
หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory)  
 
 

         หน่วยความจ ารอง  เป็นหน่วยความจ าท่ีใช้เก็บข้อมูล  และโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานใน
คราวต่อไปได้ ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจ านวนมาก  เป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรท่ี
ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและค าสั่งท่ีอยู่ในหน่วย  ความจ าแรม ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานมา
จัดเก็บไว้ได้ด้วยค าสั่งบันทึกของโปรแกรม  ประยุกต์ ท าให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและค าส่ังมาใช้
ในภายหลัง ซึ่งหน่วยความจ ารองมีความจุข้อมูลมากกว่าหน่วยความจ าหลักและมีราคาถูกกว่า  แต่
เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน่วยความจ าแรม อุปกรณ์หน่วยความจ ารองท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)  
        เป็นอุปกรณ์ท่ีเก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวร  โดยไม่จ าเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อ
เลี้ยงตลอดเวลา  เมื่อปิดเคร่ืองข้อมูลก็จะไม่
สูญหาย  จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูล
ต่าง ๆ ฮาร์ดดิสก์มีหน่วยความจุตั้งแต่เป็น
ไบต์ เมกะไบต์ จนถึงจิกะไบต์  หากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีความจุของฮาร์ดดิสก์มากก็
จะท าให้สามารถเก็บข้อมูล ได้มาก  
 
        ฮาร์ดดิสก์ ท าจากแผ่นจานแม่เหล็กวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยที่ทุกแทรกและเซกเตอร์ท่ี
มีต าแหน่งตรงกันของฮาร์ดดิสก์ในชุดหนึ่งจะเรียกว่าไซลินเดอร์ แผ่นจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์
นั้นหมุนเร็วมาก  โดยที่หัวอ่านและบันทึกจะไม่ไปสัมผัสกับผิวของจานแม่เหล็ก  ดังนั้นหากหัวอ่าน
และบันทึกมีฝุ่นสะสมอยู่มาก  หัวอ่านและบันทึกจะไปสัมผัสกับผิวของจานแม่เหล็ก  ซึ่งอาจท าให้
เกิดความผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูลหรือเกิดความเสียหายได้ 
  

การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ 
1. ควรเลือกฮาร์ดดิสก์ท่ีมีความจุและความเร็วเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีใช้ เช่น งานพิมพ์

เอกสาร ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นอินเทอร์เน็ต ควรมีความจุ 0-10 GB/5,400 RPM งานกราฟิก 
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ตกแต่งภาพความละเอียดสูง เล่นเกม ความจุ 200-250 GB/7,200 RPM และงานสร้างมัลติมีเดีย 
ตัดต่อเสียงและวีดิโอ ควรมีความจุตั้งแต่ 320 GB ขึ้นไป/10,000 RPM เป็นต้น 

2. ควรเลือกฮาร์ดดิสก์ท่ีมีการรับประกัน 
 

การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์ 
1. ควรสแกนหาไวรัสเป็นประจ าทุกสัปดาห์  หรือติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสประจ าเครื่อง

คอมพิวเตอร ์และปรับปรุงโปรแกรมสแกนไวรัสอยู่เสมอ 
2. ควรลบไฟล์ขยะเป็นประจ าทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยการเรียกใช้โปรแกรม

อรรถประโยชน์ของวินโดว์ ได้แก่ Disk Cleanup  
3. ควรสแกนดิสก์หาพื้นท่ีเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่บกพร่อง  ซึ่งมักเกิดจากการปิดเคร่ือง

โดยไม่ได้ Shut down หรือไฟดับกะทันหัน ซึ่งท าได้โดยการเรียกใช้โปรแกรม Check Disk  
4. ควรจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มเนื้อท่ีเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์และ

เข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการเรียกใช้โปรแกรมยูทิลิท้ีของวิ นโดวส์ได้แก่ Disk 
Defragmenter ซึ่งควรท าอย่างน้อยเดือนละครั้ง  
 

