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Chapter

4บทที่ 1 เขาใจ รูจริง เครื่องคอมพิวเตอร

เทคโนโลยแีละการสื่อสารไดเ้จรญิก้าวหนา้อย่างรวดเรว็ อปุกรณ์สื่อสารและคอมพวิเตอรไ์ด้เข้า
มามบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษาค้นคว้าและการท�าธรุกจิ 
ท�าให้องค์กรต่างๆ น�าเทคโนโลยเีหล่านี้เข้ามาช่วยในการด�าเนนิงานขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การรบั/ส่งข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์ การท�าธรุกจิและให้บรกิารบนอนิเทอร์เนต็ เป็นต้น

เขาใจ รูจริง
เครื่องคอมพิวเตอร



ติดตั้งและแกปญหา ฉบับชางคอมมืออาชีพ (2017) 5

Computer techniques

เข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพวิเตอร์จะท�างานได้ต้องประกอบด้วยส่วนการท�างานอะไรบ้าง การท�างานของเครื่อง

คอมพวิเตอร์จะประกอบไปดว้ยสว่นรบัข้อมลูและค�าสั่ง, ส่วนประมวลผล, ส่วนที่ใชแ้สดงผลลพัธ์จาก
การประมวลผล และส่วนในการเกบ็บนัทกึข้อมูล ซึ่งเรยีกรวมกนัว่า “องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์” 
อนัได้แก่

A. ส่วนที่ท�าหน้าที่รับข้อมูลและค�าสั่ง เรียกว่า หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
B. สว่นทีน่�าเอาขอ้มลูและค�าสัง่ไปประมวลผล เรยีกวา่ หนว่ยประมวลผลกลาง (Processor หรอื CPU)
C. ส่วนที่ท�าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ เรียกว่า หน่วยแสดงผล (Output Unit)
D. ส่วนที่ท�าหน้าที่บันทึกค�าสั่งและข้อมูลเพื่อการใช้งานในอนาคต เรียกว่า หน่วยความจ�ารอง
 (Secondary Storage Unit) หรือหน่วยเก็บข้อมูล (Disk and Storage)

คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างไร ?
การท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากการรับค�าสั่งจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ดและเมาส์ โดย

ระบบปฏิบัติการ (วินโดวส์) จะส่งสัญญาณไปให้ซีพียูดึงข้อมูลมาจากฮาร์ดดิสก์หรือไดรว์ที่ต้องการ 
โดยขั้นต้นจะน�าข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจ�าก่อน จากนั้นซีพียูจะดึงข้อมูลจากหน่วยความจ�า
ออกมาประมวลผล เมื่อซีพียูประมวลผลเสร็จตามที่ผู้ใช้สั่งแล้วจะส่งไปเก็บยังหน่วยความจ�าเพื่อรอ
การบนัทกึลงไปในฮาร์ดดสิก์หรอืไดรว์ต่างๆ

C

C

D

B

A
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ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของทุกคน
เครื่องไมโครคอมพวิเตอร์ได้ถูกพฒันาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และได้รบัความนยิมอย่างมาก เมื่อ 

IBM ได้สร้างเครื่อง IBM PC ออกมา (PC : Personal Computer ซึ่งหมายถงึ “คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล”) 
ไมโครคอมพวิเตอร์ที่ได้รบัความนยิมในปัจจบุนัจะแบ่งออกตามระบบการประมวลผลได้เป็น 2 ประเภท
คอื IBM PC นยิมใช้ระบบปฏบิตักิาร Windows และ Apple Macintosh จะเรยีกว่า Mac OS X

ราคาของไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันลดลงในระดับที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้
ตามต้องการ และเทคโนโลยีของไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้น ไมโคร
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงสามารถท�างานเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับ
ประมวลผลงานกราฟิกได้เป็นอย่างดี

นอกจากเครื่องไมโครคอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แล้ว ยังมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมา
เพื่อการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วย เช่น 
โน้ตบุ๊ค (Notebook), เนต็บุ๊ค (Netbook) ตลอดจน
สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ (Tablet) เป็นต้น

