
หน่วยความจ าหลกั  
 
 

หน่วยความจ าหลัก  คือ หน่วยความจ าท่ีต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วย
ประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง  หน่วยความจ าชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดค าส่ังใน
ระหว่างประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า  เมื่อปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจ านี้
จะหายไปด้วย หน่วยความจ าหลักท่ีใช้
ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นชนิดที่
ท ามาจากสารกึ่งตัวน า หน่วยความจ า
ชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูล
ได้มาก และสามารถให้หน่วยประมวลผล
กลางน าข้อมูลมาเก็บและเรียกค้นได้
อย่างรวดเร็ว 

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองต้องอาศัยหน่วยความจ าหลัก เพื่อใช้เก็บข้อมูลและค าสั่ง 
ซีพียูจะท าหน้าท่ีน าค าสั่งจากหน่วยความจ าหลักมาแปลงความหมายแล้วกระท าตาม เมื่อท า
เสร็จก็จะน าผลลัพธ์มาเก็บไว้ในหน่วยความจ าหลัก  ซีพียูจะกระท าตามขั้นตอนเช่นนี้เป็น
วงรอบเรื่อย  ๆ ไปอย่างรวดเร็ว เรียกการท างานลักษณะนี้ว่า  วงรอบค าสั่ง ( Execution 
cycle) 
         จากการท างานเป็นวงรอบของซีพียูนี้เอง การอ่านเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจ าหลัก 
จะต้องท าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันการท างานของซีพียู โดยปกติถ้าให้ซีพียูท างานท่ีมีความถี่
ของสัญญาณนาฬิกา 2,000 เมกะเฮิรตซ์ หน่วยความจ าหลักท่ีใช้ท่ัวไปมักจะมีความเร็วไม่ทัน
ช่วงติดต่ออาจมีเพียง 100 เมกะเฮิรตซ์  

         หน่วยความจ าหลักท่ีใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์  จึงต้องก าหนดคุณลักษณะในเร่ือง
ช่วงเวลาเข้าถึงข้อมูล ( Access time) ค่าท่ีใช้ท่ัวไปอยู่ในช่วงประมาณ  60 นาโนวินาที ถึง 
125 นาโนวินาที (1 นาโนวินาทีเท่ากับ 10 ยกก าลัง -9 วินาที) แต่อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนา
ให้หน่วยความจ า สามารถใช้กับซีพียูท่ีท างานเร็วขนาด  33 เมกะเฮิรตซ์ โดยการสร้าง 
หน่วยความจ าพิเศษมาคั่นกลางไว้ ซึ่งเรียกว่า หน่วยความจ าแคช  (cache memory) ซึ่งเป็น
หน่วยความจ าท่ีเพิ่มเข้ามา เพื่อน าชุดค าสั่งหรือข้อมูลจากหน่วยหลักมาเก็บไว้ก่อน  เพื่อให้
ซีพียูเรียกใช้ได้เร็วขึ้น 



หน่วยความจ าหลักสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 

1. หน่วยความจ าแบบลบเลือนได้ (volatile memory) คือ ถ้าเป็นหน่วยความจ า
ท่ีเก็บข้อมูลไว้แล้ว  หากไฟฟ้าดับ คือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรหน่วยความจ า ข้อมูลที่เก็บไว้
จะหายไปหมด 

2. หน่วยความจ าไม่ลบเลือน( nonvolatile memory) คือ หน่วยความจ าเก็บ
ข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าท่ีเลี้ยงวงจร  

แบ่งตามสภาพการใช้งาน 

1. หน่วยความจ าที่ซีพียูอ่านได้อย่างเดียว  ไม่สามารถเขียนลงไปได้  เรียกว่า รอม 
(Read Only Memory : ROM) รอมจึงเป็นหน่วยความจ าท่ีเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ถาวร 
เช่น เก็บโปรแกรมควบคุม การจัดการพื้นฐานของระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ (bios) รอม ส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยความจ าไม่ลบเลือนแต่อาจยอมให้ผู้พัฒนาระบบ  ลบข้อมูลและ เขียนข้อมูลลง
ไปใหม่ได้ การลบข้อมูลนี้ต้องท าด้วยกรรมวิธีพิเศษ  เช่น ใช้แสงอุลตราไวโลเล็ตฉายลงบนผิว
ซิลิกอน  หน่วยความจ าประเภทนี้ 
มักจะมีช่องกระจกใสส าหรับฉายแสง
ขณะลบ และขณะใช้งานจะมี
แผ่นกระดาษทึบปิดทับไวเรียก
หน่วยความจ าประเภทนี้ว่า อีพร็อม  
(Erasable Programmable Read 
Only Memory : EPROM)  

