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 ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่อง การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 

 
                   ในระบบคอมพิวเตอร์ บัส (Bus) คือ เส้นทางในการติดต่อส่ือสารส าหรับการรับส่งข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งจะมีอุปกรณ์หลายประเภทท่ีต้องติดต่อส่ือสารกันผ่านทางบัส บัสจะประกอบด้วยหลาย
เส้นทาง โดยแต่ละเส้นจะแทนสัญญาณไบนารี คือ 1 และ 0 ตามลักษณะโครงสร้างของบัสจะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 

            1. บัสข้อมูลหรือดาตาบัส (Data Bus) 

                  บัสข้อมูล หรือ ดาตาบัส ท าหน้าท่ีในการก าหนดเส้นทางส าหรับการรับส่งข้อมูล ซึ่งความกว้าง
ของช่องสัญญาณในดาตาบัสจะส่งผลต่อความเร็วในการรับส่งข้อมูลภายในระบบด้วย เนื่องจากแต่ละเส้น
สัญญาณของดาตาบัสจะเก็บข้อมูลได้เพียง 1 บิต ในหนึ่งช่วงเวลา ในแต่ละดาตาบัสจะมีความกว้างขนาด 
8,16 หรือ 32 เส้น ถ้าเราต้องการส่งข้อมูลมีขนาด 16 บิต แต่ขนาดความกว้างของดาตาบัสเท่ากับ 8 บิต นั่น
หมายถึง ซีพียูจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ า 2 รอบ ต่อ หนึ่งค าส่ังและถ้าดาตาบัสมีขนาดความกว้าง
เท่ากับ 32 บิต แต่ต้องการส่งข้อมูลมีขนาด 16 บิต ก็จะสามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การรับ
ข้อมูลรวดเร็วขึ้น 

            2. บัสรองรับข้อมูลหรือแอดเดรสบัส (Address Bus) 

                  แอดเดรสบัส คือ แหล่งท่ีเก็บข้อมูลในดาตาบัสท่ีใช้ส่งต าแหน่งข้อมูลท่ีต้องการไปยัง
หน่วยความจ า ซึ่งแอดเดรสบัสจะเป็นตัวก าหนดขนาดของความจูหน่วยความจ าและแอดเดรสบัสนั้นจะ
สามารถน าไปอ้างอิงหน่วยความจ าของโพรเซสเซอร์ ถ้าโพเซสเซอร์มีแอดเดรสบัสจ านวนมาก ก็จะท าให้โพเซส
เซอร์นั้นมีปริมาณหน่วยความจ ามากด้วย 

             3. บัสควบคุมหรือคอนโทรลบัส (Control Bus) 

                 คอนโทรลบัส มีหน้าท่ีในการควบคุมการใช้งานของดาตาบัส ซึ่งการท างานของระบบบัสนั้น ซึ่ ง
การท างานระบบบัสนั้น เป็นเส้นทางท่ีใช้รับส่งข้อมูลร่วมกัน คอนโทรลบัสจึงท าหน้าท่ีควบคุมสัญญาณการส่ง
ค าส่ังต่างๆและเวลาระหว่างโมดูลในระบบ 

 ระบบบัส ทางกายภาพ คือ สายทองแดงท่ีวางตัวอยู่บนแผงวงจรหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ี
เช่ือมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ความกว้างของระบบบัส จะนับขนาดข้อมูลท่ีวิ่งอยู่โดยจะมีหน่วยเป็นบิต (bit) บน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บัสจะมีความกว้างหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ บัสขนาด 8 บิต 
16 บิต และ 32 บิต โดยปัจจุบันจะกว้าง 16 บิต บัสยิ่งกว้างจะท าให้การส่งถ่ายข้อมูลจะท าได้ครั้งละมาก ๆ  
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มีผลท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้เร็วตามไปด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อในเมนบอร์ดต้องการความเร็วใน
การติดต่อแตกต่างกัน ระบบบัสบนแผงวงจรหลักจึงถูกแบ่งออกเป็นหลายชุด ดังนี้ 

