่ี 1 เป�นบล็อกแรกบล็อก
สุดท'ายจะเป�นบล็อกท่ี 50 ซ่ึงเรียงติดต�อกัน 
  อีกตัวอย�างหนึ่งถ'าคุณมีจํานวนไฟล�ข'อมูลหลาย ๆ ไฟล�เพ่ือนํามาเก็บแบบต�อเนื่อง 
สมมุติถ'าคุณมีเนื้อท่ีดิสก�ขนาด 1 MB เนื้อท่ีดิสก�ขนาดนี้สามารถสร'างจํานวนบล็อกได'เท�ากับ 1024 
บล็อก ถ'าไฟล�ข'อมูล A มีขนาด 4.5 KB และเริ่มเก็บบล็อกแรกท่ีบล็อก 1 บล็อกสุดท'ายจะเป�นบล็อก 5 
ถ'าไฟล�ข'อมูล B มีขนาด 22.01 KB และเริ่มเก็บบล็อกแรกท่ีบล็อก 6 บล็อกสุดท'ายจะเป�นบล็อกท่ี 28 
ถ'าไฟล�ข'อมูล C มีขนาด 2.91 KB และเริ่มเก็บบล็อกแรกท่ีบล็อก 29 บล็อกสุดท'ายจะเป�นบล็อกท่ี 31 
เป�นต'น 
  สําหรับข'อดีในการเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่องท่ีสําคัญมีอยู� 2 ประการ คือ ประการแรก
เป�นการจัดเก็บข'อมูลแบบท่ีง�ายท่ีสุด และสะดวกท่ีสุดเนื่องจากการจัดเก็บข'อมูลแบบนี้ไม�จําเป�นต'อง
บันทึกทุกๆ บล็อกจัดเก็บลงบนดิสก�ด'วยวิธีดังนี้ ระบบสามารถบันทึกการเก็บข'อมูลด'วยการบันทึกบล็อก
แรก และบล็อกสุดท'ายก็เพียงพอแล'ว แต�ละบล็อกท่ีอยู�ภายในสามารถติดต�อกันด'วยตําแหน�งท่ีจัดเรียง
กันอยู�ภายในอยู�แล'ว ประการท่ี 2 สําหรับวิธีจัดเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่อง สามารถสร'างประสิทธิภาพได'
สูงสุดในการค'นหาข'อมูล เนื่องจากการจัดเก็บบล็อกข'อมูลเรียงต�อเนื่องจึงไม�เสียเวลาในการค'นหาบล็อก
ทุก ๆ บล็อกเพียงแต�หาบล็อกแรกพบก็สามารถอ�านข'อมูลได'ท้ังไฟล�แล'ว 
  สําหรับข'อเสียของการเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่องก็มีความสําคัญเช�นเดียวกันเพราะวิธีการ
เก็บข'อมูลวิธีนี้จําเป�นต'องอาศัยการเก็บข'อมูลท่ีต�อเนื่องเมือจํานวนไฟล�ข'อมูลเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
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ประกอบกับขนาดของข'อมูลเม่ือมีการแก'ไขขนาดใหญ�ข้ึน ทําให'ไม�สามารถหาเนื้อท่ีในการบรรจุ
ไฟล�ข'อมูลดังกล�าวได' 
  ขนาดไฟล�มีขนาดใหญ�ข้ึน จึงจําเป�นต'องถูกย'ายออกไปเก็บท่ีอ่ืน ด'วยเหตุนี้เองจึงทําให'
มีเนื้อท่ีท่ีซ่ึงไม�ต�อเนื่องเกิดข้ึนระบบปฏิบัติการจําเป�นจะต'องจัดสรรเนื้อท่ีบริเวณนี้ให'กับไฟล�อ่ืนซ่ึงมี
ขนาดท่ีไม�ใหญ�กว�าเนื้อท่ีเดิม ด'วยเหตุนี้เองการจัดเก็บข'อมูลแบบนี้จึงทําให'เกิดเนื้อท่ีว�างมากมาย
ระหว�างไฟล�ข'อมูลบนดิสก� เม่ือมีการเก็บข'อมูลกระจายจนเต็มดิสก�ทําให'เกิดป[ญหาสําหรับไฟล�ข'อมูล
ขนาดใหญ�ไม�สามารถหาเนื้อท่ีว�างในการเก็บข'อมูลได'แม'จะมีเนื้อท่ีเหลือมากพอแต�ไม�สามารถเรียกใช'ได'
เพราะเนื้อท่ีเหล�านั้นอยู�กระจัดกระจายกันท่ัวท้ังดิสก� 
  อย�างไรก็ตาม ป[ญหาดังกล�าวตามท่ีได'อธิบายไปนั้นสามารถแก'ป[ญหาได'กับสื่อข'อมูล
ประเภทซีดีรอมเพราะเสื่อประเภทนี้มีการจัดเก็บข'อมูลเพียงครั้งเดียว (Memory Read) จึงไม�เป�น
ป[ญหาสําหรับสื่อประเภทนี้ และเป�นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับซีดีรอม 
 

 
รูปท่ี 8.8 (ก) 7 ไฟล�ท่ีเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่องในเนื้อท่ีดิสก� (ข) ไฟล� D และ F ถูกย'ายออกไปจนเหลือท่ี

ว�าง 
(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 

 
  8.2.2 การจัดเก็บข6อมูลแบบลิงค�ลิสต� (Link List Allocation) 
  การจัดเก็บข'อมูลแบบลิงค�ลิสต� เป�นอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช'กัน แสดงดังรูปท่ี 8.9 วิธีการนี้
มีการแบ�งไฟล�ออกเป�นบล็อก ๆ เช�นเดียวกัน แต�จะจัดเก็บเนื้อท่ีของแต�ละบล็อกจะไม�ต�อเนื่องเหมือน
วิธีการจัดเรียงกันอย�างต�อเนื่องแต�ละบล็อกจะถูกเชื่อมโยงกันด'วยพอยเตอร� ต้ังแต�บล็อกจะไม�ต�อเนื่อง
เหมือนวิธีการจัดเรียงกันอย�างต�อเนื่อง แต�ละบล็อกจะถูกเชื่อมโยงกันด'วยพอยเตอร� ต้ังแต�บล็อกแรกจน
กระท้ังบล็อกสุดท'ายของไฟล�ข'อมูลนั้น ๆ ด'วยวิธีการจัดเก็บข'อมูลแบบนี้ทําให'ไม�เสียเนื้อท่ีว�างภายใน
ดิสก� ยกเว'นแต�จะมีเนื้อท่ีว�างในแต�ละบล็อก ซ้ึงจะมีมากน'อยเพียงไดก็ข้ึนอยู�กับการหาขนาดท่ีเหมาะสม
ของบล็อกข'อมูล และจะเกิดกับบล็อกสุดท'ายของแต�ละไฟล�ข'อมูลเท�านั้น วิธีการจัดเก็บข'อมูลแบบลิงค�
ลิสต�นี้ม่ีข'อเสียท่ีสําคัญอีกเช�นกันตรงท่ีจะเสียเวลากับการค'นหาแต�ละบล็อกข'อมูล เนื่องจากแต�ละบล็อก
อยู�กระจัดกระจายท่ัวไปนบดิสก� วิธีการเก็บข'อมูลแบบนี้ยังเสียเนื้อท่ีไปกับพอยเตอร�ท่ีทําหน'าท่ีชี้ไปยัง
บล็อกต�าง ๆ อีกด'วย นอกจากนั้นในขณะท่ีระบบทําการอ�านข'อมูลระบบจะต'องทําการก็อปป}~ตาราง
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บันทึกการจัดเก็บไฟล�ท่ีเรียกว�า FAT (File Allocation Table) ลงบนหน�วยความจําก�อนท่ีจะทําการ
อ�านข'อมูลจากดิสก� สมมติขนาดของฮาร�ดดิสก�เท�ากับ 20 GB ในขณะท่ีขนาดของบล็อกเท�ากับ 1 KB 
ดังนั้นฮาร�ดดิสก�ตัวนี้สามารถเก็บข'อมูลจํานวนบล็อกได'เท�ากับ 20 ล'านบล็อก จํานวนบล็อกขนาดนี้ 
จําเป�นต'องใช'เนื้อท่ี 3 ไบต�ในลิงค�ลิสต� เพ่ือการเก็บบล็อกต�าง ๆ เอาไว' (3 ไบต� = 2 สามารถแสดงความ
แตกต�างได' ประมาณ 20 ล'านตัวอย�าง) ขนาดของตาราง FAT จะใหญ�ถึง 60 MB ซ่ึงนับว�ามีขนาดใหญ�
มากทีเดียว แต�โดยท่ัวไปแล'วการจองเนื้อท่ีเพ่ือเก็บขนาดของลิงค�ลิสต� มักจะจองขนาดเป�นเลขฐานสอง
ยกกําลัง เช�น 2, 4 และ 8 เป�นต'น ดังนั้น จํานวนบล็อกขนาด 20 ล'านบล็อก จะใช'ขนาดเป�น
เลขฐานสอง ยกกําลัง 2 ซ่ึงเท�ากับ 4 ไบต� 
 

