
หน่วยความจ ารอง

(secondary memory)

ฮาร์ดแวร์(Hardware)



หน่วยความจ ารอง(secondary memory)

ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจ าให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ท างานติดต่ออยู่กับส่วน

ความจ าหลัก ส่วนความจ ารองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูล

ได้ช้ากว่าส่วนความจ าหลัก คือ ท างานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที

ข่าวสารหรือข้อมูลที่จะเก็บไว้ในส่วนความจ านั้นเป็นรหสัแทน

เลขฐานสอง (binary) คือ ๐ กับ ๑ ซึ่งต้องเก็บไว้เป็นกลุ่ม ๆ และมี

แอดเดรสตามท่ีก าหนด เพ่ือความสะดอกขอนิยามไว้ดงันี้



• บิต (bit) เป็นช่ือท่ีเขียนยอ่จาก binary digit ซึง่หมายถึงตวั
เลขฐานสองคือ ๐ กบั ๑ ซึง่เป็นสว่นประกอบท่ีเล็กท่ีสดุของ
หนว่ยความจ า

• ไบต์ (byte) เป็นช่ือท่ีใช้เรียกกลุม่ของบิต ซึง่ขึน้อยูก่บัการเลือกใช้ 
เชน่ ๖ บติ ๘ บิต…….ก็ได้ ซึง่เรียกวา่ ๖ บิตไบต์ ๘ บิตไบต์ ๑๖ บิต
ไบต์……..ตามล าดบั เป็นต้น



• ตัวอักษร (character) หมายถึงสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ คือ
ตวัเลข 0-9  ตวัอกัษร A-Z

• และเคร่ืองหมายพิเศษบางอยา่งท่ีจ าเป็น เชน่ ( ), < , +, = 
,………. ฯลฯ เป็นต้น ซึง่เราจะต้องแทนตวัอกัษรหนึง่ ๆ ด้วยรหสัของ
กลุม่เลขฐานสอง 1 ไบต์ (ซึง่อาจเป็น 7 หรือ 8 บติไบต์)



• ค ำ (word) หมายถึงกลุม่ของเลขฐานสองตัง้แต่ 1 ไบต์ขึน้ไป ท่ี
สามารถเก็บไว้ในส่วนความจ า

• เพียง 1 แอดเดรส ขนาดของค าขึน้อยูก่บัการเลือกใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
บางเคร่ืองใช้ค าหนึง่ประกอบขึน้จาก 2 ไบต์ แตล่ะไบต์เป็นชนิด 8 บติ 
ดงันัน้ค าหนึง่จงึมี 16 บติ บางเคร่ืองใช้ค าหนึง่ประกอบขึน้จาก 4 ไบต์ 
แตล่ะไบต์เป็นชนิด 8 บติ ดงันัน้ค าหนึง่จงึมี 32 บติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
บางเคร่ืองใช้ค าหนึง่ประกอบขึน้จาก 48 หรือ 64 บิตก็มี



  ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk)
 เป็นทีส่ าหรบัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ มีความจุสูงถึงหนว่ย

เมกะไบต ์จนถึง   กิกะไบต์ และมีความเรว็สูงในการ

ท างาน และ การส่งผ่านข้อมลูมากกว่า Secondary 

Storage ทั่วไป ซึ่ง Harddisk จะประกอบไปดว้ย

จาน Disk หรือที่เรียกว่า Platters หลายๆ แผ่นมา

รวมกัน ซึ่งแต่ละด้านของ Plalter จะถูกปกคลมุไปด้วย

สารประกอบ Oxide เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได ้

Hard Disk ส่วนมากจะอยู่ภายในเครื่องคอมพวิเตอร ์ซึ่ง

ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย บางทีถูกเรียกว่า Fixed 

Disk



 ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk)
 ระบบควบคุมการท างานของ Hard Disk ที่มีใช้งานอยู่ใน

ระบบคอมพิวเตอร ์ สามารถจ าแนกตามต่อต่อประสาน 

(interface) ได้เป็น 4 ระบบ คือ ระบบ ST-506/412 ระบบ 

ESDI ระบบ SCSI และระบบ IDE ซ่ึงในปัจจุบัน 2 ชนดิแรก

ไม่มีใช้แล้ว จึงขอกล่าวถึงสองชนิดหลงั ดังนี้



 ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk)
• CSI (Small Computer System Interface) เป็นระบบที่

นิยมใช้กันมากในขณะนี้  เพราะนอกสามารกสามารถ

ควบคุมฮารด์ดิสก์แล้ว  ยังสามารถควบคุมเสน้ทางการส่ง

ถ่ายข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีโพรเซสเซอร์อยู่ในตัวเอง 

ท าให้เป็นส่วนเพิ่มขยายส าหรับแผงวงจรใหม่ และ

สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โมเด็ม 

ซีดีรอม เป็นต้น



 ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk)
• IDE (Integrated Drive 

Electronics) เป็นระบบใหม่ที่มี

ความจุใกล้เคียงกับ SCSI แต่มี

ราคาต่ ากว่า ปัจจุบันนยิมบรรจ ุ

IDE รวมอยู่ในแผงวงจรของ

ซพีียู  ท าให้มีช่องว่างให้ใช้งาน

อื่นๆ เพิม่ขึน้



 ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk)
• SATA นั้นได้รับการออกแบบให้

เป็นอินเตอร์เฟซ ของ Hard disk 

แบบติดตั้งภายในเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานทั้ง

ด้านความเร็วและการโอนถ่าย

ข้อมูลในงานประเภท Multimedia 

ทั้งหลาย Serial Advanced Technology 
Attachment



แฟลชไดร์ฟ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ถูก

เรียกกันหลากหลายชื่ออยา่งเช่น 

Thumb Drive บ้าง Flash Dirve

บ้างได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก

แต่การเก็บข้อมูลมากขึ้น 





USB Flash Memory Drive 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ

1. ส่วนเก็บข้อมูล (Memory) เป็นส่วนที่เรียกว่า Flahs Memory Chip เป็น

ส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด โดยการเก็บข้อมูลนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟเข้า

ไปเลี้ยงตลอดเวลา

 2. ส่วนควบคุมการท างาน ( Controller) เป็นส่วนที่รวม CPU, เฟิร์มแวร์

และ controller มาอยู่ใน Chip ตัวนี้เพียงตัวเดียว ท าให้เมื่อต่อพ่วงกับ 

Port ที่เป็น USB สามารถเห็นได้คล้ายกับ Removable Storage ทั่วไป 

ซึ่งใช้ส าหรับ Windows ME/XP/2000 ส่วน Linux เมื่อท าการ mont จะ

เห็นเหมือน Drive 1 drive



 3. ส่วนควบคุมความถ่ี (X-tal) ท าหน้าที่ควบคุมความถ่ี 12 MHz ซึ่งเป็น

ความถ่ีเดียวกันกับที่ใช้ใน Mainboard โดยกลไก Timing นี้เอาไว้ดแูล

และควบคุมข้อมูลเข้าออกจาก Cell memory

4. ส่วนเชื่อมต่อ (Connector) เป็นส่วนที่ต่อเข้ากับ USB Post ของเครื่อง 
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• ความเร็วในการ Transfer ข้อมูลของ Flash Memory แต่ละชนิด

# Compact Flash card: 350KB/s

# Smart media card: 250KB/s

# Multi media card: 150KB/s

# Memory stick: 250KB/s

# Secure Digital card: 200KB/s Micro drive: 300KB/s



คอมแพคดิสก ์



แผน่ดีวีดี