2. หน่วยความจ าที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้  การเขียนหรืออ่านจะเลือกท่ีต าแหน่งใด
ก็ได้ เราเรียกหน่วยความจ าประเภทนี้ว่า  แรม (Random Access Memory: RAM) แรมเป็น
หน่วยความจ าแบบลบเลือนได้ เป็นหน่วยความจ าหลักท่ีสามารถน าโปรแกรม  และข้อมูลจาก
อุปกรณ์ภายนอก หรือหน่วยความจ ารองมาบรรจุไว้ หน่วยความจ าแรมนี้ต่างจากรอมท่ี
สามารถเก็บข้อมูลได้  เฉพาะเวลาท่ีมีไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอยู่เท่านั้น หากปิดเครื่องข้อมูล จะหาย
ได้หมดสิ้น  เมื่อเปิดเคร่ืองใหม่อีกครั้ง จึงจะน าข้อมูลหรือโปรแกรมมาเขียนใหม่อีกคร้ัง   
          หน่วยความจ าแรมมีขนาดแตกต่างกันออกไป  หน่วยความจ าชนิดนี้บางคร้ังเรียกว่า 



read write memory ซึ่งหมายความว่า ท้ังอ่านและบันทึกได้  หน่วยความจ าแรมที่ใช้อยู่
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1. ไดนามิกแรมหรือดีแรม (Dynamic RAM : DRAM) 
 DRAM จะท าการเก็บ

ข้อมูลในตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องมีการ refresh เพื่อเก็บ
ข้อมูลให้คงอยู่ โดยการ refresh นี้ ท าให้
เกิดการหน่วงเวลาขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล 
และก็เนื่อง จากที่มันต้อง refresh ตัวเอง
อยู่ตลอดเวลานี้เอง จึงเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่า  
Dynamic RAM ปัจจุบันนี้แทบจะหมดไป
จากตลาดแล้ว 

2. Static Random Access Memory (SRAM) 

      จะต่างจาก DRAM ตรงท่ีว่า DRAM จะต้องท าการ 
refresh ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะท่ี  SRAM จะเก็บ
ข้อมูลนั้นๆ ไว้ และจะไม่ท าการ refresh โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
มันจะท าการ refresh ก็ต่อเมื่อ สั่งให้มัน refresh เท่านั้น 
ซึ่งข้อดีของมัน ก็คือความเร็ว ซึ่งเร็วกว่า DRAM ปกติมาก 
แต่ก็ด้วยราคาท่ีสูงกว่ามาก จึงเป็นข้อด้อยของมันเช่นกัน  

  
 
 
 
 

หลักการเลือกซื้อหน่วยความจ าแรม 
1)  ควรเลือกแรมท่ีมีมาตรฐานในการผลิต  
2)  ควรเลือกขนาดของแรมท่ีเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งาน  
3)  ควรเลือกแรมท่ีมีความเร็วในการท างานท่ีรองรับกับซีพียูท่ีเราใช้งาน   
4)  ควรเลือกแรมท่ีมีการรับประกัน 

 
 



 

หลักการดูแลรักษาหน่วยความจ าแรม 
1)  ควรถอดหน่วยความจ าแรม

ออกมาท าความสะอาด โดยการปัดฝุ่นด้วย
แปรงท่ีมีขนนุ่มๆ และหลังจากนั้นน ายางลบ
สีขาวถูตรงขาของแรมท้ังสองข้างเพื่อลบ
คราบต่างๆ ท่ีติดอยู ่

 
2)  บริเวณขาของแรมควรระวังอย่า

ให้ตกหล่น หรือเปียกน้ า เพราะจะท าให้เกิด
ความเสียหายได้ 

 
 

อ้างอิง :  

http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm 

http://prapasp1.blogspot.com/2012/05/blog-post.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ใบงานท่ี 

 2.8 หน่วยความจ าหลกั 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค าถามทีก่ าหนดใหถู้กตอ้ง 

 1.  หน่วยความจ าแรมมลีกัษณะอยา่งไร 
    

    

    

    

    

 2. นกัเรยีนมหีลกัการเลอืกซือ้หน่วยความจ าแรมอยา่งไร 
    

    

    

    

    

 3. นกัเรยีนมหีลกัการดแูลรกัษาหน่วยความจ าแรมอยา่งไร 
    

    

       

    

 4. หน่วยความจ ารอมมลีกัษณะอยา่งไร 
    

    

    

    

    
 