 
รูปท่ี 8.9 การจัดเก็บข'อมูลแบบลิงค�ลิสต� 

(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 
 

  8.2.3 ไอโหนด (IMnodes หรือ Index node) 
  ไอโหนดเป�นวิธีการท่ีใช'กันในระบบปฏิบัติการของ UNIX โดยการสร'างตารางเล็ก
เรียกว�า “ไอโหนด” (INnode) ให'กับแต�ละไฟล�ไอโหนดจะเก็บข'อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข'องกับไฟล�เอาไว' 
ภายในไอโหนดจะมีหมายเลขบล็อกแบบ direct 10 หมายเลข, แบบ single direct 1 แสดงดังรูปท่ี 
8.10 
  หมายเลข,แบบ double direct1 หมายเลข และแบบ triple direct 1 หมายเลข 
หมายเลข บล็อกแบบ direct 10 หมายเลข หมายถึงแต�ละหมายเลขจะเก็บหมายเลขของแต�ละบล็อกไว' 
10 บล็อก สมมุติแต�ละบล็อก มีขนาด 1 KB ท้ัง 10 หมายเลข จะเก็บข'อมูลได' 10KB ถ'าขนาด
ไฟล�ข'อมูลไม�เกิน 10 KB จะสามารถใช' ไอโหนดแบบ direct ได' 
  ถ'าขนาดของไฟล�ใหญ�กว�า 10 KB แต�ไม�เกิน 266 KB (10+256 KB) ภายในไดโอดจะมี
หมายเลขบล็อกแบบ direct 10 หมายเลข และแบบ single direct 1 หมายเลข แบบ direct 10 
หมายเลข สามารถอ'างจํานวนบล็อกได' 10 บล็อก บวกกับ single direct สมมุติว�า 1 หมายเลขของ 
single direct มีขนาด1 KB (1024 byte) แต�ละบล็อกใช'พอยเตอร� 4 ไบต� ในกรเชื่อมโยงแต�ละบล็อก
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เป�นลิงก็ลิสต�ของไฟล�ข'อมูลเข'
256 หมายเลข 
  ในกรณีท่ีขน
(10+256+(256*256)KB)ภาย
direct 1 หมายเลข และแบบ
เก็บจํานวนบล็อกได'ถึง 256*2
จําเป�นจะต'องใช'ไอโหนด trip
256*256*256 ซ่ึงจะเท�ากับ 
 

รูป

 
 

มจําและไฟล�  

ูลเข'าด'วยกัน ดังนั้น ในแต�ละบล็อกสามารถเก็บลิงค�ลิสต

ี ท่ีขนาดไฟล�ใหญ�เกินกว�า 266 KB แต�ไม�เก
ภายในไอโหนดจะมีหมายเลขบล็อกแบบ direct 10 หม
แบบ double direct 1 หมายเลข สําหรับแบบ double
56*256 บล็อกสุดท'ายสําหรับกรณีท่ีขนาดของไฟล�ใหญ
triple direct 1 หมายเลข นั้นหมายถึงสามารถเพ่ิม

กับ 16 GB 

รูปท่ี 8.10 ไอโหนดของระบบปฏิบัติการ UNIX 
(ท่ีมา : ไพศาล โมลิสกุล, 2545) 
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�ลิสต�ได'เท�ากับ 1024/4 = 

�ไม�เกิน 65802 KB 
หมายเลข แบบ single 

uble direct สามารถใช'
�ใหญ�เกินกว�า 65802 KB 
ถเพ่ิมจํานวนบล็อกได'อีก 
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9. สรุปท6ายบท 

 หน�วยความจําเป�นส�วนท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบคอมพิวเตอร� เพราะหน�วยความจําเป�นศูนย�กลาง
ให'การดําเนินการด'านต�าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร�ให'เป�นไปอย�างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
หน�วยความจําท่ีใช'ในการจัดเก็บบนระบบปฏิบัติการแบ�งออกเป�น 2 ส�วน ได'แก� 
 1) หน�วยความจําหลัก (Main Memory) คือการใช'หน�วยความจําแรมในการพักข'อมูลชั่วคราว
ก�อนท่ีจะส�งไปประมวลผล 
 2) หน�วยความจําเสมือน (Virtual Memory) คือการนําฮาร�ดดิสก�มาเป�นหน�วยความจํา ช�วย
หน�วยความจําหลักทํางานในช�วงท่ีหน�วยความจําหลัก ไม�สามารถเก็บข'อมูลได'เพียงพอ หรือโปรแกรมท่ี
จะประมวลผลมีขนาดใหญ�เกินกว�าหน�วยความจําหลักจะรับได' 
 โดยในแต�ละระบบปฏิบัติการจะมีเทคนิคในการจัดเก็บไฟล�ท่ีแตกต�างกัน ได'แก� การจัดเก็บ
ข'อมูลแบบต�อเนื่อง การจัดเก็บข'อมูลแบบลิงค�ลิสต� และการจัดเก็บข'อมูลแบบไอโหนด 

  



บทท่ี 8 การจัดการหน�วยความจําและไฟล�   | 141 

 

แบบฝ_กหัดท6ายบทที่ 8 

1. หน�วยความจําเสมือนคืออะไร และมีการทํางานอย�างไร 
2. กระบวนการในการจัดการหน�วยความจํา มีท้ังหมดก่ีวิธีอะไรบ'าง 
3. ไดเร็คทอรี่เด่ียว แตกต�างจากไดเร็คทอรี่หลายระดับอย�างไร 
4. จงอธิบายกระบวนการจัดเก็บข'อมูลแบบต�อเนื่อง 
5. จงอธิบายกระบวนการจัดเก็บข'อมูลแบบไอโหนด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 
การจัดเวลาซีพียู 

 

 
หัวข�อเนื้อหา 

 1. ช�วงเวลาใช�ซีพียู และช�วงเวลาอินพุต/เอาต�พุต 
 2. ตัวจัดการเวลาซีพียู 
 3. ข�อพิจารณาในการจัดเวลาซีพียู 
 4. อัลกอริทึมในการจัดเวลาซีพียู 
 
วัตถุประสงค'เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายความหมายของช�วงเวลาใช�ซีพียู และช�วงเวลา
อินพุต/เอาต�พุต 
 2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายการทํางานของตัวจัดการเวลาซีพียูได� 
 3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถอธิบายข�อพิจารณาในการจัดเวลาซีพียูได� 
 4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถคํานวณเวลารอคอย และเวลาท้ังหมดท่ีโปรเซสใช�ใน
การจัดเวลาซีพียู โดยใช�อัลกอริทึมชนิดต�าง ๆ 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต�ละหัวข�อ พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู�สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ:กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ผู�เรียนถามข�อสงสัย 
6. ผู�สอนทําการซักถาม 
7. สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 2 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาป?ตยกรรมคอมพิวเตอร�และซอฟต�แวร�ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต�ต�าง ๆ 
 4. ข�อสอบเก็บคะแนนครั้งท่ี 1 
 5. เครื่องคอมพิวเตอร� 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความร�วมมือ และความรับผิดชอบต�อการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ:กหัดทบทวนท�ายบทเรียน 



 
 

บทที่ 9 
การจัดเวลาซีพียู 

 

 

1. ความน า 
 ในการท างานโดยปกติ ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกันได้ ดังนั้นการ
จัดการให้โปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมสามารถท างานพร้อม ๆ กัน นั้นต้องอาศัยความสามารถในการจัด
เวลาซีพียูของระบบปฏิบัติการ ซึ่งการจัดเวลาซีพียูจะช่วยให้ คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ปริมาณงาน
ที่มากข้ึนกว่าการให้ซีพียูท างานให้เสร็จทีละโปรเซส จุดประสงค์ของการรันโปรแกรมหลาย  ๆ โปรแกรม
พร้อมกัน  คือความต้องการให้ ซีพียูมีการท างานตลอดเวลา เพื่อให้มีการใช้ ซีพียูอย่างเต็มที่  และเต็ม
ประสิทธิภาพ  โดยการใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ ในการจัดเวลาซีพียู แต่ละอัลกอริทึม มีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันไป  
 

2. ช่วงเวลาใช้ซีพียู และชว่งเวลาอินพุต/เอาต์พุต (CPU-I/O Burst Cycle) 

 ความส าคัญของการจัดเวลาของ ซีพียูจะข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของโปรเซส โดยทั่ว  ๆ ไปแล้ว
การเอ็กซีคิวต์โปรเซสจะประกอบด้วย เวลาอยู่ 2 อย่าง คือ 1 ) เวลาที่ใช้ CPU (CPU Burst Cycle) และ 
2) เวลาที่ต้องคอย I/O (I/O Burst Cycle) ซ่ึงในขณะที่มีการเอ็กซีคิวต์โปรเซส จะมีการสลับการท างาน
ระหว่าง 2 ช่วงเวลานี้ เท่านั้น และจะเกิดไม่พร้อมกัน การเอ็กซีคิวต์มักจะเริ่มจา กการใช้ซีพียู ตามด้วย
การรออินพุต/เอาต์พุต เมื่อจบการรอคอยจะตามมาด้วยเวลาของซีพียู สลับกันไปเรื่อย  ๆ จนกว่าจะจบ
การเอ็กซีคิวต์ ซึ่งการเอ็กซีคิวต์นี้มักเป็นการใช้เวลาซีพียูเพ่ือท าการจบหรือสิ้นสุดโปรเซสมากกว่าการรอ
คอยอินพุต/เอาต์พุต แสดงดังรูปที่ 9.1 
 

