
รูจักกับคอมพิวเตอร 

หนานี้จะบริการเว็บบอรดเฉพาะตอบปญหาคอมพิวเตอร โดยอาจารยศรายุทธ หอมเย็น 
สามารถฝากกระทูถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดระหวางการใชงานคอมพิวเตอร รวมทั้งบทความเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรที่ผมจะพยายามสรรหามาใหกับชาวศิลปศึกษาได Update ความรูกันครับ   

คอมพิวเตอรคืออะไร (What’s the computer) 

อธิบายสั้นๆ งายๆ คอมพิวเตอรก็คือ “เครื่องคํานวณ” (Calculator) โดยดั้งเดิมนั้นเราจะนึก
ถึงเครื่องคํานวณที่มนุษยประดิษฐขึ้นอันไดแก “ลูกคิด” นั่นเอง แตปจจุบันคอมพิวเตอรมีความ
หมายถึง “สมองกล” ที่กลาววาเปนสมองกลเนื่องจากคอมพิวเตอรทํางานใหเราไดโดยผาน
กระบวนการคํานวณซ้ําแลวซํ้าเลา เหมือนกับสมองของมนุษย แตที่จริงแลวอยากอธิบายงายๆ ให
เรามองเห็นภาพวาคอมพิวเตอรนั้น แทจริงแลวทํางานเลียนแบบมนุษยนั้นเอง 

ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยอะไรบาง (Computer System) 

          นักวิชาการคอมพิวเตอรไดกลาวไววาระบบคอมพิวเตอรนั้นประกอบดวยองคประกอบสาม
สวนหลักที่ทํางานสอดประสานกัน ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได องคประกอบเหลานั้นก็คือ 

 
1. Hardware ฮารดแวรก็คือช้ินสวนของคอมพิวเตอรนั่นเอง ซ่ึงอุปกรณตางๆ เราสามารถจัดเปน
สามหนวยหลักดังจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

 
2. Software ซอฟตแวรคือ “ชุดคําสั่ง” ที่ถูกเขียนขึ้นมาตามวัตถุประสงคที่ใช แบงออกเปน 

2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสารระหวาง
ซอฟตแวรอ่ืนๆ กับผูใช ระบบปฏิบัติการที่เรารูจักดีคือ Microsoft Windows และระบบปฏิบัติการ
อ่ืนๆ ไดแก Microsoft DOS Linux หรือแมกระทั่ง Mc OS  

2.2 ซอฟตแวรประยุกต (Applications) ไดแกซอฟตแวรที่เขียนขึ้นมาทํางานตางๆ ตามแตหนาที่ 
เชน งานดานเอกสาร งานดานมัลติมิเดีย งานดานกราฟก เปนตน 

2.3 ไดรเวอร (Driver) ไดแกซอฟตแวรที่ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณตางๆ ของคอมพิวเตอรใหทํางาน
ภายใตระบบปฏิบัติการไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยปกติระบบปฏิบัติการจะคนพบอุปกรณตางๆ ที่



ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอรและติดตั้งไดรเวอรมาตรฐานใหโดยอัตโนมัติ แตก็ไมเสมอไป ดังนั้น
อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ก็มักจะแถมแผนซอฟตแวรประประจําอุปกรณช้ินนั้นมาใหแกผูใชดวย 

 
3. People ware หรือ User หมายถึงผูใชและผูดูแลระบบนั้นเอง ซ่ึงมีหนาที่ในการปอนคําสั่ง 
ควบคุม ดูแลแกไขปญหา โดยบุคคลุที่เกี่ยวของตามความหมายนี้ไดแก ชาง นักเขียนโปรแกรม 
(Programmer) และผูใชทั่วไป (End User) นั่นเอง 

คอมพิวเตอรกับมนุษยทํางานเหมือนกัน (Tree Units in the Computer) 

เชื่อหรือไมวาคอมพิวเตอรทํางานเลียนแบบมนุษย ลองนึกซิวาวันหนึ่งๆ เราทํากิจกรรม
ใดบาง ซ่ึงกิจกรรมเหลานั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 หนวยใหญๆ ไดแก 

1. หนวยรับขอมูล (Input Unit) วันหนึ่งๆ เรารับขอมูลเขามามากมายโดยผานอวัยวะตางๆ เชน ตา 
หู จมูก ล้ิน และสัมผัส วันละไมรูกี่คร้ังตอกี่คร้ังจริงหรือไม ? 

