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คํานํา

ระบบฝงตัว (Embedded System) เป็นระบบที่ถูกน�าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ 

เครื่องมอื รวมถงึเครื่องจกัรต่างๆ โดยท�าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนหน่วยประมวลผลในการควบคมุ

การท�างานให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ ระบบฝังตัวมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก จน

อาจกล่าวได้ว่านักพัฒนาระบบงานใดๆ ในปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการ

พัฒนาระบบฝังตัว หรืออย่างน้อยต้องมีความเข้าใจระบบฝังตัวในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถ

สร้างระบบที่มีศักยภาพสูงขึ้น หรือสามารถประสานการท�างานกับระบบอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาระบบฝังตัวหนึ่งๆ ผู้พัฒนาจ�าเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง

หลายเรื่อง ตั้งแต่หลักการออกแบบการท�างาน การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ การโปรแกรม การ

สร้างวงจรฯ ซึ่งเป็นการยากที่นักพัฒนารุ่นใหม่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดก่อนที่จะลงมือ

พัฒนาจริง จากประสบการณ์ของผู้เขียน นักพัฒนารุ่นใหม่มักให้ความส�าคัญกับส่วนของ

การโปรแกรมโปรเซสเซอร์เป็นหลัก โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบและการเลือก

ใช้ฮาร์ดแวร์หรือการสร้างวงจรประกอบน้อย ทั้งที่เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างระบบที่มี

ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการสร้างได้ 

วัตถุประสงค์ในการเขียนต�าราเล่มนี้ จึงมีเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ใน

เล่มเดียว ทั้งหลักการท�างานของระบบฝังตัว การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์

ประกอบที่นิยมน�ามาใช้ร่วมกับระบบฝังตัว ภาษาในการโปรแกรม ตัวอย่างโค้ดในการพัฒนา 

และตัวอย่างการลงมือพัฒนาบนอุปกรณ์จริง ซึ่งในต�ารานี้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi 

เวอร์ชัน 4 เป็นหลักในการเขียน โดยเขียนให้ครอบคลุม Raspberry Pi เวอร์ชัน 3 ด้วย และ
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เขยีนให้ครอบคลมุทัง้ระบบปฏบิตักิาร Raspbian Buster และ Jessie ซึง่ถกูใช้งานมากท่ีสดุ

ด้วย ผูเ้ขยีนเหน็ว่าอปุกรณ์ Raspberry Pi นัน้ เหน็ว่ามคีวามใกล้เคยีงกบัระบบคอมพวิเตอร์มาก 

ที่สุด สามารถพัฒนาระบบฝังตัวที่มีศักยภาพสูงได้ โดยง่าย โดยราคาของอุปกรณ์ถือว่าไม ่

แตกต่างมากนกักบัการพฒันาด้วยชดุพฒันาทีพ่ร้อมใช้งานแล้วอื่นๆ ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เป็นหน่วยประมวลผล ข้อมูลที่น�ามาเขียนได้ถูกรวบรวมมาจากต�าราหลายเล่ม แหล่งค้นคว้า

บนอินเทอร์เน็ต และจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกเขียนในต�ารา

เล่มนีเ้ป็นเพยีง ‘ส่วนน้อย’ ยงัมคีวามรูท้ีเ่กีย่วข้องอกีเป็นจ�านวนมากทีผู่อ่้านควรจะต้องศกึษา

เพ่ิมเติม ต�าราเล่มนีเ้ป็นเหมอืนเพยีง ‘จดุเริม่ต้น’ หรอื ‘ต�าราอ้างองิขัน้ต้น’ ทีผู่พ้ฒันาจะเอาไป

ใช้ได้ เนือ้หาในหลายๆ ส่วนผูเ้ขยีนตัง้ใจเขยีนในลกัษณะของ ‘Cook Book’ กล่าวคอืเป็นการ

รวบรวมวงจร อุปกรณ์ หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาแสดง มากกว่าจะเขียนอธิบาย 