 1. ระบบบัสแบบ พีซีไอ (Peripheral Component Interconnect : PCI) ระบบบัสแบบนี้มีชิปเซ็ต
เป็นตัวควบคุมโดยเฉพาะท าให้มีความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สูงขึ้น คือ 33 เมกะเฮิรซ์ เป็นบัส
แบบ 32 บิต จึงมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลเท่ากับ 133 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึ่งระบบบัสชนิดนี้จะใช้เช่ือมต่อ
กับสล็อตแบบ PCI (สล็อตท่ีมีสีขาวบนแผงวงจรหลัก ตามปกติจะมี 5-6 สล็อต) ซึ่งเป็นช่องใส่อุปกรณ์ความเร็ว
สูง รองลงมาจากการ์ดแสดงผล ได้แก่ การ์ดเสียง โมเด็ม และการ์ดแลน (LAN) 

 

ระบบบัสแบบ พีซีไอ (Peripheral Component Interconnect : PCI) 

 2. ระบบบัสแบบเอจีพี (Accelerated Graphic Port : AGP) เป็นระบบบัสความเร็วสูงพัฒนาเพื่อ
น ามาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานส่ือประสม (multimedia) ซึ่งบัสชนิดนี้จะเช่ือมต่ออยู่กับสล็อต 
AGP ส าหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะ ต าแหน่งของสล็อตอยู่ใกล้กับหน่วยประมวลผลกลางท่ีสุดและ
แผงวงจรหลัก 1 แผง จะมีสล็อตแบบ AGP ได้เพียง 1 สล็อตเท่านั้น 

 

ภาพระบบบัสแบบเอจีพี (Accelerated Graphic Port : AGP) 
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 3. ระบบบัสแบบพีซีไอเอกเพรส (Peripheral Component Interconnect Express :PCI Express) 
เนื่องจากความต้องการของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลท่ีสูงขึ้นและระบบบัสแบบ PCI 
และ AGP ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการนี้ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจาก PCI มีความเร็วท่ีต่ าไป ส่วน AGP 
ใช้ได้กับสล็อตการ์ดแสดงผลเพียงอย่างเดียวและมีได้ 1 สล็อตเท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบบัสแบบใหม่ คือ 
PCI Express ขึ้นมา ซึ่งเป็นบัสท่ีมีความเร็วสูงและมีอัตรารับ-ส่งขอ้มูลสูง 

 

ภาพระบบบัสแบบพีซีไอเอกเพรส (Peripheral Component Interconnect Express : PCI Express) 

การท างานของ Bus 
           เมื่อ Bus เป็นเส้นทางการขนส่งข้อมูลท่ีเป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ดังนั้นจะมี
วงจรส าหรับควบคุมการท างานของระบบ Bus  (Bus Controller) ซึ่งในอดีตมี Chip IC ท่ีท าหน้าท่ีนี้โดยตรง
แพร่ออกไป ในปัจจุบันได้มีการรวมวงจรควบคุม Bus นี้เข้าไว้ใน North Bridge Chip โดยท่ีวงจรควบคุม
ระบบ Bus นี่ท าหน้าท่ีจัดช่องสัญญาณประเภทต่างๆให้ท างานรวมกันอย่างเป็นระบบบนเมนบอร์ด ให้กับ
อุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งาน เช่น CPU อุปกรณ์ I/O Port ต่างๆ 

            อีกช่ือหนึ่งของ Bus มีเรียกขานกันในเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
โดยมีความหมายว่า เป็นสถาปัตยกรรมการต่อเช่ือมเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งโดยมีแนวเส้นหลัก ท า
หน้าท่ีเสมือนหนึ่งเป็น  “ถนนสายหลัก” ท่ีใช้ส าหรับเดินทาง or ขนส่งข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีต่อ
อยู่กับระบบ Computer Network นี้  เป็นเสมือนหนึ่ง “บ้าน” ท่ีอยู่ในถนนย่อย ท่ีแยกออกมาจากถนนหลัก
โดยท่ี ถนนย่อย ท่ีแยกออกมาแต่ละถนนนั้นจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ บ้าน เพียงครั้งเดียวอยู่ปลายถนนย่อย
แต่ละเส้น โดยท่ีจุดแยกเข้าถนนย่อยนั้นจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งท่ีท าหน้าท่ี “แยกสัญญาณ”หรือ “พวงสัญญาณ” 
ท่ีเรียกว่า MAC (Media Access Commenter) เป็นตัวเช่ือมต่อและแผกสัญญาณไว้ 
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            FSB (Front-side bus - FSB) คือ ช่องทางการส่ือสารข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมระหว่าง
โปรเซสเซอร์ (ซีพียู) กับหน่วยความจ าหลัก หรือ แรม (RAM) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบ โดยเลขย่ิงสูง ข้อมูลยิ่งส่งกันได้เร็ว เปรียบเทียบได้กับถนนท่ีให้รถวิ่ง ถ้ายิ่งมีช่องทางหรือเลนให้วิ่ งมาก 
รถก็จะวิ่งได้มากขึ้น 