2. หนวยประมวลผล (Processing Unit) หลังจากเรารับขอมูลแลวเราสงขอมูลนั้นไปที่ใด คําตอบ
คือ “สมอง” แลวลองคิดดูซิวาสมองเราจริงๆ แลวทํางานกี่หนาที่ คําตอบก็คือ 2 หนาที่ใหญก็คือ 
สวนความจํา (Memory) และสวนประมวลผล (Process) จริงหรือไม ? 

3. หนวยแสดงผล (Output Unit) หลังจากประมวลผลเสร็จแลว ขอมูลผลลัพธก็จะถูกสงออกมา 
อาจจะเก็บไวในหนวยความจํา หรือแสดงผลออกมาเปนอากัปกิริยาตางๆ จริงหรือไม ? 

          จากที่กลาวมาคอมพิวเตอรก็ถูกแบงออกเปน 3 หนวยนั้นเชนเดียวกัน โดยจะแบงแยกยอย
ออกเปนดังนี้ 

1. หนวยรับขอมูล (Input Unit) คอมพิวเตอรรับขอมูลผานอุปกรณรับขอมูลตางๆ ที่ถือเปน
มาตรฐานก็คือ แปนพิมพ (Keyboard) เมาส (Mouse) หรืออุปกรณเสริมคือ ไมโครโฟน 
(Microphone) กลองถายภาพ (Digital Camera) เครื่องอานภาพแนวระนาบ (Scanner) จอภาพสัมผัส 
(Touch Screen Monitor) เปนตน 

2. หนวยประมวลผล (Processing Unit) ถือเปนหนวยใหญที่มีความสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณา
เนื่องจากมันทํางาน 2 สวนสัมพันธกันไดแก 



2.1 หนวยความจํา (Memory) ถึงแมหนวยความจํามีหนาที่จํา แตเราก็ยังแบงความจําออกเปนหนวย
ยอยๆ อีก ไดแก 

• หนวยความจําสํารอง เปนหนวยความจําที่ทํางานโดยผานสื่อบันทึกขอมูล เชนฮารดดิสก (Hard 
Disk Drive) ฟลอปปดิสก (Floppy Disk) ซีดีรอม (CD-Rom) และอุปกรณสํารองขอมูลตางๆ 
Storage) ซ่ึงการทํางานในหนวยความจําประเภทนี้เปนการทํางานในลักษณะอานและเขียนได และ
จะจดจําไปตลอดจนกวาจะสั่งลบออกไป (เหมือนความจําในสวนทักษะของมนุษย) 

• หนวยความจําหลัก เปนอุปกรณซ่ึงเปนแผงวงจรไฟฟา ติดตั้งอยูบนแผงวงจรแม (Mother Board) 
ทําหนาที่ในการบันทึกขอมูล ทดเลข หรือพักขอมูลช่ัวคราวเพื่อรอการสงตอไปยังชิพประมวลผล
เพื่อคํานวณตอไป  โดยเราแบงหนวยความจําหลักออกเปน  2 สวนใหญไดแก 
o หนวยความจําถาวร (Read Only Memory) หรือเรียกสั้นๆ วา “รอม” (ROM) เปนหนวยความจําที่
ทําหนาที่บันทึกขอมูลที่จําเปนสําหรับการเปดคอมพิวเตอร ซ่ึงเรียกวา “รอมไบออส” (ROM Bios) 
เปนหนวยความจําประเภทอานอยางเดียว (ปจจุบันสามารถเขียนทับไดเพื่อเพิ่มประสิทธิใหอุปกรณ
ตางๆ  