แรมหน่วยความจ�า

ฮาร์ดดิสก์

ชิปกราฟิก

เก็บค่าไว้ชั่วคราว

โหลดโปรแกรมคิดเลข

ท�าการประมวลผล

แปลค�าสั่งเป็นสัญญาณภาพ

ส่งค�าสั่ง8 + 10

แสดงผลที่ได้
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โน้ตบุ๊ค สวรรค์ของคนเดินทาง

เครื่องคอมพวิเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค (Notebook) 
มีลักษณะการท�างานเหมือนกับเครื่องไมโคร
คอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพยีงแต่ย่อขนาดลงมา
ให้มขีนาดเลก็และน�้าหนกัเบา ท�าให้พกพาไปใช้
งานนอกสถานที่ได้ ปัจจุบันราคาของโน้ตบุ๊ค 
ลดลงจากเมื่อก่อนมาก จงึท�าให้โน้ตบุค๊เริ่มได้รบั
ความนิยม โน้ตบุ๊คจะใช้ซีพียูที่ออกแบบมาให้
ประหยดัพลงังาน

เน็ตบุ๊ค อีกทางเลือกของการพกพา

หากคณุต้องการโน้ตบุค๊ขนาดเลก็ที่สามารถ
พกพาไปใช้งานแบบเบาๆ ต้องการระยะเวลาการ
ใช้งานมากกว่า 3 ชั่วโมง ในขณะที่ราคาต้องไม่
แพงมาก เนต็บุ๊ค (Netbook) เป็นหนึ่งในอปุกรณ์
ที่ออกมาตอบสนองความต้องการ เน็ตบุ๊คจะใช้
ซีพียู Intel Atom ที่ออกแบบเพื่อการประหยัด
พลังงาน ตัวเครื่องและจอภาพมีขนาดเล็ก 9.8-
11.2 นิ้ว ไม่มไีดรว์ CD/DVD ระบบปฏบิตักิารกใ็ช้ 
Microsoft Windows เหมอืนโน้ตบุ๊คตามปกติ

สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ในมือคุณ

พดีเีอ (PDA : Personal Digital Assistant) ในอดตีเป็นเพยีง
อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อเตือนความจ�า ปัจจุบัน PDA ได้รับการ
นยิามใหม่เป็นคอมพวิเตอร์พกพาขนาดจิ๋วที่สามารถถอือยูใ่นมอื 
พร้อมคุณสมบัติด้านโทรศัพท์ จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “สมาร์ทโฟน 
(Smart Phone)”

ระบบปฏบิตักิารที่ได้รบัความนยิมของสมาร์ทโฟนคอื iOS 
จาก Apple และ Android จาก Google ทั้งคู่ได้รบัการพฒันามา
ต่อเนื่อง สามารถท�างานร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้เสมือนโน้ตบุ๊ค
ขนาดเล็กเลยทีเดียว บางรุ่นก็มีปากกาสไตลัสแถมมาให้พร้อม
กบัแอพฯ ช่วยให้ใช้งานได้ทนัทตีามต้องการ
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ในขณะที่ Windows Mobile ถูกรวมเข้ากบั Windows 10 
Mobile โดยสามารถท�างานกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ใน
ระดบัหนึ่ง แต่ด้วยความที่แอพฯ น้อยและข้อจ�ากดัเยอะมาก จงึ
ไม่ค่อยได้รบัความนยิมจากผู้ใช้

แท็บเล็ต มินิโน้ตบุ๊คไร้คีย์บอร์ด

แทบ็เลต็ (Tablet) ในอดตีเป็นการประยกุต์
ด้วยการน�าโน้ตบุ๊คมาถอดคีย์บอร์ดออก แล้ว
ท�างานบนระบบปฏบิตักิาร Windows Tablet PC 
Edition แต่ปัจจบุันอปุกรณ์ประเภทแทบ็เลต็จะมี
ลกัษณะคล้ายสมาร์ทโฟน แต่จอภาพจะใหญ่กว่า 
7 นิ้ว โดยมรีะบบปฏบิตักิารให้เลอืกหลากหลาย
ตามแต่ผู้ใช้ต้องการ เช่น iOS, Android ตลอดจน 
Windows Phone หรอืแม้แต่ Windows 8/10 ก็
สามารถท�างานร่วมกบัแทบ็เลต็ได้