วธิกีารท�างานในแต่ละวงจร แต่ละอปุกรณ์ หรอืแต่ละค�าสัง่โดยละเอยีด ทัง้นีเ้พื่อความกระชบั

ของเนื้อหา ดังนั้นผู้อ่านอาจจะจ�าเป็นต้องมีพื้นฐานในการพัฒนามาบ้างเล็กน้อย โดยอาจจะ

ต้องท�าการทดลองหรืออาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามผู้เขียนยังคงมีความมั่นใจว่า

ผู้อ่านที่แม้จะไม่มีประสบการณ์ใดๆ มาก่อน จะยังคงสามารถอ่านเข้าใจจนมีความรู้เพียงพอ

ในการพัฒนาด้วยตนเองได้ 

ต�าราเล่มนี้จะไม่มีวันส�าเร็จได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภรรยาของ 

ผู้เขียน (มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์) รวมถึงการสนับสนุนจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อนๆ นักวิจัยจาก University of 

Edinburgh, UK ผู้เขียนจึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ผศ. ดร. ทวีชัย อวยพรกชกร
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รูจักระบบฝงตัว
(Embedded Systems)

1

1.1 นิยามของระบบฝังตัว

ระบบฝังตวั (Embedded System) มคีวามหมายตามชื่อ คอื ระบบ ท่ีถกูน�าไป ฝังตวั

ในงานประยกุต์หนึง่ๆ ส�าหรบัใช้งานเพื่อวตัถปุระสงค์หนึง่ท่ีถกูก�าหนดมาไว้แล้วล่วงหน้า ดงันัน้

ระบบฝังตัวจึงไม่ได้จ�ากัดหรือนิยามอยู่ที่เทคโนโลยีที่ใช้ อย่างที่ถูกเข้าใจผิดโดยนักพัฒนา

ระบบฝังตัวจ�านวนมาก ตัวอย่างของความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่มีต่อระบบฝังตัว ได้แก่ การ

จ�ากัดเฉพาะอยู่แค่การน�าไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ไปใช้งาน แต่แท้จริงแล้ว

การน�าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) อยู่ภายในมาใช้งาน

เพื่องานประยุกต์หนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ ก็ถือว่าระบบที่น�าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นระบบ

ฝังตัวได้เช่นกัน ตัวอย่างของระบบฝังตัวได้แก่ แผงวงจรที่ควบคุมเครื่องซักผ้า (รวมถึงส่วน

ที่รับค�าสั่งจากผู้ ใช้งาน) ชุดควบคุมการท�างานของเครื่องพิมพ์ ชุดควบคุมการสวิตช์แพ็กเกจ

ของเร้าเตอร์ (Switch Router) หรือแม้แต่แผงแสดงการท�างานของรถยนต์ เป็นต้น

จากนิยามของระบบฝังตัวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เลือกใช้สามารถเป็นอะไร

ก็ได้ ซึ่งนิยามนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากกว่าที่มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้

มากมายบนค่าใช้จ่ายในการพฒันาไม่ต่างกนัมากนกั ซึง่สถานการณ์นีผ้ดิกบัในอดตีทีเ่ทคโนโลยี

ที่เลือกใช้ได้ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด รวมถึงต้นทุนของแต่ละเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันอย่าง

มาก ตัวอย่างเช่น ในการควบคุมการเปิดปิดสวิตช์ ในปัจจุบันนั้นสามารถเลือกใช้ไมโครคอน

โทรลเลอร์ โปรเซสเซอร์อเนกประสงค์ (General Purpose Processors) หรอืการ์ดประมวลผล

ที่มีขนาดเล็กเท่าบัตรเครดิต (Credit Card-sized Computers) ได้ หรืออาจประยุกต์ใช้
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กบัแท็บเล็ต หรอืโทรศพัท์มอืถอื กย็งัสามารถท�าได้ แต่ในอดตีนัน้ มเีทคโนโลยทีางเลอืกเพยีง

ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่ต้องใช้คู่กับการ์ดอินพุต/เอาต์พุต) เท่านั้น 