o หนวยความจําชั่วคราว (Random Access Memory) หรือเรียกสั้นๆ วา “แรม” (RAM) ถือ เปน
หนวยความจําที่มีความสําคัญที่ไมแพหนวยความจําสํารอง เพราะระบบคอมพิวเตอรยิ่งมีหนวย
ความจุของแรมมากก็สามารถสงผลตอประสิทธิ์ ภาพของการคํานวณโดยรวมไดเชนกัน การทํางาน
ของแรมเปนการทํางานแบบสุม โดยหนวยประมวลผลจะเรียกขอมูลสวนหนึ่งจากหนวยความจํา
สํารองมาพักไวในแรม เพื่อชวยใหประหยัดเวลาในการเขาถึงขอมูลมากขึ้น ยิ่งแรมมีความจุมากก็
สามารถดึงขอมูลมาพักไดมาก การทํางานของแรมเปนการทํางานในลักษณะเมื่อเต็มแลวก็ดันขอมูล
ดานหนาออก เพื่อใหมีพื้นที่ใหการบรรจุขอมูลอ่ืนตอไป แตขอเสียของแรมก็คือมันจะสามารถจดจํา
ขอมูลไดเฉพาะเวลาที่เครื่อง คอมพิวเตอรทํางานเทานั้น ปดเมื่อไหรความจําที่ถูกนํามาพักนั้นก็จะ
ลบไป (เหมือนความจําในสวนที่เปนความฝนของมนุษย) 

2.2 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกสั้นๆ วา “ซีพียู” เราคงไดยินชื่อ
ของชิพประมวลผลกลางที่ช่ือ Intel กันบอยๆ อันที่จริงแลวมันเปนเพียงบริษัทหนึ่งในอีกหลาย
บริษัทที่ผลิตชิพประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพปอนใหกับตลาดคอมพิวเตอร เชน Crix IBM 
AMD แตที่เราไดยินชื่อของ Intel มากกวาก็ดวยการโฆษณาที่สามารถเขาถึงผูบริโภคมากกวานั่นเอง 
โดยชิพประมวลผลนั้นจะมีหนาที่ในการสั่งการและคํานวณซ้ําๆ กันอยางรวดเร็วและซับซอน ซ่ึง
ความเร็วในการคํานวณนั้นวัดจากอัตราความถี่ของสัญญาณนาฬิกามีหนวยเปน “เฮิรทส” (Hz) 
ปจจุบันชิพประมวลผลกลางมีความเร็วในการคํานวณคิดเปนหนวย กิกะเฮิรทส (GHz) หรือ



เทียบเทา 1,000 Hz นั้นเอง (ซิพียูของ Intel ปจจุบันมีความเร็วในการคํานวณอยูมีมากกวา 3 GHz) 
ซ่ึงชีพประมวลผลกลางของแตละบริษัทก็มักจะผลิตขึ้นมาโดยแยกสายเปน 2 สายการผลิต คือ
สําหรับใชทั่วไป กับสําหรับงานคํานวณที่ตองใชประสิทธิภาพในการคํานวณสูง (ยกตัวอยางชิพ
ของ Intel ที่ใชช่ือรุนวา Celeron ที่มีความสามารถในการคํานวณต่ํากวา รุน Pentium เปนตน) ซ่ึงอัน
ที่จริงแลวอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชิ้นจะติดตั้งชิพประมวลผลกลางประจําตัวทั้งสิ้น หากแตวามัน
ติดตั้งอยูบนอุปกรณใดเทานั้น เชนติดตั้งบนการดจอภาพ (VGA card) ก็ทําหนาที่ในการคํานวณ
ดานกราฟฟคเปนตน ทั้งนี้เร่ืองรายละเอียดในชิพประมวลผลกลางของบริษัทตางๆ สามารถหาอาน
ไดตามหนังสือคอมพิวเตอรทั่วๆ ไป  

3. หนวยแสดงผล (Output Unit) เปนหนวยทายสุดที่ทําหนาที่แสดงผลขอมูลผานอุปกรณแสดง
ผลตางๆ เชนจอภาพมอนิเตอร (Monitor) ลําโพงผานทางการดเสียง (Speakers & Sound card) 
เครื่องพิมพ (Printer) เปนตน 

          บันทึกชวยจํา ชิพประมวลผลกลางของบริษัท Intel Cooperation แบงออกเปนสามตระกูล
ใหญๆ ไดแก ตระกูล Intel Celeron ซ่ึงเปนชิพประมวลผลระดับกลางที่เหมาะกับการใชงานทั่วไป
ตามบาน ตระกูล Intel Pentium (ปจจุบันอยูในรุนที่ 4 หรือ เพนเทียม 4) เปนชิพประมวลผล
ระดับสูงที่มีหนวยความจําภายในระดับสอง (Internal Cash) มากกวา Celeron ถึง 2 เทา เหมาะกับ
การใชงานระดับองคกร หรือออฟฟศที่ตองการประสิทธิภาพในการคํานวณสูง ตระกูล Intel Xeon 
(ซีออน) เปนชิพประมวลผลที่ใชกับคอมพิวเตอรระดับแมขายเทานั้น ถือเปนชิพประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดของ Intel ดังนั้นคุณสามารถดูไดวาคอมพิวเตอรของคุณใชชิพประมวลผล
ประเภทใดโดยการดูที่โลโกซ่ึงติดอยูหนาคอมพิวเตอร โดยดูใตคําวา “Intel inside” จะมีตัวหนังสือ
ระบุประเภทของชิพประมวลผลวาอยูในตระกูลใด 

 
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรอยูท่ีไหน? 