ระบบปฏิบัติการที่สามารถเลือกใช้ได้จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง ว่ารองรับการท�างาน
ร่วมกบัระบบปฏบิตักิารใด หากเป็นซพียีูกลุ่ม ARM/Phone กจ็ะใช้ระบบเดยีวกับสมาร์ทโฟน แต่ถ้า
ใช้ซพียี ูIntel/AMD Mobile กส็ามารถรองรบัการท�างานร่วมกบั Windows 8/10 ได้เหมอืนเช่นคอมพวิเตอร์
เครื่องหนึ่งเลย บางรุ่นกม็ชี่อง VGA และ USB รวมไปถงึช่องใส่การ์ด SIM ส�าหรบัการออนไลน์ 3G/4G 
ได้สะดวกทกุสถานที่

อัลตราบุ๊ค โน้ตบุ๊คบางเบาพิเศษ

อลัตราบุ๊ค (Ultrabook) เป็นชื่อใหม่ของโน้ตบุ๊คประเภท Thin & Light ที่ Intel ใช้โฆษณาซพียีูรุ่น
ประหยดัพลงังานพเิศษ โดยอลัตราบุ๊คจะมคีวามบางไม่เกนิ 0.6 นิ้ว นยิมใช้ SSD ส�าหรบัเกบ็ข้อมูล 
ด้วยความบางจงึต้องใช้ไดรว์ External DVD และจ�ากดัจ�านวนหวัต่ออปุกรณ์ต่างๆ

ปัจจบุนัผู้ใช้นยิมซื้ออลัตราบุ๊ค เพราะราคา
ที่ย่อมเยากว่าโน้ตบุ๊คแบบบางเบาในอดีต ทั้ง
ประสทิธภิาพของอลัตราบุค๊กด็ขีึ้นมากจากการใช้ 
SSD ความเรว็สงู บางคนกซ็ื้ออลัตราบุค๊ไปใช้งาน
สลบักบัแทบ็เลต็หรอืสมาร์ทโฟน เป็นต้น
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Chapter

ติดตั้งและใชเน็ต 
VDSL และ FTTx

ปจจบุนัอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก ความเรว็ที่ได้รบัความนยิมจะอยู่
ช่วง 30-50 Mb รูปแบบของอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูงปกตใินอดตีผู้ใช้จะคุ้นเคยกบั ADSL แต่ปจจบุนั
ผู้ให้บริการเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี DOCSIS, สายไฟเบอร์ (FTTH, FTTx) รวมไปถึง 
VDSL เพื่อรองรับความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า 100 Mb การใช้งานในยุคนี้จึงนิยมเชื่อมต่อกับ
เราท์เตอร์เพื่อให้เชื่อมต่ออปุกรณ์รอบข้างได้มากขึ้น
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รู้จัก DOCSIS และ FTTx
หนึ่งในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้รับความนิยม นอกจากจะมี ADSL แล้ว ยังมี

เทคโนโลยีที่เรียกว่า Cable Modem ซึ่งใช้การเชื่อมต่อด้วยสายโคแอ็กเชียล (Coaxial) เช่นเดียวกับ
โทรทัศน์แบบเคเบิลหรือดาวเทียมนั่นเอง ส่วนอีกแบบจะผ่านสายไฟเบอร์ออปติกเรียกว่า Fiber To 
The Home (FTTH, FTTx)