บัสและความเร็วบัส 

      การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีรวดเร็วนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของ CPU 
เพียงอย่างเดียว เพราะคอมพิวเตอร์จะต้องรับข้อมูลจากภายนอกมาประมวลผล และส่งข้อมูลออกไปแสดงผล
ภายนอกด้วย ดังนั้นอัตราการรับ/ส่งข้อมูลติดต่อส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ I/O กับ CPU ผ่านบัสท่ีรวดเร็วจะช่วย
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างรวดเร็วด้วย 

     ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านบัส เป็นตัวจ ากัดความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ I/O ถึงแม้จะใช้ CPU ท่ีมี
ความเร็วสูงก็ตาม เช่น ถ้าเราใช้ Pentium 166 MHz แต่ถ้าบัสมีความเร็วเพียง 66 MHz อัตราการ
ติดต่อส่ือสารข้อมูลก็จะท าได้สูงสุดแค่เพียง 66 MHz เท่านั้น 

การพัฒนาระบบบัส 

            การพัฒนาระบบบัสนั้นได้เริ่มต้นมาจากระบบบัสแบบ ISA (Industry Standard Architecture) ท่ีมี
ขนาดบัสเท่ากับ 16 บิต มีความเร็ว 8 MHz 

ในเวลาต่อมา บริษัท ไอบีเอ็ม ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PS/2 ได้รับพัฒนาระบบบัสขึ้นมาใหม่
ช่ือว่า MCA (MicroChannel Architecture) โดยมีขนาด 32 บิต และได้เพิ่มความเร็วจาก 8 MHz เป็น 10 
MHz 

      แต่เนื่องจาก MCA ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการ์ดรุ่นเก่าได้ จึงไม่ได้รับความนิยม และได้มีการพัฒนา
ระบบบัสขึ้นมาใหม่คือแบบ EISA (Extend Industry Standard) ซึ่งจะมีขนาด 32 บิตเท่ากับ MCA แต่
สามารถใช้งานร่วมกับการ์ดในระบบบัส ISA แบบเดิมได้ แต่จะจ ากัดความเร็วให้ท างานท่ี 8 MHz 

      เนื่องจากความเร็วบัสท่ีน้อย มีผลท าให้ความเร็วของคอมพิวเตอร์โดยรวมถูกจ ากัดไปด้วย โดยเฉพาะ
การแสดงผลบนจอภาพท่ีต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูงจึงมีกลุ่มท่ีเรียกว่า VESA (Video Electronics 
Standard Association) เสนอระบบบัสท่ีมีการติดต่อระหว่าง CPU กับการ์ดแสดงผลได้โดยตรง ซึ่งจะท าให้มี
ความเร็วใกล้เคียงกับ CPU มากขึ้น ระบบนี้มีช่ือเรียกว่า VESA Iocal bus หรือ VL-bus (วีแอลบัส) มีขนาด 
32 บิต สามารถใช้กับการ์ดรุ่นเดิมท่ีใช้กับระบบบัส ISA ได้ 

      ต่อมาบริษัทอินเทลได้เสนอระบบบัส PCI (Peripheral Connection Interface) มาแทนท่ี VL-bus 
ท่ีเพิ่มความเร็วในการติดต่อระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ต่างๆให้สูงขึ้น และสามารถยังใช้งานร่วมกับการ์ดท่ีเป็น 
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64 บิตได้ และปัจจุบันยังคงนิยมใช้บัส PCI กับเครื่อง Pentium และเครื่องจากค่ายอื่น เช่น Apple PowerPC 
และ DEC Alpha แต่ PCI จะมีปญัหาคือ ยังไม่สามารถแสดงผลทางกราฟิกท่ีสนับสนุนกับความเร็วของ CPU 
ได้ดีพอ ดังนั้นบริษัทอินเทลได้พัฒนาให้มีระบบบัส แบบ AGP (Advanced Graphic Port) ส าหรับเร่ง
ความเร็วในการแสดงผลกราฟฟิกให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับ CPU ท่ีมีความเร็วสูงได้ 