 

รูปที่ 9.1 ช่วงเวลาใช้ซีพียู และช่วงเวลาอินพุต/เอาต์พุต
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3. ตัวจัดการเวลาซีพียู (CPU Scheduler) 

 เมื่อใดก็ตามท่ีซีพียูว่างงาน ระบบปฏิบัติการจะต้องเข้ามาเลือกโปรเซสตัวใดตัวหนึ่งที่คอยอยู่ใน
คิวเข้ามาใช้งานซีพียู การเลือกโปรเซสเพ่ือเข้ามาใช้ซีพียูนี้ จะถูกจัดการด้วยส่วนที่เรียกว่า ตัวจัดการช่วง
สั้น (Short – term Scheduler) หรือ ตัวจัดการเวลาซีพียู  (CPU Scheduler) ตัวจัดการเวลานี้จะ
เลือกโปรเซสที่อยู่ในหน่วยความจ าที่พร้อมในการเอ็กซีคิวต์ที่สุด  เพ่ือให้ครอบครองเวลาซีพียูและ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับโปรเซสนั้น 

คิวของโปรเซสในหน่วยความจ านั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน  (FIFO : First in First 
out) เสมอไป อาจจะเป็นไปตามล าดับความส าคัญ  (Priority) โครงร่างต้นไม้(Tree) หรืออาจจะเป็น    
ลิ้งลิสได้ อย่างไรก็ตามโปรเซสทุกโปรเซสที่ พร้อมใช้ซีพียู (อยู่ใน Ready Queue) จะต้องมีโอกาสได้เข้า
ครอบครองเวลาซีพียูไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง  แสดงดังรูปที่ 9.2  ซึ่งการเข้าและออกจากการครอบครอง
เวลาซีพียูแต่ละครั้ง  จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เสมอว่า เข้ามาแล้วได้ท าอะไรไปบ้าง  ช่วงต่อไปจะท า
อะไร เป็นต้น  โดยใช้พื้นที่หน่วยความจ าส่วนหนึ่งเก็บข้อมูลของแต่ละโปรเซสหลังเสร็จสิ้นการใช้ซีพียู  
พ้ืนที่หน่วยความจ าที่มีชื่อว่า บล็อคควบคุมโปรเซส (PCB : Process Control Block) 

 

 
รูปที่ 9.2 การจัดการโปรเซสของ CPU Scheduler 

 
การจัดการโปรเซส แสดงดังรูปที่ 9.2 มีสถานะทั้งหมด 5 สถานะ คือ New, Ready, Running, 

Waiting และ Terminated การตัดสินใจของ CPU Scheduler ในการเลือกเอ็กซีคิวต์โปรเซสใด  ๆ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนี้ 

1) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของโปรเซสจาก Running ไปเป็น Wait 
2) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของโปรเซสจาก Running ไปเป็น Ready 
3) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของโปรเซสจาก Wait ไปเป็น Ready  
4) เมื่อ Terminate โปรเซส  
สถานการณ์ท่ี 1 และ 4 นั้นเป็นสถานการณ์ท่ีจะต้องมีการตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการจัดเวลา CPU จะเป็นแบบไม่ให้สิทธิก่อน (Non-preemptive) 
สถานการณ์ท่ี 2 และ 3 นั้น การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานหรือกฎเกณฑ์ของแต่ ละอัลกอริทึม

ที่ใช้ ซึ่งการจัดเวลา CPU จะเป็นแบบให้สิทธิ์ก่อน (Preemptive) 
 



บทที่ 9 การจัดเวลาซีพีย ู  | 147 

 

4. ข้อพิจารณาในการจัดเวลาซีพียู 
 อัลกอริทึมของการจัดการเวลา CPU มีหลายอัลกอริทึม ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ข้อพิจารณา
ในการเลือกอัลกอริทึมท่ีดีที่สุดมีดังนี้ 
 4.1  อรรถประโยชน์ของ CPU (CPU Utilization) ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของ CPU อย่าง
สูงสุด โดยให้ CPU ท างานมากมี่สุดเท่าที่จะท าได้ (ควรอยู่ระหว่าง 40 – 90%) 
 4.2 Throughput จ านวนงานที่เสร็จต่อหน่วยเวลาที่สามารถวัดออกมาได้ 
 4.3  เวลาทั้งหมด ( Turnaround time) ช่วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการท างานใดงานหนึ่งตั้งแต่
เริ่มต้นเข้าไปในระบบจนกระทั่งงานถูกท าเสร็จเรียบร้อย 
 

Tt = เวลาที่รอจะเข้าสู่ RAM + เวลาที่อยู่ในคิว + เวลาที่ใช้ CPU + เวลาของ I/O 

  
 4.4  เวลารอคอย (Waiting Time) ช่วงเวลาที่งานใดงานหนึ่งต้องรอการท างานของตัวจัดเวลา
โดยไม่รวมเวลาของการใช้ CPU และเวลาของการติดต่อ I/O (ส่วนใหญ่เป็นเวลาที่คอยอยู่ใน Ready 
Queue) 
 4.5  เวลาตอบสนอง ( Response time) เวลาที่วัดระหว่างเวลาที่มีการร้องขอการกระท าใดๆ 
ต่อระบบแล้วมีการตอบรับกลับออกมา 
 สิ่งที่ CPU Scheduler ต้องการคือ CPU Utilization และ Throughput สูง ๆ ลด 
Turnaround time, Waiting time และ Response time 
 

5. อัลกอริทึมในการจัดเวลาซีพียู (Scheduling Algorithm) 

 อัลกอริทึมส าหรับการจัดการเวลาใน ซีพียูนั้น มีความส าคัญอยู่ที่การตัดสินว่าจะให้โปรเซสใด
ครอบครองเวลาซีพียูก่อน ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกโปรเซสเข้าไปท างาน
ในซีพียู 
 

 5.1 การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS : First-come-First-Served) 

 วิธีการในการจัดเวลาที่ง่ายที่สุดส าหรับการคัดเลือกโปรเซสให้ครอบครองซีพียู คือ  อัลกอริทึมท่ี
ใช้แนวคิดของการมาก่อนได้ก่อน  (FCFS) ซึ่งมีหลักการง่าย  ๆ คือ โปรเซสใดที่ร้องขอใ ช้ซีพียูก่อนจะ
ได้รับการจัดสรรให้ครอบครองเวลาซีพียูไปก่อน  ซึ่งการสร้างอัลกอริทึมนี้ท าข้ึนมานั้นได้ไม่ยาก เพราะ
สามารถน าเอาหลักการของคิวมาก่อนได้ก่อน  มาใช้ได้เลย  เมื่อมีโปรเซสใดโปรเซสเข้ามาอยู่ในคิวแบบนี้ 
PCB ของงานจะถูกเชื่อมไว้กับหางคิวเมื่อใดที่ซีพียูว่างลง  โปรเซสใดมี PCB อยู่ในหัวของคิวจะถูกน า
ออกมาจากคิวให้เข้าครอบครองเวลาซีพียูได้เลย 
 ค่าเฉลี่ยของการรอคอยในคิว ของแบบ FCFS นี้มีค่าค่อนข้างสูง  ซ่ึงเป็นผลเสียของการใช้
หลักการแบบนี้ คือเมื่อโปรเซสใดครอบครองเวลาซีพียูแล้ว ซีพียูจะไม่มีโอกาส ได้ว่าง  จนกว่าความ
ต้องการใช้ซีพียูของโปรเซสนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยการสลับไปยังอินพุต/เอาต์พุต  หรือ จบการท างาน  ดังนั้น
ถ้ามีโปรเซสที่ครองซีพียูนาน จะท าให้โปรเซสอ่ืน ๆ ต้องรอนานตามไปด้วย 
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ตัวอย่างท่ี 9.1 จงค านวณหา turnaround time และ waiting time ของแต่ละโปรเซสโดยใช้
อัลกอริทึม FCFS 
 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee 

P0 0 24 

P1 2 3 

P2 3 3 

 