ลกัษณะการเชื่อมต่อด้วย Cable Modem ผู้ใช้ไม่ต้องจดจ�า User Name หรอืรหสัผ่าน เพราะตวั
โมเดม็ Cable Modem จะถูกบนัทกึเลข MAC Address ไว้ในระบบของผู้ให้บรกิาร ส่วนการเชื่อมต่อ
แบบ FTTH, FTTx บางผู้ให้บริการก็ยังใช้ User Name และรหัสผ่าน หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ 
รูปแบบระบบของผู้ให้บรกิาร

แนะนำ�ม�ตรฐ�น DOCSIS

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface 
Specification) เป็นมาตรฐานอุปกรณ์ที่ท�างานใน
ระบบ Cable Modem โดย DOCSIS ยังแยกเป็น 
EuroDOCSIS ซึ่งอ้างองิมาตรฐานของกลุ่มสหภาพ
ยโุรปด้วย อปุกรณ์ที่รองรบัมาตรฐาน DOCSIS และ 
EuroDOCSIS บางรุ่นกไ็ม่สามารถใช้ร่วมกนัได้

มาตรฐาน DOCSIS ที่ใช้งานกนักค็อื DOCSIS 
2.0 และ DOCSIS 3.0 โดยมาตรฐาน DOCSIS 3.0 
ได้เพิ่มช่องสญัญาณ (Channel) เพื่อรองรบัความเรว็
ของการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 Mb/s

การเริ่มต้นใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Cable ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบพื้นที่ของผู้ให้บริการเช่นกัน 
และยงัต้องให้ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบ Cable มาตดิตั้งสายโคแอก็เชยีล เนื่องจากระบบ Cable ไม่ใช้ 
สายโทรศพัท์ และการเลอืกต�าแหน่งตดิตั้งของผูใ้ช้กม็ผีล เพราะการย้ายสายโคแอก็เชยีลไม่ง่ายเหมอืน
สายโทรศพัท์ปกติ

เวอร์ชัน

คว�มเร็วด�วน์โหลด (Max) อัพโหลด

(Max)

จำ�นวนช่องสัญญ�ณ

DOCSIS EuroDOCSIS ด�วน์โหลด อัพโหลด

2.0 38 Mb/s 50 Mb/s 27 Mb/s 1 1

3.0
152 Mb/s 200 Mb/s 108 Mb/s 4 4

304 Mb/s 400 Mb/s 108 Mb/s 8 4
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แนะนำ�ก�รเชื่อมต่อแบบ FTTx

บริการอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า FTTx 
(Fiber To The X) ซึ่งตวั x จะหมายถงึสถานที่ที่เชื่อมต่อ เช่น 
Home กอ็าจจะเรยีกชื่อเป็น FTTH แล้วแต่ผู้ให้บรกิารจะตั้ง
ชื่อ จุดเด่นของ FTTx คือ การใช้สายไฟเบอร์ออปติก 
หรอืใยแก้วน�าแสง ซึ่งมคีวามทนทานและแม่นย�ามากกว่า
สายโทรศพัท์หรอืสายโคแอก็เชยีล

โมเดม็/เราท์เตอร์ที่ใช้งานกบั FTTx เรยีกว่า ONU (Optical Network Unit) ซึ่งจะมชี่องตดิตั้งสาย
ไฟเบอร์ออปตกิเข้าไปโดยตรง แต่บางครั้งผู้ให้บรกิารกเ็ลอืกใช้เราท์เตอร์ธรรมดา แต่ต่อสายไฟเบอร์
ออปตกิเข้าไปที่อปุกรณ์ Media Converter เพื่อแปลงเป็นสายแลนปกติ

เน็ต ADSL หรือ VDSL
VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line) เป็นการพฒันาต่อจาก ADSL (Asymmetric 

Digital Subscriber Line) โดยรองรบัความเรว็ในการดาวน์โหลดได้สูงถงึ 100 Mbps และค่าอพัโหลด
ได้มากกว่า 10 Mbps แต่ระยะทางจากบ้านถงึจดุโหนดของผู้ให้บรกิารต้องตรวจสอบให้ดกีว่า ADSL 
เพื่อประสทิธภิาพในการใช้งาน