 

 

โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Network) 

 

โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Network) 

คือลักษณะการเช่ือมต่อแบบอนุกรม โดยใช้สายเคเบิลเส้นยาวต่อเนื่องกันไปดังรูป โครงสร้างแบบนี้มี
จุดอ่อนคือเมื่อคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหากับสายเคเบิล ก็จะท าให้เครือข่ายรวนไปท้ังระบบ นอกจากนี้
เมื่อมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าไปในเครือข่าย อาจต้องหยุดการใช้งานของระบบเครือข่ายก่อน เพื่อตัดต่อสาย
เข้าเครื่องใหม่ ส่วนข้อดีคือโครงสร้างแบบบัสนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อย่าง Hub หรือ Switch ใช้เพียงเส้นเดียวก็
สามารถเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายขนาดเล็กท่ีมีจ านวนเครื่องไม่มาก ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว เนื่องจากไม่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติม ท าให้ความเร็วถูกจ ากัดอยู่ท่ี 10 Mbps และถูกทดแทนโดยการเช่ือมต่อแบบ
สตาร์  

เครือข่ายแบบบัส  (bus  topology) เป็นการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถานีออกจาก
สายสัญญาณหลัก (back  bone)  การส่งข้อมูลจะส่งผ่านสายสัญญาณหลักไปยังแต่ละสถานี 
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หน้าท่ีของบัสระบบบัส ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกแบ่งออกเป็น  3 ประเภท กล่าวคือ 1. ADDRESS BUS คือ 
ระบบบัสท่ีใช้ส าหรับแจ้งต าแหน่งหรือ ระบุต าแหน่งท่ีอยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ 2. CONTROL BUS คือ ระบบ
บัสท่ีใช้ส าหรับส่งการควบคุม ไปยังส่วนต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 3. DATA BUS คือ ระบบบัสท่ีใช้ส าหรับ
การส่งข้อมูลไปยังต าแหน่งท่ีระบุโดย Address bus และ ถูกควบคุม    โดย Control bus ระบบบัส และช่อง
ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ (Bus & Slot)  บัสเป็นทางเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ท้ังท่ีอยู่บนเมนบอร์ดและ
ท่ีติดต้ังเพิ่มเข้ามา ต้ังแต่ ซีพียู, หน่วยความจ า, แคช, ฮาร์ดดิสก์, สล๊อตต่างๆ และจอภาพ เป็นต้น ดังนั้น 
ความเร็วและประสิทธิภาพในการท างานของบัสจึงมีผลอย่างมากกับประสิทธิภาพโดย รวมของ
คอมพิวเตอร์ ระบบบัสท่ีเหมาะสมจะต้องมีความเร็วเพียงพอท่ีจะให้อุปกรณ์ต่างๆ รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้
เต็มความเร็วของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงอุปกรณ์อื่นๆ อันจะท าให้ความเร็วโดยรวมของท้ังเครื่อง
ลดลง โครงสร้างของระบบบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสลับซับซ้อน ท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ การ์ดแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้องพัฒนาชิปเซ็ตและระบบบัสต่างๆ ตามไปด้วย        

  ระบบบัสและสล๊อต  

   บัสและซ็อคเก็ตของซีพียู บัสท่ีส าคัญท่ีสุด คือ บัสท่ีใช้เช่ือมต่อกับซีพียู เรียกว่า Front Side 
Bus (FSB) ซึ่งเป็นบัสท่ีต้องท างานด้วยความถี่สูงสุดภายนอกของซีพียู เช่น 100, 133, 166, 200 และ 266 
MHz เป็นต้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างซีพียู (ซึ่งติดต้ังอยู่กับซ็อคเก็ตของซีพี ยู) กับชิปเซ็ตตัว
หลัก   

    บัสและสล็อตของอุปกรณ์ความเร็วสูง  สล็อตของอุปกรณ์ความเร็วสูง เช่น PCI, AGP และ 
PCI Express เป็นต้น PCI (Peripheral Component Interconnect) และ PCI-X (PCI xtended)  บัส PCI 
เป็นบัสความเร็วค่อนข้างสูง ใช้เช่ือมต่อระหว่างชิปเซ็ตกับอุปกรณ์ความเร็วรองลงมา เช่น การ์ดเสียง , การ์ด
โมเด็ม, การ์ดแลน เป็นต้น มาตรฐานของบัส PCI ปัจจุบันจะมีความกว้างบัส 32 บิต และ 64 บิต ซึ่งบัสแบบ 
64 บิตนี้จะเรียกว่า PCI-X   