 
 โปรเซส P0 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 0 ดังนั้นโปรเซส P0 ได้เข้าไปท างานใน
ซีพียูทันที เพราะซีพียูยังว่างอยู่ 
 โปรเซส P1 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 2 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียู
อยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P1 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P2 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 3 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียู
อยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P2 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 เมื่อถึงวินาทีที่ 24 โปรเซส P0 ท างานเสร็จ และออกจากสถานะ Running ไปอยู่ในสถานะ 
Terminated ดังนั้น CPU จึงว่างงาน ตัว scheduler ต้องเลือกโปรเซสที่อยู่ในสถานะ Ready ไป
ท างานที่สถานะ Running ซึ่งมีโปรเซส P1 และ P2 อยู่ และเนื่องจากเป็นการใช้อัลกอริทึม FCFS 
ดังนั้นตัว scheduler จะต้องเลือกโปรเซส P1 เข้าไปท างานในสถานะ Running เพราะว่า โปรเซส P1 
มาก่อน โปรเซส P2 
 โปรเซส P1 ท างานต่อไปอีก 3 วินาที หลังจากนั้นโปรเซส P1 จะถูกย้ายไปสถานะ 
Terminated และตัว scheduler จะน าโปรเซส P2 ไปท างานต่อในสถานะ Running อีก 3 วินาที 
หลังจากนั้นจะถูกย้ายไปสถานะ Terminated เป็นอันสิ้นสุดการท างาน เพราะไม่มีงานเหลืออยู่ใน
สถานะ Ready อีกแล้ว 
 

โปรเซส Waiting Time Turnaround Time 
P0 0 24 
P1 22 25 
P2 24 27 

เฉลี่ย 15.33 25.33 
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 5.2 การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF : Short-Job-First-Scheduling) 

 จากการที่ได้พบเห็นปัญหาในหลักการของอัลกอริทึม  FCFS ท าให้มีการคิดค้นต่อไปว่าท า
อย่างไรจึงจะเกิดความพอดีระหว่างโปรเซสที่ต้องการเวลาซีพียูสั้น  ๆ กับโปรเซสที่ต้องการซีพียูนาน  ๆ 
ผลลัพธ์คือ แนวความคิดท่ีจะท าให้โปรเซสที่ต้องการเวลาของซีพียูใน ล าดับถัดไปสั้นที่สุด  จะได้รับเลือก
ให้เข้ามาครอบครองซีพียูก่อน และถ้ามีโปรเซสหลาย ๆ ตัวที่มีคาบเวลาของซีพียูของช่วงเวลาช่ วงต่อไป
เท่า ๆ กัน จะใช้หลักการมาก่อนได้ก่อนมาใช้ในการคัดเลือก  ซึ่งอาจมีชื่อเรียกการคัด เลือกแบบนี้ว่า สั้น
ที่สุดได้ใช้เวลาซีพียู ก่อน เพราะแนวความคิดนี้จะมีการจัดคาบเวลาของซีพียูช่วงต่อไปเพียงช่วงเดียว
มากกว่าการวัดรวมว่าตลอดทั้งโปรแกรมต้องการใช้ซีพียูนานเท่าไหร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 
  5.2.1 การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน แบบบังคับไม่ได้ (SJF Non-preemptive) 
  SJF แบบ non-preemptive หมายความว่าตัว scheduler ไม่สามารถบังคับโปรเซส
ที่อยู่ในสถานะ Running ให้ออกมารอท่ีสถานะ Ready ได้ ถึงแม้ว่าจะมีโปรเซสที่มี burst time น้อย
กว่าเข้ามารอในสถานะ Ready ตัว scheduler ต้องปล่อยให้โปรเซสที่ครอบครองซีพียูอยู่ท างานให้
เสร็จ ถึงจะน าโปรเซสใหม่เข้าไปท างานได้ 
 
ตัวอย่างท่ี 9.2  จงค านวณหา turnaround time และ waiting time ของแต่ละโปรเซสโดยใช้
อัลกอริทึม SJF แบบบังคับไม่ได้ 
 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee 

P0 0 6 

P1 1 8 

P2 2 7 

P3 3 3 

 

 
 โปรเซส P0 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 0 ดังนั้นโปรเซส P0 ได้เข้าไปท างานใน
ซีพียูทันที เพราะซีพียูยังว่างอยู่ 
 โปรเซส P1 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 1 แต่มี burst time สูงกว่า P0 และ
โปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียูอยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P1 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P2 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 2 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียู
อยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P2 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P3 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 3 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพีอยู่ 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P3 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
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 เมื่อถึงวินาทีที่ 6 โปรเซส P0 ท างานเสร็จ และออกจากสถานะ Running ไปอยู่ในสถานะ 
Terminated ดังนั้น CPU จึงว่างงาน ตัว scheduler ต้องเลือกโปรเซสที่อยู่ในสถานะ Ready ไป
ท างานที่สถานะ Running ซึ่งมีโปรเซส P1, P2 และ P3 อยู่ และเนื่องจากเป็นการใช้อัลกอริทึม SJF 
แบบ non-preemptive ดังนั้นตัว scheduler จะต้องเลือกโปรเซสที่มี burst time น้อยสุดเข้าท างาน 
ซึ่งคือโปรเซส P3 เข้าไปท างานในสถานะ Running และตามด้วยโปรเซส P2 และ P1 ตามล าดับ 
  

โปรเซส Waiting Time Turnaround Time 
P0 0 6 
P1 15 23 
P2 7 14 
P3 3 6 

เฉลี่ย 6.25 12.25 
 
  5.2.2 การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน แบบบังคับได้ (SJF Preemptive) 
  SJF แบบ preemptive หมายความว่าตัว scheduler สามารถบังคับโปรเซสที่อยู่ใน
สถานะ Running ให้ออกมารอท่ีสถานะ Ready ได้ เมื่อมีโปรเซสที่มี burst time น้อยกว่าเข้ามารอใน
สถานะ Ready ตัว scheduler จะบังคับให้โปรเซสที่ครอบครองซีพียูอยู่หยุดการท างานและกลับไปรอ
ที่สถานะ Ready จากนั้นจึงน าโปรเซสใหม่เข้าไปท างานต่อไป 
 

ตัวอย่างท่ี 9.3  จงค านวณหา turnaround time และ waiting time ของแต่ละโปรเซสโดยใช้
อัลกอริทึม SJF แบบบังคับได้ 
 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee 

P0 0 6 

P1 1 4 

P2 2 7 

P3 3 5 

 

 
โปรเซส P0 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 0 ดังนั้นโปรเซส P0 ได้เข้าไปท างานใน

ซีพียูทันที เพราะซีพียูยังว่างอยู่ 
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 โปรเซส P1 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 1 แต่มี burst time ต่ ากว่า P0 เนื่องจาก
เป็นอัลกอริทึม SJF แบบบังคับได้ เพราะฉะนั้นตัว scheduler จะบังคับให้โปรเซส P0 ออกจากสถานะ 
Running และน าโปรเซส P1 เข้าไปท างานแทน 
 โปรเซส P2 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 2 แต่มี burst time สูงกว่า P1 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P2 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P1 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P3 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 3 แต่มี burst time สูงกว่า P1 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P3 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P1 จะท างานเสร็จ 
 เมื่อถึงวินาทีที่ 5 โปรเซส P1 ท างานเสร็จ และออกจากสถานะ Running ไปอยู่ในสถานะ 
Terminated ดังนั้น CPU จึงว่างงาน ตัว scheduler ต้องเลือกโปรเซสที่อยู่ในสถานะ Ready ไป
ท างานที่สถานะ Running ซึ่งมีโปรเซส P0 เหลือ burst time 5 โปรเซส P2 เหลือ burst time 7 และ
โปรเซส P3 เหลือ burst time 5 และเนื่องจากเป็นการใช้อัลกอริทึม SJF แบบบังคับได้ ดังนั้นตัว 
scheduler จะต้องเลือกโปรเซสที่มี burst time น้อยสุดเข้าท างาน ซึ่งคือโปรเซส P0 และ P3 แต่
เนื่องจากโปรเซส P0 มาก่อน ดังนั้นจึงน าโปรเซส P0 เข้าไปท างานในสถานะ Running และตามด้วย
โปรเซส P3 และ P2 ตามล าดับ 
  

โปรเซส Waiting Time Turnaround Time 
P0 9 15 
P1 0 4 
P2 15 22 
P3 2 7 

เฉลี่ย 6.5 12 
 

5.3 การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling) 

วิธีการของอัลกอริทึม  SJF สามารถมองได้อีกแง่หนึ่งว่าเป็นการจัดเวลาตามล าดับความส าคัญชนิดหนึ่ง
ล าดับความส าคัญของแต่ละโปรเซสจะถูกก าหนดไว้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เพ่ือว่าการใช้ซีพียูจะมีการใช้
โปรเซสที่มีล าดับความส าคัญที่สูงสุดเท่านั้น แต่ถ้ามีงานท่ีล าดับความส าคัญเท่ากัน จะใช้วิธี FCFS  

วิธีการของ SJF ได้มีการก าหนดล าดับความส าคัญของโปรเซสด้วย  burst time ของซีพียูหรือ
เวลาการใช้ซีพียูของแต่ละโปรเซส  เช่น โปรเซสใดมี burst time น้อยที่สุดจะมีล าดับความส าคัญมาก
ที่สุด เมื่อเราพูดถึงความมากน้อยของล าดับความส าคัญ  จึงมีความจ าเป็นต้องก ากับไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่
เปรียบเทียบกันได้เช่น  ตัวเลขจ านวนนับ  เป็นต้น แต่จะก าหนดให้มีก่ีล าดับก็สุดแล้วแต่ผู้ออกแบบ  
อาจจะเป็น 0-9 หรือ 0-100 และไม่มีกฎตายตัวว่าเลขมากหรือน้อยจะมีความหมายในเรื่องของล าดับ
ความส าคัญอย่างไร โดย Priority มีการท างานคล้ายกับ SJF แบบบังคับไม่ได้ แต่ต่างกันตรงที่ priority 
พิจารณาเลขความส าคัญแทนการพิจารณา burst time ของโปรเซส 
 