2. ออปติคัลดิสก์  
        ออปติคัลดิสก์ เป็นหน่วยความจ ารองท่ีใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ในการบันทึกข้อมูล  ท าให้
สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมากกว่าฮาร์ดดิสก์ธรรมดา  ออกติคัลดิสก์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้   
        2.1 ซีดีรอม (CD-Rom : Compact Disk-Read-Only Memory) เป็นหน่วยความจ า
รองท่ีบันทึกได้เพียงครั้งเดียว  จะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้รวมท้ังไม่
สามารถบันทึกข้อมูล  เพิ่มเติมได้ ซีดีรอม
ไดร์ฟรุ่นแรกสุดนั้นมีความเร็วในการอ่าน
ข้อมูลที่ 150 กิโลไบต์ต่อวินาที เรียกว่า มี
ความเร็ว 1 เท่าหรือ 1X ซึ่งซีดีรอมไดร์ฟรุ่น
หลัง ๆ ก็จะอ้างอิงความเร็วใจการอ่านข้อมูล
จากรุ่นแรกเป็นหลัก เช่น ความเร็ว 52 เท่า 
(52X) เป็นต้น  

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-khwam-ca-rxng/cd-rom.jpg?attredirects=0


        2.2 ซีดีอาร์ (CD-R : Compact Disk Recordable) 
เป็นหน่วยความจ ารองท่ีเขียนข้อมูลลงแผ่นแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล  เหล่านั้นได้ แต่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลลง
แผ่นเดิมได้จนกระท่ังแผ่นเต็ม  
 

 

        2.3 ซีดีอาร์ดับบลิว (CD-RW : Compact Disk 
Rewrite) หน่วยความจ าท่ีสามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น  และ
สามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิม  หรือผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยนเน้ือหาต่าง ๆ  ภายในแผ่นซีดีอาร์ดับบลิวได้คล้ายแผ่น
ฟลอปปี้ดิสก์  

 
        2.4 ดีวีดี (DVD : Digital Video Disk) เป็นเทคโนโลยีท่ีก าลังได้รับความนิยมแทนแผ่น
ซีดี เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลมาใช้มากขึ้น ซึ่งดีวีดีหนึ่งแผ่น  สามารถเก็บข้อมูล
ได้ตั้งแต่ 4.7 กิโลไบต์ นิยมใช้บันทึกภาพยนตร์  หลังจากที่บันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีแล้ว ผู้ใช้ไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได้ ดีวีดีมี 3 ชนิดได้แก่ 
            1) ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ส่วนมากใช้
กับการเก็บภาพยนตร์ท่ีมีความยาวเกินกว่าสอง
ชั่วโมง  
 
 

 
 
         2) ดีวีดี-อาร์ (DVD-R) ใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีมี

ปริมาณมาก และราคาสูงกว่าดีวีดีรอม  
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            3) ดีวีดี-อาร์ดับบลิว (DVD-RW) เป็นเทคโนโลยี
แบบแสงมีเครื่องอ่านดีวีดีแรมท่ีให้ผู้ใช้บันทึก ลบ  และบันทึก
ข้อมูลซ้ าลงบนแผ่นเดิมได้  
 
 

 
 
     2.5 บลูเรย์ดิสก์ (Blue Ray Disk) เป็น
เทคโนโลยีแบบแสงล่าสุดที่สามารถบันทึก
ข้อมูลความละเอียดสูงได้ถึง 100 กิกะไบต์ 
ให้ภาพและเสียงท่ีคมชัด มักน าไปใช้ในการ
บันทึกภาพยนตร์ แต่แผ่น  บลูเรย์ดิสก์จะมี
ราคาแพง  
 
 

 

การเลือกซื้อออปติคัลดิสก์  
1. ควรซื้อแผ่นท่ีใส่ในหลอดแผ่นซีดี แบบ 50 แผ่น ไม่ควรซื้อแบบใส่ซองพลาสติก แบบ