   AGP (Accelerated Graphic Port)   AGP เป็นพัฒนาการท่ีต่อจากบัส PCI โดยท างานท่ี
ความถี่ 66 MHz บัส AGP นี้ถูกออกแบบมาส าหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการส่งข้อมูล
มากท่ีสุด และจ าเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลให้ได้เร็วที่สุด เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด แต่
ก็มีข้อจ ากัดคือ เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะมีสล็อต AGP อยู่เพียงสล็อตเดียวเท่านั้น แต่ส าหรับมาตรฐานของระบบ
บัสอย่าง PCI Express จะสามารถมีได้มากกว่า 1 ช่องบนเมนบอร์ดเดียวกัน PCI Express       

   PCI Express นั้นเป็นบัสท่ีท างานแบบ Serial และสามารถเลือกใช้ความเร็วมากน้อยตาม
ต้องการได้ โดยแบ่งออกเป็นช่องสัญญาณ (channel) หรือ lane ของ PCI ซึ่งจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล
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แต่ละทิศทาง 250 MB/sec และรวมสองทาง (Full-Duplex) สูงถึง 500 MB/sec ซึ่งขั้นต่ าสุดเรียกว่า PCI 
Express x1 ถูกออกแบบให้มาแทนท่ี PCI Bus แบบเดิม ประกอบด้วย 1 lane สล็อตก็จะส้ันหน่อย ส่วนขั้น
ถัดไปจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2, 4, 8 และ 16 เท่าตามล าดับ ก็จะประกอบด้วย 2, 4, 8 และ 16 lane ท่ี
รับส่งข้อมูลพร้อมกัน สล็อตก็จะยาวขึ้น (มีขั้วต่อมากขึ้น) เรียกว่าเป็น PCI Express x2, x4, x8 และสูงสุดคือ 
PCI Express x16 ท่ีเร็วถึง 8 GB/sec ซึ่งจะมาแทนท่ีสล็อตแบบ AGP 8x ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนี้
ด้วยข้อจ ากัดท่ีมีมานานของเมนบอร์ดส่วนใหญ่จะสามารถมีสล็อต AGP ได้เพียงสล็อตเดียวเท่านั้น แต่ส าหรับ
มาตรฐานใหม่อย่าง PCI Express x16 ท่ีจะมาแทนท่ีสล็อต AGP แบบเดิมนั้นจะสามารถมีได้มากกว่า 1 ช่อง
บนเมนบอร์ดเดียวกัน   

   BIOS (Basic Input/Output System)   BIOS คือ ชิปท่ีถูกติดต้ังมาบนเมนบอร์ดจาก
โรงงาน ภายในบรรจุโปรแกรมหรือชุดค าส่ังขนาดเล็กส าหรับควบคุมการท างานขั้นพื้นฐาน เช่น การท า
กระบวนการ POST (Power-On Self Test) ของเครื่อง รวมท้ังโปรแกรมท่ีใช้ต้ังค่าการท างานให้กับเครื่อง ท่ี
เรียกว่า BIOS หรือ CMOS Setup ท่ีจะบันทึกข้อมูลและค่าต่างๆ ไว้ใน ชิปหน่วยความจ าอีกประเภทหนึ่งท่ี
เรียกว่า ซีมอส (CMOS) ซึ่งเป็นหน่วยความจ าท่ีกินไฟน้อย และเก็บข้อมูลได้โดยใช้แบตเตอรี่ท่ีอยู่บนเมนบอร์ด 
ซึ่งจะคอยจ่ายไฟเล้ียงให้ตลอดเวลาแม้ในขณะท่ีปิดเครื่อง ถ้าแบตเตอรี่ก้อนนี้หมดหรือถูกถอดออก ค่าท่ีต้ังไว้ก็
จะหายและกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นแทน 

 

 ท่ีมา : https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb-
khxmphiwtexr/xupkrn-na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul/xupkrn-saedng-phl/kar-rab-
sng-khxmul-rahwang-xupkrn 

   - http://suwaleewasan41.blogspot.com/2010/07/blog-post_2323.html 

   - http://ammika21.blogspot.com/2016/11/6_30.html 
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