 
 
 



บทที่ 9 การจัดเวลาซีพีย ู  | 152 

 

ตัวอย่างท่ี 9.4  จงค านวณหา turnaround time และ waiting time ของแต่ละโปรเซสโดยใช้
อัลกอริทึม Priority โดยก าหนดให้เลข 1 คือความส าคัญมากสุด และ 4 คือความส าคัญต่ าสุด 
 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee PPrriioorriittyy 

P0 0 8 4 

P1 1 4 3 

P2 2 9 2 

P3 3 5 1 

 

 
โปรเซส P0 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 0 ดังนั้นโปรเซส P0 ได้เข้าไปท างานใน

ซีพียูทันที เพราะซีพียูยังว่างอยู่ 
 โปรเซส P1 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 1 แต่โปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียูอยู่ 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P1 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P2 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 2 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียู
อยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P2 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 โปรเซส P3 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 3 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพีอยู่ 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P3 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานเสร็จ 
 เมื่อถึงวินาทีที่ 8 โปรเซส P0 ท างานเสร็จ และออกจากสถานะ Running ไปอยู่ในสถานะ 
Terminated ดังนั้น CPU จึงว่างงาน ตัว scheduler ต้องเลือกโปรเซสที่อยู่ในสถานะ Ready ไป
ท างานที่สถานะ Running ซึ่งมีโปรเซส P1, P2 และ P3 อยู่ และเนื่องจากเป็นการใช้อัลกอริทึม 
Priority ดังนั้นตัว scheduler จะต้องเลือกโปรเซสที่มีความส าคัญมากสุดซึ่งคือโปรเซส P3 เข้าไป
ท างานในสถานะ Running และตามด้วยโปรเซส P2 และ P1 ตามล าดับ 

 
โปรเซส Waiting Time Turnaround Time 

P0 0 8 
P1 21 25 
P2 11 20 
P3 5 10 

เฉลี่ย 9.25 15.75 
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 5.4 การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling) 

 การตัดสินใจของซีพียูในการเลือกเอ็กซีคิวต์โปรเซสใด  ๆ การจัดเวลาแบบวนรอบ ( RR : 
Round-Robin Scheduling) เป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาเพ่ือใช้กับระบบคอมพิวเตอร์แบบแบ่งเวลา
โดยเฉพาะ  โดยมีลักษณะการท างานแบบมาก่อนได้ก่อน( FCFS) แต่ให้มีกรรมวิธีของสิทธิ์ก่อนรวมอยู่
ด้วย แต่ละโปรเซสที่เข้ามาในระบบจะถูกก าจัดเวลาการเข้าไปใช้ซีพียูเท่า  ๆ กัน ซึ้งช่วงเวลานี้จะเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ เรียกว่า เวลาควันตัม (Quantum Time) หรือช่วงเวลา (Time Slice) ระยะเวลาควันตัม
นี้ มีความยาวระหว่าง 10 ถึง 100 มิลลิวินาที และคิวที่ใช้ก็เป็นแบบวงกลม  (Circular Queue) ตัวจัด
เวลาจะมีการให้ซีพียูกับโปรเซสที่อยู่ในคิวแบบวนไป เรื่อย ๆ ในแต่ละคาบเวลาที่ให้นั้น  โดยจะมีความ
ยาวนานของการได้รับซีพียูมากที่สุดคือ 1 ควันตัม  ถ้าโปรเซสไม่สามารถกระท าได้ส าเร็จภายใน 1 
ควันตัมนี้ โปรเซสจะต้องถูกกลับไปไว้คิวเช่นเดิม สถานภาพต่าง ๆ  ของโปรเซสที่ยังท าไม่เสร็จก็จะถูก
บันทึกไว้ เพื่อว่าเมื่อถึงโอกาสได้ครอบครองซีพียูอีก  จะได้เริ่มต้นรันต่อจากครั้งที่แล้วโดยไม่ต้องเริ่มใหม่
ทั้งหมด 

การสร้างระบบการท างานแบบวนรอบ เราจะท าคิวที่พร้อมท างาน( Ready Queue) เป็นแบบมา
ก่อนได้ก่อนไว้ส าหรับเก็บโปรเซสต่าง  ๆ โปรเซสที่เข้ามาใหม่จะถูกน ามาต่อไว้ที่หางของคิว  ตัวจัดเวลา
จะเลือกเอาโปรเซสที่อยู่ตรงหัวคิวออกมา  แล้วก าหนดให้ไทม์เมอร์หยุดการให้เวลาซีพียูหลังจากนั้น  1 
ควันตัม แล้วน าโปรเซสออกไปต่อท่ีหางคิว ถ้าหากว่าโปรแกรมยังไม่สิ้นสุดการท างาน  โปรเซสบาง
โปรเซสอาจต้องการใช้ซีพียูน้อยกว่า 1 ควันตัม ในกรณีนี้โปรเซสที่เสร็จก่อนถึงเวลา 1 ควันตัม จะต้อง
ให้ออกจากการครอบครองซีพียู เพื่อให้โปรเซสอ่ืนที่อยู่ตรงหัวคิวเข้ามาท างานได้ เวลาเฉลี่ยของการคอย
ในกรรมวิธีของวนรอบจะค่อนข้างนาน  
 
ตัวอย่างท่ี 9.5 จงค านวณหา turnaround time และ waiting time ของแต่ละโปรเซสโดยใช้
อัลกอริทึม RR โดยก าหนดให้ quantum time = 4 
 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee 

P0 0 7 

P1 1 9 

P2 2 15 

 

 

โปรเซส P0 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 0 ดังนั้นโปรเซส P0 ได้เข้าไปท างานใน
ซีพียูทันที เพราะซีพียูยังว่างอยู่ 
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 โปรเซส P1 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 1 แต่โปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียูอยู่ 
เพราะฉะนั้นโปรเซส P1 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานจนครบ 1 ควันตัม (4 วินาที) 
 โปรเซส P2 มาถึง Ready Queue ณ เวลา วินาทีที่ 2 แต่เนื่องจากโปรเซส P0 ยังใช้งานซีพียู
อยู่ เพราะฉะนั้นโปรเซส P2 ต้องรอจนกว่าโปรเซส P0 จะท างานจนครบ 1 ควันตัม (4 วินาที) 
 เมื่อถึงวินาทีที่ 4 โปรเซส P0 ยังท างานไม่เสร็จ แต่ถูกบังคับให้ออกจากสถานะ Running เพ่ือ
น าโปรเซส P1 เข้าไปท างานต่อ 1 ควันตัม และตามด้วยโปรเซส P2 อีก 1 ควันตัม 
 เมื่อโปรเซสทั้ง 3 ท างานคนละ 1 ควันตัม ผลปรากฏว่า โปรเซส P0, P1 และ P2 ยังท างานไม่
เสร็จ ต้องมีการวนรอบต่อไป ตัว scheduler จะท างานแบบนี้วนไปเรื่อย ๆ จนกว่า burst time ของ
แต่ละโปรเซสจะหมดลง 
 

โปรเซส Waiting Time Turnaround Time 
P0 8 15 
P1 11 20 
P2 11 26 

เฉลี่ย 10 20.33 

 
 5.5 Multilevel Queue 

 Multilevel Queue จะแบ่งคิวออกเป็นหลาย  ๆ ระดับ โดยแต่ละระดับหมายถึงระดับโปรเซส
ที่มีความส าคัญต่างกัน ซึ่งอาจจะแบ่งตามขนาดของโปรเซส  จ านวนหน่วยความจ าที่ใช้  หรือจ านวน I/O 
ที่ใช้ โดยแต่ละคิวสามารถใช้หลักการของการจัดเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วย  เช่น งาน Foreground หรือ 
Interactive จะจัดตารางแบบ  RR และ งาน Background หรือ Batch จะจัดตารางแบบ  FCFS แสดง
ดังรูปที่ 9.3 

คิวที่อยู่ด้านบนจะมีความส าคัญเหนือกว่าคิวที่อยู่ด้านล่างถัดลงไปเสมออาจจะมีการจัดเวลา
ระหว่างคิวแบบ Fixed-priority preemptive scheduling หรือ Variable-priority preemptive 
scheduling 
 

 

รูปที่ 9.3 Multilevel Queue 
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 5.6 Multilevel Feedback-Queue 

 Multilevel Feedback-Queue เกิดจากการน าหลาย ๆ อัลกอริทึมมาท างานร่วมกัน  แสดงดัง
รูปที่ 9.4 เพ่ือน าโปรเซสไปประมวลผล ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการ
ออกแบบ Multilevel Feedback Queues มีดังนี ้

 1) จ านวนคิว  
 2) วิธีของการจัดเวลาของแต่ละคิว 
 3) หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพิ่มความส าคัญของโปรเซส 
 4) หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจลดความส าคัญของโปรเซส 
 5) หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจน าเอาโปรเซสที่ต้องการครอบครอง CPU มาเข้าในคิว 