เราท์เตอร์ส�าหรบัเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ ADSL มอียู ่2 แบบคอื ADSL Router จะมช่ีองสายโทรศพัท์
รองรบัเฉพาะรูปแบบ ADSL เท่านั้น ส่วนอกีแบบจะเป็นเราท์เตอร์ที่มชี่อง WAN ผู้ใช้ต้องต่อสายแลน
ไปเข้าโมเดม็/เราท์เตอร์ที่ได้มาจากผูใ้ห้บรกิาร (หรอืใช้เราท์เตอร์ที่แถมมากบัผูใ้ห้บรกิารไปเลยกไ็ด้ แต่
ประสทิธภิาพมกัจะต�่ากว่า)

ลกัษณะของสายไฟเบอร์ออปตกิ (ซ้าย) และตวั Media Converter (ขวา)

การเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ ADSL ด้วยเราท์เตอร์ทั่วไป

ปุ่มรีเซต

หัวต่อปลั๊กไฟเชื่อมต่อโมเด็ม ADSL/VDSL
หัวต่อสายแลน



247

Computer techniques

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ (2017)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่านสายแลนเข้ากับเราท์เตอร์ด้วย 
การ์ดแลนในเครื่อง และการตั้งค่าเราท์เตอร์ทั้งหมดผู้ใช้จะควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ตั้งค่าโดยผ่าน
บราวเซอร์ ทั้งนี้ภายในตวัเราท์เตอร์เองจะมโีปรแกรมควบคมุที่ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถควบคมุ และสั่งการ
ผ่านบราวเซอร์ได้เอง

เตรียมตัวก่อนใช้ไฮสปีด

หากการเชื่อมต่อที่ชุมสายโทรศัพท์เรียบร้อย ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและแจ้ง 
Username และรหสัผ่านส�าหรบัเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน ADSL ถงึจดุนี้แสดงว่าผู้ให้บรกิาร ADSL พร้อมที่
จะให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ได้แล้ว โดยมคี่า VPI และ VCI ดงัตารางที่ผู้ใช้ต้อง
ทราบเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ ADSL

ผู้ให้บริก�ร ADSL ค่� VPI ค่� VCI ผู้ให้บริก�ร ADSL ค่� VPI ค่� VCI

ADC/CAT/Samart 0 35 3BB 0 33

TOT 1 32 True 0 100

ส�าหรบัผูใ้ช้โมเดม็ ADSL แบบ USB ที่ได้รบัจากผูใ้ห้บรกิาร ADSL สามารถไปดาวน์โหลดไดรเวอร์
จากเวบ็ไซต์ของผู้ให้บรกิาร ADSL กรณทีี่เป็นโมเดม็ ADSL ที่ซื้อมาเองกส็ามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์
จากเวบ็ไซต์ของตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย หรอืเวบ็ไซต์ของผู้ผลติโมเดม็ยี่ห้อนั้นในต่างประเทศ

การรู้จักสัญลักษณ์ไฟที่ตัวโมเด็มและเราท์เตอร์ก็เป็นสิ่งส�าคัญ ผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากคู่มือ
ของโมเดม็และเราท์เตอร์ ตามปกตไิฟ ADSL (หรอื DSL หรอื WAN) จะตดิค้างเมื่อเชื่อมต่อสมบูรณ์
และกระพรบิเมื่อมกีารรบั/ส่งข้อมลู) หรอืบางยี่ห้อจะมไีฟ PPP อกีดวงเพื่อแจ้งว่าตรวจสอบ Username 
และรหสัผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

การเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ ADSL ด้วย ADSL Router (All-in-one)

หัวต่อสายแลน

หัวต่อปลั๊กไฟเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
เชื่อมต่อโมเด็ม ADSL/VDSL (บางรุ่น)

อุปกรณ์ USB (บางรุ่น)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เปิดใช้ Wi-Fi

เราท์เตอร์ท�างาน

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแลน

การเข้ารหัส Wi-Fi