ซึ่งต้นทุนราคาของสองเทคโนโลยีนี้แตกต่างกันมาก การเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จึง 

เป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมในอดีต แต่สถานการณ์นี้ใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลนี้

จึงอาจเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิความสบัสนต่อนยิามของระบบฝังตวัของนกัพฒันาบางกลุม่ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

                ก. เครื่องซักผ้า ข. วิทยุรถยนต์

               ค. เตาไมโครเวฟ ง. เครื่องพิมพ์

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบฝังตัว

1.2 ระบบฝังตัวในปัจจุบัน

ระบบฝังตวัในปัจจบุนันัน้ได้ถกูน�าไปประยกุต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ งานประยกุต์

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้ระบบฝังตัวหนึ่งๆ มีขีดความสามารถมากขึ้น เช่น ใน

กลุม่ของอปุกรณ์พกพา (Wearable Devices) เช่น นาฬิกาทีน่อกเหนอืจากบอกเวลา ยงัสามารถ

วดัและตรวจสอบการเต้นของหวัใจได้ รวมถงึสามารถเชื่อมโยงกบัอปุกรณ์อื่นๆ ท่ีสามารถพบ

ได้ทัว่ไปในกลุ่มงานประยกุต์ Internet of Thing (IoT) เช่น ใน Home Automation Applica-

tions ทีส่ามารถควบคมุการท�างานของอปุกรณ์ในบ้านหลายๆ อย่างได้ ด้วยขีดความสามารถ
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ทีม่ากขึน้บนต้นทนุของราคาทีล่ดลง รวมถงึขนาดของอปุกรณ์ท่ีลดลง ท�าให้ระบบฝังตวัถกูน�า

ไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าระบบฝังตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ไปแล้ว

ในส่วนของเทคโนโลยทีี่ใช้ ในการพฒันาระบบฝังตวั ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

ในปัจจุบนัทัง้ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และความต้องการใช้งานระบบฝังตวัทีม่มีากขึน้ 

ในทุกลักษณะงานประยุกต์ (ทั้งงานขนาดเล็กและใหญ่) ท�าให้เทคโนโลยีที่อาจดูเหมือนเคย

เป็นเทคโนโลยีส�าหรับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบขนาดใหญ่ ถูกน�ามาใช้ ในระบบฝังตัว 

ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีมัลติคอร์ (Multicores) ซึ่งเดิมเป็นเทคโนโลยีไมโคร

โปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันถูกน�าไปใช้ ในหน่วยประมวลผลของระบบฝังตัว 

(Embedded Processors) หรือแม้แต่เทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมแบบท�างานได้

หลายงานในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ก็ถูกน�ามาใช้ ในระบบฝังตัวแล้วเช่นกัน การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบฝังตัวในปัจจุบันก็สามารถใช้เทคโนโลยีเดียวกับคอมพิวเตอร์ 

กล่าวคือใช้มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (IEEE 802.3) หรือไวร์เลส (IEEE 802.11) สามารถ

ใช้การสื่อสารผ่านโปรโตคอล Universal Serial Bus (USB) ที่มีความเร็วสูงและ

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย ในส่วนของการเก็บข้อมูลก็สามารถ

บันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ได้ ระบบฝังตัวในปัจจุบันจึงมีความสามารถมากขึ้น มีขนาดของ

อุปกรณ์ที่ใช้ระบบฝังตัวเล็กลง มีความเร็วของหน่วยประมวลผลมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่

ใช้จัดการพลังงานให้ ใช้พลังงานโดยรวมน้อยลง นักพัฒนาสามารถสร้างงานประยุกต์ 

ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าในแง่ของเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้กับระบบ 

ฝังตัวนั้น แทบจะเทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่ถูกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งสถานการณ์

เช่นนี้แตกต่างกับระบบฝังตัวในอดีตอย่างสิ้นเชิง

1.3 ความหมายของระบบและโมเดล

ก่อนทีจ่ะเรยีนรูต่้อไปเกีย่วกบัระบบฝังตวั นกัพฒันานัน้จะต้องทราบก่อนว่าระบบฝังตวั