 

 
รูปที่ 9.4 Multilevel Feedback-Queue 

 
Scheduler เริ่มประมวลผลที่  Queue 0 ถ้าท่ี Queue 0 ไม่สามารถประมวลผลโปรเซสเสร็จ

ในเวลา 8 โปรเซสจะถูกย้ายไปที่ Queue 1 ถ้าท่ี Queue 1 ไม่สามารถประมวลผลโปรเซสเสร็จในเวลา  
16 โปรเซสจะถูกย้ายไปที่ Queue 2 
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6. สรุปท้ายบท 

 การจัดเวลาซีพียู ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลโปรเซสหลาย ๆ โปรเซสพร้อมกันได้ 
และเพ่ือเป็นการใช้งานซีพียูให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในการจัดเวลาซียู จะประกอบด้วย เวลาอยู่ 
2 อย่าง คือ 1) เวลาที่ใช้ CPU (CPU Burst Cycle) และ 2) เวลาที่ต้องคอย I/O (I/O Burst Cycle) ซ่ึง
ในขณะที่มีการประมวลผล โปรเซส จะมีการสลับการท างานระหว่าง 2 ช่วงเวลานี้ เท่านั้น โดยไม่
สามารถเกิดข้ึนพร้อมกันได้ 
 ในการจัดเวลาซีพียูมีอัลกอริทึมท่ีใช้ในการจัดเวลาอยู่ 6 อัลกอริทึม คือ 1 ) FCFS คือโปรเซสที่
มาถึง Ready Queue ก่อนจะมีสิทธิ์ได้ใช้งานซีพียูก่อน 2) SJF คือให้โปรเซสที่มี burst time น้อยสุดมี
สิทธิ์ได้เข้าไปท างานก่อน มี 2 แบบคือ แบบบังคับได้ และบังคับไม่ได้ 3) Priority คือจัดตาราง
ตามล าดับความส าคัญของแต่ละโปรเซส โปรเซสไหนมีความส าคัญมาก จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปใช้งานซีพียู
ก่อน 4) RR คือการก าหนดเวลา (Quantum time) ในแต่ละรอบ เพื่อให้โปรเซสทุกโปรเซสใน Ready 
Queue มีโอกาสได้ท างานเท่าเทียมกัน 5) Multilevel Queue จะแบ่งคิวออกเป็นหลาย  ๆ ระดับ โดย
แต่ละระดับหมายถึงระดับโปรเซสที่มีความส าคัญต่างกัน จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ซีพียูต่างกัน และ 6) 
Multilevel Feedback-Queue เกิดจากการน าหลาย ๆ อัลกอริทึมมาท างานร่วมกัน  เพ่ือช่วยให้
ประมวลผลโปรเซสแล้วเกิดเวลาในการรอคอยน้อยที่สุด  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

1. ในการจัดเวลาซีพียู มีเวลาที่มาเก่ียวข้องอยู่กี่ตัว อะไรบ้าง 
2. จงอธิบายกระบวนการท างานของอัลกอริทึม FCFS 
3. จงอธิบายกระบวนการท างานของอัลกอริทึม RR 
4. จงอธิบายกระบวนการท างานของอัลกอริทึม Multilevel Feedback-Queue 
5. จงค านวณหา waiting time และ turnaround time ของแต่ละโปรเซส โดยใช้อัลกอริทึม SJF แบบ
บังคับได้ 

PPrroocceessss AArrrriivvee BBuusstt  TTiimmee 

P0 0 7 

P1 2 2 

P2 3 4 

P3 6 6 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต�วินโดว� 

 

 
หัวข#อเนื้อหา 

 1. วินโดว	 
 2. รุนของระบบปฏิบัติการ Windows 
 3. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
 
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายความหมายของวินโดว	ได( 
 2. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถอธิบายความแตกตางของ รุนระบบปฏิบัติการ 
Windows ได( 
 3. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถใช(งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได( 
 4. เพ่ือให(ผู(เรียนมีความเข(าใจและสามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได( 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวข(อ พร(อมยกตัวอยางประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู(สอนสรุปเนื้อหา 
4. ทําแบบฝ?กหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 
5. ฝ?กปฏิบัติการ 
6. ผู(เรียนถามข(อสงสัย 
7. ผู(สอนทําการซักถาม 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาปDตยกรรมคอมพิวเตอร	และซอฟต	แวร	ระบบ 
 2. ภาพเลื่อน (Slide) 
 3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต	ตาง ๆ 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร	 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากความรวมมือ และความรับผิดชอบตอการเรียน 
 3. ประเมินจากการทําแบบฝ?กหัดทบทวนท(ายบทเรียน 
 4. ประเมินจากการฝ?กปฏิบัติการ 



 
 

บทท่ี 10 
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต�วินโดว� 

 
 

1. ความนํา 
 ในป�จจุบันมีระบบปฏิบัติการท่ีมนุษย�ใช�งานหลายระบบปฏิบัติการด�วยกัน เช น Windows, 
UNIX, Linux และ Mac OS เป6นต�น ระบบปฏิบัติการแต ละตัวจะมีหน�าท่ีการทํางานท่ีคล�ายกัน คือเป6น
ตัวกลางท่ีช วยจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร�ให�ผู�ใช� แต สิ่งท่ีแตกต างกัน คือ หน�าตาของ
ระบบปฏิบัติการ ความสวยงาม และการใช�งาน แต ระบบปฏิบัติการท่ีมีจํานวนผู�ใช�งานมากท่ีสุดในโลก 
คือ ระบบปฏิบัติการ Windows  
 
2. วินโดว� (Windows) 

 วินโดว� คือ ระบบปฏิบั ติการคอมพิวเตอร�ระบบหนึ่ ง สร�างข้ึนโดยบริ ษัทไมโครซอฟต� 
(Microsoft) โดยก อนท่ีจะเกิดวินโดว�ข้ึน ไมโครซอฟต�ได�พัฒนา MSLDOS มาใช�งานก อน เนื่องจากความ
ยากในการใช�งานดอสทําให�บริษัทไมโครซอฟต�ได�พัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีเรียกว า Windows ท่ีมีลักษณะเป6น 
GUI (GraphicLUser Interface) ท่ีนํารูปแบบของสัญลักษณ�ภาพกราฟUกเข�ามาแทนการปVอนคําสั่งทีละ
บรรทัด ซ่ึงใกล�เคียงกับ MAC OS ของบริษัท Apple เพ่ือให�การใช�งาน MSLDOS ทําได�ง ายข้ึน แต 
วินโดวส�จะยังไม ใช ระบบปฏิบัติการจริง ๆ เนื่องจากมันจะทํางานอยู ภายใต�การควบคุมของ MSLDOS 
อีกที กล าวคือจะต�องมีการติดต้ัง MSLDOS ก อนท่ีจะติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows และผู�ใช�จะ
สามารถเรียกใช�คําสั่งต าง ๆ ท่ีมีอยู ใน MSLDOS ได�โดยผ านทาง Windows ซ่ึง Windows จะง ายต อ
การใช�งานมากกว าMSLDOS 
 ระบบปฏิบัติการ Windows ใช�หลักการแบ งงานเป6นส วน เรียกว า หน�าต างงาน (windows) ท่ี
แสดงผลลัพธ�แต ละโปรแกรม มีการผลิตและจําหน ายหลายรุ น เช น Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 เป6นต�น 
 
3. รุ*นของระบบปฏิบัติการ Windows 
ตารางท่ี 10.1 รุ นของระบบปฏิบัติการ Windows 

ช่ือรุ*น 
เวอร�ชัน
ล*าสุด 

วันท่ีเป2ดตัว Code name 
ระยะเวลาซัพพอร�ท 
หลัก ขยาย 

Windows 1.0 1.01 20 พฤศจิกายน 1985 Interface Manager 31 ธันวาคม 2000 
Windows 2.0 2.03 9 ธันวาคม 1987 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 
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ตารางท่ี 10.1 รุ นของระบบปฏิบัติการ Windows (ต อ) 

ช่ือรุ*น 
เวอร�ชัน
ล*าสุด 

วันท่ีเป2ดตัว Code name 
ระยะเวลาซัพพอร�ท 
หลัก ขยาย 

Windows 2.1 2.11 27 พฤษภาคม 1988 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 
Windows 3.0 3.0 22 พฤษภาคม 1990 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 
Windows 3.1 3.1 6 เมษายน 1992 Janus 31 ธันวาคม 2000 
Windows For 
Workgroups 3.1 

3.1 ตุลาคม 1992 Sparta, Winball 31 ธันวาคม 2000 

Windows NT 3.1 NT 3.1.528 27 กรกฎาคม 1993 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 
Windows For 
Workgroups 3.11 

3.11 11 สิงหาคม 1993 Sparta, Winball 31 ธันวาคม 2000 

Windows 3.2 3.2 22 พฤศจิกายน 1993 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 
Windows NT 3.5 NT 3.5.807 21 กันยายน 1994 Daytona 31 ธันวาคม 2000 
Windows NT 3.51 NT 