ซ้อนกันขาย เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นได้ 
2. ควรเลือกสีเคลือบด้านบนท่ีเป็นมันวาว จะไม่สึกกร่อนง่าย 

 

การดูแลรักษาออปติคัลดิสก์ 
1. เก็บแผ่นไว้ในกล่องหรือซองที่มิดชิด เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและรอยขีดข่วน 
2. ควรเช็ดท าความสะอาดแผ่นก่อนใช้  
3. ควรตรวจเช็คว่าแผ่นซีดีนั้นยังสามารถอ่านได้อยู่เสมอ และประมาณ 2 ปี ควรน า

แผ่นข้อมูลส าคัญมาบันทึกใหม่  
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3. อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช  
        อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช ( flash memory device) แฟลชไดร์ฟ ( flash 
drive) ธัมไดร์ฟ (thumb drive) หรือแฮนดี้ไดร์ฟ 
(handy drive) เป็นความจ าประเภทรอมท่ี
เรียกว่า อีดีพร็อม ( Electrically Erasable 
Programmable Read Only Memory : 
EEPROM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่  สามารถ
เก็บข้อมูลได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ คือ  สามารถเขียน
และลบข้อมูลได้ตามต้องการ และเก็บข้อมูลได้แม้
ไม่ได้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  หน่วยความจ า
ชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา พกพาได้สะดวก  
 

การเลือกซื้ออุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช  
1. ควรเลือกท่ีมีความแข็งแรงขนาดไม่ใหญ่เกินไป และฝาปิดควรให้เชื่อมต่อกับตัว

หน่วยความจ า เพื่อไม่ให้สูญหายง่าย  
2. เลือกขนาดความจุและราคาท่ีเหมาะสม 
3. ควรเลือกท่ีมีการรับประกัน  

 

การดูแลรักษาอุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช  
        เมื่อเลิกใช้หน่วยความจ าแบบแฟลชท่ีต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ โดย
คลิกขวาท่ีการเชื่อมต่อด้านขวามือของทาส์กบาร์ คลิก Safe To Remove Hardware จากนั้น
คลิก stop และ close ท่ีหน้าจอ ไม่ควรดึงออกจากการต่อเชื่อมเลยทันที 
 

อ้างอิง :  
https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl 
http://std.kku.ac.th/4830503191/3-5.html 

  http://www.student.chula.ac.th/~48438517/1_2.html 
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 ใบงานท่ี 

 2.10 หน่วยความจ ารอง 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามทีก่ าหนดใหถู้กตอ้ง 

 1.  หน่วยความจ ารองคอือะไร 
    
    

    
  

 2.  ฮารด์ดสิกม์ขีอ้ดอียา่งไร 
    
    

    

  

 3.  ฮารด์ดสิกท์ีบ่า้นของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของนกัเรยีน
หรอืไม ่จงอธบิาย  พรอ้มยกตวัอยา่ง 

    
       

    

  

 4.  ฮารด์ดสิกท์ีบ่า้นของนกัเรยีนไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอยา่งดหีรอืไม ่จงอธบิายพรอ้ม
ยกตวัอยา่ง 

    
    

    

    

  

 5.  นกัเรยีนเคยใชอ้อปตคิลัดสิกช์นิดใดบา้ง และแต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 
    
    

    

    



 6.  นกัเรยีนมหีลกัการเลอืกซือ้ออปตคิลัดสิกอ์ยา่งไร 
    
    

    

  

 7.  นกัเรยีนมหีลกัการดแูลรกัษาออปตคิลัดสิกอ์ยา่งไร 
    
    

    

  

 8.  อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลชมขีอ้ดอียา่งไร 
    
    

    

  

 9.  นกัเรยีนมหีลกัการเลอืกซือ้อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลชอยา่งไร 
    
    

    
  
 10.  นกัเรยีนควรท าอยา่งไร เมื่อเลกิใชห้น่วยความจ าแบบแฟลชทีต่่อกบัเครื่องคอมพวิเตอร์ 

   
    

    

 