นั้นเป็น ระบบ (System) ซึ่งมีค�าจ�ากัดความที่ชัดเจน กล่าวคือ ‘ระบบ’ เป็นการประสานการ

ท�างานของส่วนประกอบต่างๆ ให้ท�างานสอดคล้องกนัเพื่อให้ผลลพัธ์เป็นไปอย่างทีผู่อ้อกแบบ

ต้องการ ระบบจะมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ในกรอบการออกแบบท่ีได้ก�าหนดไว้ ดังนั้น 

เมื่อกล่าวถึง ‘ระบบฝังตัว’ ผู้พัฒนาจึงต้องมีความเข้าใจก่อนว่าระบบจะประกอบด้วยหลายๆ 

ส่วนการท�างานที่มาประกอบกัน ซึ่งในแต่ส่วนประกอบย่อยๆ ของระบบฝังตัว ก็อาจมีระบบ

ย่อยๆ ที่มีหน้าที่เฉพาะได้อีกเช่นกัน
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ในมมุมองของค�าว่าระบบในระบบฝังตวันัน้ มไีด้หลายมมุมอง มมุมองในด้านการพฒันา

ระบบฝังตัวน้ัน อาจมองเป็นระบบฝังตวัทางกายภาพ (Physical System) หรอืทางตรรกวทิยา 

(Logical System) ก็ได้ ในมมุมองของระบบทางกายภาพนัน้เป็นมมุมองทางด้านฮาร์ดแวร์เป็น

หลัก เช่น ส่วนประมวลผล หน่วยความจ�า เป็นต้น แต่ในมุมมองของระบบทางตรรกวิทยานั้น

จะเป็นมุมมองทางด้านซอฟต์แวร์ เช่น อัลกอริทึมที่ใช้ ตัวแปร เป็นต้น โดยจะมองข้ามส่วนที่ 

เป็นฮาร์ดแวร์ไป ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาค่าในตัวแปร โดยส่วนใหญ่จะไม่สนใจว่าค่าที่เก็บ 

ไว้ที่หน่วยความจ�าส่วนไหน ประเภทหน่วยความจ�าอะไร เป็นต้น

นอกเหนือจากค�าว่าระบบ ยังมีอีกค�าหนึ่งที่ถูกนิยมใช้อ้างอิงถึงในการพัฒนาระบบ 

ฝังตัวเช่นกนั คอืค�าว่า โมเดล (Model) ซึง่โมเดลเป็นค�าอธบิายของระบบทีบ่อกถงึคณุสมบตัิ

ของระบบ คุณสมบตัทิีก่ล่าวถงึอาจมรีายละเอยีดทีช่ดัเจน (High Fidelity) หรอืมรีายละเอยีด

คร่าวๆ (Abstract) ก็ได้ ดังนั้น โมเดลจึงจัดเป็น ‘ระบบ’ ได้เช่นกัน โมเดลนั้นมีความส�าคัญ

ในการใช้อธิบายลักษณะของระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว หรือใช้อธิบายความต้องการส�าหรับ

น�าไปสร้างระบบ ยกตัวอย่างเช่น โมเดลอาจเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ซ่ึงระบบฝังตัวจะต้อง

ออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รับอินพุตแล้วให้เอาต์พุตตามโมเดลคณิตศาสตร์นี้ ใน

การพัฒนาระบบฝังตัว ผู้พัฒนาอาจถูกถามได้ว่าต้องการเลือกใช้โมเดลใดในพัฒนา เช่น ใน

การสร้างระบบฝังตัวที่ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หน่ึงไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ผู้พัฒนาอาจเลือกโมเดล

การส่งข้อมูลแบบโปรโตคอล I2C หรืออาจเลือกโมเดลการส่งข้อมูลแบบ Serial Peripheral 

Interface (SPI) ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ ค�าว่า ‘โมเดล’ จึงอาจถูกเรียกใช้

ในการพัฒนาระบบฝังตัวได้เช่นกัน
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แบบฝกหัดทายบท 