3.51.1057 
30 พฤษภาคม 1995 ไม ม ี 31 ธันวาคม 2000 

Windows 95 4.0.950 24 สิงหาคม 1995 Chicago, 4.0 31 ธันวาคม 
2000 

31 ธันวาคม 
2001 

Windows NT 4.0 NT 
4.0.1381 

31 กรกฎาคม 1996 Cairo 31 ธันวาคม 
2000 

31 ธันวาคม 
2001 

Windows 98 4.10.1998 25 มิถุนายน 1998 Memphis, 97, 4.1 30 มิถุนายน 
2002 

11 
กรกฎาคม 
2006 

Windows 98 SE 4.10.2222 5 พฤษภาคม 1999 ไม ม ี 30 มิถุนายน 
2002 

11 
กรกฎาคม 
2006 

Windows 2000 NT 
5.0.2195 

15 ธันวาคม 1999 ไม ม ี 30 มิถุนายน 
2005 

13 
กรกฎาคม 
2010 

Windows ME 4.90.3000 14 กันยายน 2000 Millenium, 4.9 31 ธันวาคม 
2003 

11 
กรกฎาคม 
2006 

Windows XP NT 
5.1.2600 

25 ตุลาคม 2001 Whistler 14 เมษายน 
2009 

8 เมษายน 
2014 

Windows XP 64Lbit 
Edition 

NT 
5.2.3790 

28 มีนาคม 2003 ไม ม ี 14 เมษายน 
2009 

8 เมษายน 
2014 

Windows Server 
2003 

NT 
5.2.3790 

24 เมษายน 2003 ไม ม ี 13 กรกฎาคม 
2010 

14 
กรกฎาคม 
2015 

Windows XP 
Professional x64 
Edition 
 

NT 
5.2.3790 

25 เมษายน 2005 ไม ม ี 14 เมษายน 
2009 

8 เมษายน 
2014 
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ตารางท่ี 10.1 รุ นของระบบปฏิบัติการ Windows (ต อ) 

ช่ือรุ*น 
เวอร�ชัน
ล*าสุด 

วันท่ีเป2ดตัว Code name 
ระยะเวลาซัพพอร�ท 
หลัก ขยาย 

Windows 
Fundamentals for 
Legacy PCs 

NT 
5.1.2600 

8 กรกฎาคม 2006 Eiger, Mönch 14 เมษายน 
2009 

8 เมษายน 
2014 

Windows Vista NT 
6.0.6002 

30 มกราคม 2007 Longhorn 10 เมษายน 
2012 

11 เมษายน 
2017 

Windows Home 
Server 

NT 
5.2.4500 

4 พฤศจิกายน 2007 ไม ม ี 8 มกราคม 2013 

Windows Server 
2008 

NT 
6.0.6002 

27 กุมภาพันธ� 2008 Longhorn Server 13 มกราคม 
2015 

14 มกราคม 
2020 

Windows 7 NT 
6.1.7601 

22 ตุลาคม 2009 Blackcomb, Vienna 13 มกราคม 
2015 

14 มกราคม 
2020 

Windows Server 
2008 R2 

NT 
6.1.7601 

22 ตุลาคม 2009 ไม ม ี 13 มกราคม 
2015 

14 มกราคม 
2020 

Windows Home 
Server 2011 

NT 
6.1.8400 

6 เมษายน 2011 Vail 12 เมษายน 2016 

Windows Server 
2012 

NT 
6.2.9200 

4 กันยายน 2012 ไม ม ี 9 มกราคม 
2018 

10 มกราคม 
2023 

Windows 8 NT 
6.2.9200 

26 ตุลาคม 2012 ไม ม ี 12 มกราคม 2016 

Windows 8.1 NT 
6.3.9600 

17 ตุลาคม 2013 Blue 9 มกราคม 
2018 

10 มกราคม 
2023 

Windows Server 
2012 R2 

NT 
6.3.9600 

18 ตุลาคม 2013 Server Blue 9 มกราคม 
2018 

10 มกราคม 
2023 

Windows 10 NT 
10.0.14393 

29 กรกฎาคม 2015 Threshold, Restone 13 ตุลาคม 
2020 

14 ตุลาคม 
2025 

Windows Server 
2016 

NT 
10.0.14393 

12 ตุลาคม 2016 ไม ม ี 11 มกราคม 
2022 

11 มกราคม 
2027 

(ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครซอฟท�_วินโดวส�) 
  
4. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 แสดงดังรูปท่ี 10.1 เป6นระบบปฏิบัติการรุ นป�จจุบันของบริษัท
ไมโครซอฟต� ใช�สถาป�ตยกรรมของ Windows NT เริ่มพัฒนาเม่ือ 30 กันยายน 2557 และวางจําหน าย
เม่ือ 29 กรกฎาคม 2558 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได�พัฒนาต อยอดมาจาก Windows 8 โดย
รองรับหน�าจอแบบสัมผัส และแบบด้ังเดิม (เมาส� และคีย�บอร�ด) ไปควบคู กัน โดยสถาป�ตยกรรมของ
ระบบเอ้ือให�สามารถใช�ได�ท้ังคอมพิวเตอร�แบบต้ังโต�ะ แท็บเล็ต และสมาร�ทโฟน ซ่ึงรองรับการซ้ือ    
แอปพลิเคชันจาก Windows Store 
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 ใน Windows 10 ได�นําปุ�ม
modern/metro บน Windows 8
8 ออกไปท้ังหมด เพราะ Microsoft 
menu ของ Windows 10 ส วน Liv
Windows 8) จะยังคงอยู  ซ่ึงผู�ใช
นอกจากนี้ ระบบ task view ท่ีเพ่ิมเข
คุณสมบัติท่ีช วยให�สามารถจัดการแอ
 

รูปท่ี 

 4.1 หน<าตาของ Windows
 เม่ือเปUดเครื่อง และเข�าสู ระบ
มีเมนู และปุ�มกดต าง ๆ ให�ผู�ใช�สามาร
  1) ปุ�ม All apps 
  2) ปุ�ม Power คือ
  3) ปุ�ม Setting คือท
  4) ปุ�ม File Explor
  5) ปุ�ม Start คือท่ีเข
  6) ปุ�ม Search Win
  7) ปุ�ม Task View
  8) ปุ�ม Battery คือ
  9) ปุ�ม WiLFi คือแส
  10) ปุ�ม Volume 
  11) ปุ�ม Notificatio

ต�วินโดว�   

นําปุ�ม start menu แบบใน Windows 7 กลับมาและก
s 8 ออกไป ท้ังนี้ Microsoft ไม ได�เอาหน�าจอ Modern 
soft ได�จับเอา start menu และ modern UI มารวม

Live tiles และการเรียกใช�งานแอปพลิเคชันแบบ mod
ึ่งผู�ใช�สามารถปรับขนาดและปรับการใช�งานให�เหมาะส

ี่เพ่ิมเข�ามาใหม  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับคุณสมบัติ Expose บน
ารแอปพลิเคชันท่ีทํางานอยู ในรูปแบบ MultiLtasking ได�

ูปท่ี 10.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
 

ows 10 
าสู ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะพบหน�าตาแสดงดังรูป

ามารถเรียกใช�งานได� ดังนี้ 
 คือแหล งรวมไอคอนโปรแกรมต าง ๆ 

คือ ปุ�มท่ีใช�ท่ีปUดเครื่อง รีสตาร�ท หรือพักการทํางาน 

คือท่ีตั้งค าการใช�งานต าง ๆ 

plorer คือแสดงโฟลเดอร�หลัก และโฟลเดอร�ท่ีเข�าใช�งานบ
ือท่ีเข�าสู การทํางานต างๆ 

 Windows คือท่ีค�นหาโปรแกรม 

iew คือกระจายหน�าต างโปรแกรม เพ่ือเลือกการทํางาน
คือแสดงสถานะของแบตเตอร�รี่ 

ือแสดงสถานะและท่ีเชื่อมต อของเครือข าย 

me คือแสดงระดับของเสียงและท่ีเพ่ิมLลดเสียง 

ications คือแสดงรายการแจ�งเตือนต างๆ 
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และการนําหน�าจอ 
rn ของ Windows 
ารวมกันเป6น start 
modern (แบบใน 
าะสมกับตัวเองได� 
บน OSX ซ่ึงเป6น

ได� 

 

ดังรูปท่ี 10.2 โดย

�งานบ อยๆ 

าน 
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  12) ปุ�ม Lan
  13) ปุ�ม Dat
 

รูปท่ี 

 4.2 ข้ันตอนการติดต
 จัดเตรียมแผ น DVD
ใช�ในการติดต้ังลงบนเครื่องคอม
 ต้ังค าลําดับการบูตใน
ก อนเป6นอันดับแรก ตามด�วยฮ
 เม่ือต้ังค าใน Bios เสร
เม่ือบูตเสร็จจะเข�าสู หน�าเริ่มการ
สามารถเลือกภาษาท่ีใช�ในการ
ไทย) เม่ือกดปุ�มถัดไป จะแสดง
เพ่ือเริ่มติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
 ข้ันตอนถัดมา แสดงด
ให�เลือก 2 รุ นคือ Windows 1