 
หลายคนอาจจะเขาใจวาเราสามารถจะเลือกเอาอุปกรณที่ดีที่ สุดแตละชิ้นของแตละบริษัทผูผลิตมา
ประกอบเปนคอมพิวเตอรแลวจะสามารถให ประสิทธิภาพที่สูงสุดได แตในทางปฏิบัติแลวเราอาจ
พบวาคอมพิวเตอรรุนใหมราคาแพงที่เลือกสรร อุปกรณที่ดีที่สุดนั้นอาจทํางานไดไมตาง หรือ
อาจจะต่ํากวาคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณธรรมดาๆ บางรุนดวยซํ้า แลวอะไรคือคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพ ? แลวทําไมจึงเปนเชนนั้น คําตอบอยูที่วาอุปกรณคอมพิวเตอรนั้นอาศัยเสนทางใน



การถายเท หรือสงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลวคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการ
คํานวณนั่นจะตองประกอบปจจัยดังนี้คือ 

1.  ความเขากันไดของอุปกรณ (Compatible) ลองหลับตานึกถึงถนนที่มี 4 ชองการจราจรแลวอยูๆ 
ถูกบีบลงเหลือเพียง 1 ชองการจราจรจะเกิดอะไรขึ้น คําตอบก็คือเกิดจลาจลในการจราจรนั่นเอง 
อุปกรณคอมพิวเตอรก็เชนเดียวกันที่มีอัตราการถายโอนขอมูลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนั่นหมายความวา
อุปกรณตางๆ จะตองมีความเขากันได อยางเหมาะสมจึงจะสามารถถายโอนขอมูลที่มีความสมดุล
กันไมเกิดอาการที่เรียกวา “การสื่อสารแบบคอขวด” หมายถึงขอมูลจํานวนมากไปเขาคิวรอการ
ชองทางการคํานวณที่คับแคบไมสมดุลกับปริมาณขอมูล ซ่ึงเกิดไดบอยในระบบคอมพิวเตอรที่
ออกแบบมาอยางไมมีประสิทธิภาพ  

2.  การใชซอฟตแวรท่ีเกินความสามารถของคอมพิวเตอร (Overload System) ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรแตละรายนั้นมีความตองการทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน โดยอนุมาน
เอาไดวาซอฟตแวรที่ใหมกวายอมตองบริโภคทรัพยากรของระบบมากกวา ดังนั้นจึงพบไดบอยๆ วา
การใชซอฟตแวรรุนใหมๆ ในระบบที่ออกแบบมาจํากัดทําใหระบบคอมพิวเตอรทํางานลดลงไปได
อยางนาใจหาย ที่เห็นเดนชัดที่สุดก็ไดแกระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส (MS-Windows) และซอฟตประเภทกราฟกตางๆ เชน 
Adobe Photoshop เปนตน 

3.  ชางที่ขาดประสบการณและความรูอยางแทจริง ปจจุบันชางที่ไมมีความรูจริงในการจัดระบบ
คอมพิวเตอรคอยแทรกซึมปะปนอยูในหมูชางมืออาชีพ ชางประเภทนี้จะมีความรูเพียงการนํา
ช้ินสวนมาประกอบกันแตไมสามารถแกปญหา หรือเซทระบบใหทํางานเต็มประสิทธิภาพได  

          ไดทราบคราวๆไปแลวกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร สัปดาหหนาจะมาวาดวยเรื่องของการ
ติดตอส่ือสารกันในคอมพิวเตอร อุปกรณที่ควรรูจัก หลักการเขาถึงไดรฟตางๆ ความหมายของคําวา 
Folder และการพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรวาคุณตองคํานึงถึงอะไรบาง อยาลืมติดตามนะครับ 
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