 1. จงอธิบายความหมายของ ระบบฝังตัว ด้วยเหตุใดจึงใช้ค�าว่า ‘ระบบ’ และ ‘ฝังตัว’

 2. จงให้เหตุผลว่า เหตุใดระบบฝังตัวจึงมีความจ�าเป็นในปัจจุบัน

 3. จงยกตัวอย่างระบบฝังตัวนอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไปในบทเรียนมาอย่างน้อย

5 ระบบ

 4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบฝังตัวและเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. จงยกตัวอย่างว่า หากผู้เรียนต้องการพัฒนาระบบฝังตัวไปใช้ ในชีวิตประจ�าตัว เช่น

ในบ้านหรือในรถโดยสารประจ�าทาง ผู้เรียนจะพัฒนาระบบอะไร ความสามารถของ

ระบบฝังตัวนั้น ทางด้านฮาร์ดแวร์ควรจะมีความสามารถใดบ้าง



หนวยประมวลผล
ของระบบฝงตัว

2

2.1 ประเภทของหน่วยประมวลผล (Embedded Processors)

หน่วยประมวลผลของระบบฝังตัวในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย การแบ่งประเภทของ

หน่วยประมวลผลของระบบฝังตัวในปัจจุบันน้ัน อาจกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างจากการแบ่ง

ประเภทของหน่วยประมวลผลในอดตีอย่างสิน้เชงิ สาเหตทุีส่�าคญันัน้เนื่องมาจากลกัษณะงาน

ประยุกต์ทีต้่องการคณุลกัษณะของระบบฝังตวัให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ บางงานประยกุต์

อาจต้องการระบบฝังตัวขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย แต่ไม่ต้องมีความเร็วสูง เช่น ในเครื่องใช้

ไฟฟ้าทั่วไป แต่ในบางงานประยุกต์นั้นกลับกัน ความเร็วเป็นสิ่งที่ส�าคัญ แต่ขนาดที่เล็กหรือ

การใช้พลังงานกลับไม่มีความจ�าเป็น เช่น เครื่องมือแพทย์ท่ีต้องประมวลผลข้อมูลจากการ

วัดน�าไปแสดงที่หน้าจอของเครื่องมือ รวมถึงในปัจจุบันมีทางเลือกในการน�าเทคโนโลยีไปใช้

ออกแบบระบบฝังตัวมากกว่าในอดีตมาก ส�าหรับประเภทของระบบฝังตัวในปัจจุบันอาจแบ่ง

ได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

2.1.1 ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessors)

ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) แทจ้รงิแล้วถือเป็นหน่วยประมวลผลส�าหรบั

งานทั่วไป ไม่ใช่งานเฉพาะตามนิยามของระบบฝังตัว ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นเทคโนโลยีท่ี

ถูกออกแบบไว้ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ถูกจ�ากัดการน�าไปใช้งานท่ีงานประยุกต์ใดงาน

ประยกุต์หนึง่เหมอืนกบัระบบฝังตวั อย่างไรกต็ามไมโครโปรเซสเซอร์ได้ถกูน�ามาใช้เป็นหน่วย

ประมวลผลในระบบฝังตัวในหลายๆ งานประยุกต์ในปัจจุบัน เช่น การน�าไมโครโปรเซสเซอร์
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มาใช้กับระบบบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด หรือน�าไปใช้ ในระบบแสดงผลภาพตัดขวาง 

ของเคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น ไมโครโปรเซสเซอร์นั้นยังรวมไปถึงไมโครโปรเซสเซอร์ท่ี

ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะบนระบบโทรศัพท์มือถือพกพาส่วนใหญ่ในปัจจุบันด้วย ไมโคร

โปรเซสเซอร์อาจแบ่งประเภทย่อยๆ ได้อกีหลายประเภท ตวัอย่างของไมโครโปรเซสเซอร์เช่น 

CPU (Central Processing Unit) Intel Core i7 (ใช้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือ

คอมพิวเตอร์พกพา) หรือ Intel Atom (ใช้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาราคาย่อมเยา เน็ตบุ๊ก 

แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน) หรือ CPU Qualcomm, Texas OMAP, ARM Cortex ที่ใช้ ใน

สมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ (ข้อมูลอ้างอิงถึงเวลาที่เขียน, ม.ค. 2560)

ไมโครโปรเซสเซอร์โดยปกติแล้วจะมีความเร็วในการประมวลผลสูง อาจสามารถ

ประมวลผลได้ครั้งละหลายคอร์ (Multicore) ชุดค�าสั่งภายในนั้นส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้

รองรบังานที่ไม่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าในบางรุน่จะถกูออกแบบให้ใช้พลงังานน้อยและมขีนาดเลก็

แต่ส่วนใหญ่จะต้องการพลังงานมาก มีความร้อนที่เกิดจากการประมวลผลสูง รวมถึงมีขนาด

ใหญ่ ไมโครโปรเซสเซอร์เกอืบทัง้หมดถกูออกแบบให้ไม่สามารถสัง่การอปุกรณ์ภายนอก (Pe-

ripheral Devices หรือ Input/Output Devices) ได้โดยตรงเหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers) (หรือบางครั้งแทนด้วย µC หรือ MCU) 

เป็นหน่วยประมวลผลขนาดย่อมของไมโครโปรเซสเซอร์ ในบางครั้งสามารถเรียกว่าเป็น 

CPU ได้เช่นเดียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์มเีอกลักษณ์พิเศษตรงท่ีได้รวม 

ส่วนประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญไว้ด้วย เช่น หน่วยความจ�า อินพุต/เอาต์พุตพอร์ต ส่วนควบคุม

การนับเวลา (Timer) ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบให้ ใช้พลังงานน้อย สามารถปรับ

การท�างานให้อยู่ในโหมดหลับ (Sleep Mode) เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่ไม่มีการ

ท�างานได้ รวมถงึมรีาคาทีถ่กู ด้วยเหตนุี้ไมโครคอนโทรลเลอร์จงึสามารถน�าไปประยกุต์ใช้งาน 

ได้ง่ายกว่า ทั้งในด้านการน�าไปใช้งานและการพัฒนา มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย ไมโคร

คอนโทรลเลอร์บางตวัสามารถท�างานบนแบตเตอรีข่นาดเลก็ได้นานเป็นเวลาหลายปี ตวัอย่าง

ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้งาน ได้แก่ ชิปตระกูล AVR เช่น ATxmega (Arduino มัก

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กลุ่มนี้), ATmega, ATtiny ของ Atmel, ตระกูล PIC เช่น PIC12/

PIC16 ของ Microchip Technology, ตระกูล ARM ของ ARM Holdings เป็นต้น
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2.1.3 ดีเอสพีโปรเซสเซอร์ (DSP Processors)

ดีเอสพีโปรเซสเซอร์ (DSP Processor, Digital Signal Processing Processors) 

ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีศักยภาพสูงเพื่องานประยุกต์

บางอย่าง เช่น ประมวลผลสัญญาณเสียงหรือภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากไมโคร

คอนโทรลเลอร์ทีโ่ดยปกตนิัน้ถกูน�าไปใช้กบังานควบคมุทัว่ไปทีต้่องการความเรว็ในการประมวล

ผล (หรือความถี่ในการสั่งการ) ต�่ากว่า 100 Hz เช่น การน�าไปใช้สั่งการมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ 

ซึ่งความเร็วดังกล่าวถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ในงานประยุกต์บางอย่าง เช่น การประมวลผล

สัญญาณเสียงที่ควรมีความเร็วในการประมวลผลเทียบเท่าหรือสูงกว่า 44.1 kHz (ส�าหรับ

คุณภาพเสียงระดับซีดี) หรือในการประมวลสัญญาณจากอุปกรณ์อีอีจี (Electroencephalo-

graphic Signal, EEG) การประมวลผลเพื่อสร้างภาพ 3 มิติความละเอียดสูง การตรวจวัด

คลื่นแสงจากเลเซอร์หรือจากหลอดไฟ (ใช้ ในเทคโนโลยี Light Fidelity, Li-Fi) รวมถึงคลื่น