1 

3 

5 6 

โครซอฟต�วินโดว�   

Language คือแสดงภาษาป�จจุบันและท่ีเปลี่ยนภาษา 

Date Time คือแสดงวันเดือนป� เวลา และท่ีเปลี่ยนแปลง

 
 

 
ท่ี 10.2 เมนูต าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 
VD หรือ Flash drive ท่ีมีตัวติดต้ังระบบปฏิบัติการ Wind
งคอมพิวเตอร� 
ูตใน Bios โดยต้ังให�เริ่มบูตจาก เครื่องอ าน DVD ROM
�วยฮาร�ดดิสก�เป6นลําดับถัดมา 
เสร็จเรียบร�อยให�ใส แผ น DVD หรือ Flash drive ท่ีเตรีย

ริ่มการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 10 แสดงดังภาพ
การติดต้ัง (เลือกเป6นภาษาไทย) รูปแบบเวลาและสกุลเงิน

แสดงหน�าต างเพ่ือยืนยันการติดต้ัง แสดงดังภาพท่ี 10.4 
ิการ Windows 10 

สดงดังรูปท่ี 10.5 เป6นหน�าต างเลือกระบบปฏิบัติการท่ีต�อง
ws 10 Pro x64 คือ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

2 

4 

 7 

8 

9 

10 

11 

12 
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แปลงวันเวลา 

 

 

 

Windows 10 อยู  เพ่ือนํา

ROM หรือ Flash drive 

ี่เตรียมไว� แล�วจึงรีสตาร�ท 
ังภาพท่ี 10.3 ในข้ันตอนนี้
กุลเงิน (เลือกเป6นประเทศ

4 ให�กดปุ�มติดต้ังเด๋ียวนี้

ี่ต�องการติดต้ัง ในรูปจะมี
10 รุ น Professional 64 

13 
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บิต และ Windows 10 Enterprise x64 คือ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ น Enterprise 64 บิต 
และกดถัดไป 

 
รูปท่ี 10.3 เลือกภาษาในการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 

 
รูปท่ี 10.4 เริ่มการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 
 เม่ือเลือกระบบปฏิบัติการท่ีต�องการติดต้ังเรียบร�อย จะมีหน�าให�ยอมรับเง่ือนไขการอนุญาตให�
ใช�สิทธิ์ แสดงดังรูปท่ี 10.6 ให�เลือกท่ีฉันยอมรับเง่ือนไขการอนุญาตให�ใช�สิทธิ์ และกดปุ�มถัดไป 
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รูปท่ี 10.5 รุ นของระบบปฏิบัติการท่ีมีให�เลือกติดต้ัง 

 

 
รูปท่ี 10.6 การยอมรับเง่ือนไขในการติดต้ัง 

 
 หน�าต างเลือกรูปแบบการติดต้ัง แสดงดังรูปท่ี 10.7 โดยมีให�เลือก 2 แบบ คือ ปรับรุ น หมายถึง
การอัพเดต โดยไฟล�ข�อมูลเก าบางส วนจะถูกเก็บไว�และนํามาใช�กับระบบปฏิบัติการใหม ท่ีติดต้ัง ส วนอีก
แบบคือ กําหนดเอง หมายถึงการลบระบบปฏิบัติการตัวเก าท้ิง และลงตัวใหม  
 เม่ือเลือกการติดต้ังรูปแบบกําหนดเอง จะแสดงหน�าต าง ดังรูปท่ี 10.8 ในหน�านี้จะแสดงไดร�ท่ีมี
อยู ในคอมพิวเตอร�เครื่องนี้ท้ังหมด ให�เลือกไดร�ท่ีต�องการจะติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows นี้ลงไป 
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โดยสามารถจัดการไดร�ใหม จากฮาร�ดดิสได�ทันที เช น ลบไดร�ท้ิง สร�างไดร�ใหม  โดยสามารถกําหนดขนาด
ได�ตามต�องการ และกดปุ�มถัดไป ระบบจะเริ่มทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการ แสดงดังรูปท่ี 10.9 
 

 
รูปท่ี 10.7 เลือกรูปแบบการติดต้ัง 

 

  
รูปท่ี 10.8 เลือกไดร�ท่ีต�องการติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
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รูปท่ี 10.9 กําลังติดต้ัง Windows 

 
 เม่ือติดต้ังเสร็จข้ันตอนถัดมาจะเป6นการต้ังค า โดยเริ่มต�นจากการต้ังค าภูมิภาค แสดงดังรูปท่ี 
10.10 ให�เลือกเป6น ไทย และกดปุ�มใช  
 

 
รูปท่ี 10.10 การต้ังค าภูมิภาค 
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 ข้ันตอนถัดมา คือการกําหนดรูปแบบของแปVนพิมพ� โดยท่ัวไป ต�องกําหนดแปVนพิมพ� 2 ภาษา 
คือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (US) ในรูปท่ี 10.11 เป6นการต้ังค าแปVนพิมพ�ภาษาไทย ให�เลือก ไทย 
เกษมณี จะเป6นแปVนพิมพ�แบบ ฟ ห ก ด ท ส วนแบบ ป�ตตโชติ ไม ค อยนิยมใช�งาน 
 

 
รูปท่ี 10.11 กําหนดภาษาท่ีใช�ในแปVนพิมพ� 

 
 ข้ันตอนถัดมาเป6นการเลือกรูปแบบการต้ังค าใช�งาน ว าเป6นเครื่องส วนบุคคลหรือ องค�กร 

 

 
รูปท่ี 10.12 เลือกรูปแบบการต้ังค าใช�งาน Windows 
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 ข้ันตอนถัดมาเป6นการต้ังค าบัญชีผู�ใช� แสดงดังรูปท่ี 10.13 โดยสามารถใช�บัญชีของไมโครซอฟต�
ท่ีมีอยู ได� เช น Hotmail หรือ Skype แต ในการติดต้ังนี้จะสร�างบัญชีเอง ให�กดปุ�มถัดไปโดยไม ต�องกรอก 
 

 
รูปท่ี 10.13 การลงชื่อเข�าใช�ด�วยบัญชีของ Microsoft 

 
 ข้ันตอนนี้เป6นการกรอกชื่อผู�ท่ีจะใช�เครื่องนี้ แสดงดังรูปท่ี 10.14 กรอก Teacher เพ่ือต้ังชื่อ
เครื่อง 
 

 
รูปท่ี 10.14 สร�างบัญชีผู�ท่ีจะใช�งานคอมพิวเตอร�เครื่องนี้ 
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 หลังจากกําหนดชื่อผู�ใช�เรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนถัดมา แสดงดังรูปท่ี 10.15 คือ การต้ังค า
รหัสผ าน ถ�าไม ต�องการกําหนดรหัสผ าน สามารถกดถัดไปได�เลย 
 

 
รูปท่ี 10.15 กําหนดรหัสผ านให�บัญชีผู�ใช� 

 
 ข้ันตอนสุดท�ายของการต้ังค า แสดงดังรูปท่ี 10.16 คือการต้ังค าความเป6นส วนตัวสําหรับ
อุปกรณ� เช น การใช�งานตําแหน งท่ีตั้ง การรู�จําเสียง และการวินิจฉัย เป6นต�น 
 

 
รูปท่ี 10.16 ต้ังค าความเป6นส วนตัวของคอมพิวเตอร� 
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 เม่ือต้ังค าทุกอย างเสร็จ ระบบจะเข�ามาท่ีจอเริ่มต�น แสดงดังรูปท่ี 10.17 ผู�ใช� สามารถเริ่มใช�
งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได�ทันที 
 

 
รูปท่ี 10.17 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หลังติดต้ังเสร็จ 
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5. สรุปท<ายบท 

 Windows คือ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ระบบหนึ่ง สร�างข้ึนโดยบริษัทไมโครซอฟต� 
(Microsoft) โดยก อนท่ีจะเกิดวินโดว�ข้ึน ไมโครซอฟต�ได�พัฒนาดอสมาใช�งานก อน เนื่องจากความยากใน
การใช�งานดอสทําให�บริษัทไมโครซอฟต�ได�พัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีเรียกว า Windows ท่ีมีลักษณะเป6น GUI 
(GraphicLUser Interface) ท่ีนํารูปแบบของสัญลักษณ�ภาพกราฟUกเข�ามาแทนการปVอนคําสั่งทีละ
บรรทัด 
 ระบบปฏิบัติการ Windows ใช�หลักการแบ งงานเป6นส วน เรียกว า หน�าต างงาน (windows) ท่ี
แสดงผลลัพธ�แต ละโปรแกรม มีการผลิตและจําหน ายหลายรุ น เช น Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 เป6นต�น  
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แบบฝEกหัดท<ายบทที่ 10 

1. ระบบปฏิบัติการ Windows คืออะไร 
2. เพราะเหตุใดจึงต้ังชื่อว า ระบบปฏิบัติการ Windows 
3. จงยกตัวอย างความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows 10 มา 3 ข�อ 
4. จงอธิบายกระบวนการในการติดต้ัง Windows 10 ต้ังแต เริ่มต�น 
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