เรดาร์หรือโซนาร์ จะต้องการความเร็วในการท�างานของโปรเซสเซอร์สูง ซึ่งอาจสูงถึงระดับ

กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ก็เป็นได้ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปไม่สามารถประมวลผลได้ทัน จึง

ท�าให้เกิดการพัฒนาโปรเซสเซอร์ที่ยังคงคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่มีความเร็ว

ในการประมวลผลที่สูงซึ่งก็คือดีเอสพีโปรเซสเซอร์ ซึ่งใช้ ในการประมวลผลสัญญาณ (Sig-

nal Processing) เป็นหลัก มีการเพิ่มชุดค�าสั่งพิเศษในการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล 

เช่น ชุดค�าสั่งในการเรนเดอร์ (Render) ภาพ 3 มิติ ซึ่งอาจต้องใช้ชุดค�าสั่งจ�านวนมากใน

ไมโครโปรเซสเซอร์หรอืไมโครคอนโทรลเลอร์ปกต ินอกจากนี ้ชดุค�าสัง่ในการท�าฟาสต์ฟเูรยีร์

ทรานส์ฟอร์ม (Fast Fourier Transform, FFT) มักจะถูกเพิ่มเติมในดีเอสพีโปรเซสเซอร์ส่วน

ใหญ่ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของดีเอสพีโปรเซสเซอร์ได้แก่ AVR32 ของ Atmel หรือ dsPIC 

ของ Microchip Technology อนึง่โปรเซสเซอร์ที่ใช้ ในโทรศพัท์เคลื่อนทีก่็อาจจดัเป็นดเีอสพี 

โปรเซสเซอร์ได้เช่นกัน

2.1.4 เอสโอซีโปรเซสเซอร์
 (System on a Chip Processors, SoC)

เอสโอซีโปรเซสเซอร์ (SoC) เป็นโปรเซสเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ในลักษณะ 

ความต้องการเพิม่เตมิทีค่ล้ายกบัการก�าเนดิของดเีอสพีโปรเซสเซอร์ ซึง่ไม่เพียงแต่ความเรว็ 

ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น โปรเซสเซอร์ประเภทนี้ยังถูกขยายขีดความสามารถให้สามารถท�างานใน

ลักษณะคล้ายกบัไมโครโปรเซสเซอร์ได้อกีด้วย กล่าวคอืโดยปกตแิล้วนัน้ไมโครคอนโทรลเลอร์

จะออกแบบให้เหมาะสมกับงานประยุกต์เล็กๆ ที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องการความเร็วในการ 
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ประมวลผลสงูนกั แต่สามารถเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ภายนอกได้ง่าย มขีนาดเลก็และใช้พลงังาน

น้อย มีหน่วยความจ�าจ�ากัดขนาดหนึ่งที่ไม่มากนัก มีขนาดเพียงพอส�าหรับใช้ประมวลผล 

เท่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามในหลายๆ งานประยกุต์ในปัจจบุนักลบัต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์

ทีม่คีวามเรว็ในการประมวลผลสงู สามารถประมวลผลหลายๆ งานพร้อมกนัได้ มหีน่วยความจ�า 

มาก หรือสามารถเพิ่มเติมหน่วยความจ�าให้มากข้ึนได้ เอสโอซีโปรเซสเซอร์จึงถูกพัฒนาข้ึน

ซึง่เป็นการรวมส่วนประกอบทีจ่�าเป็นในการน�าไปประยกุต์ใช้งานกบัอปุกรณ์ภายนอกไว้ภายใน

โปรเซสเซอร์ในลกัษณะเดยีวกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ และมกีารเพิม่เตมิส่วนช่วยประมวลผล 

เพื่อให้มีความเร็วในการประมวลผลมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยความจ�าภายนอกได้ 

เพื่อให้ขนาดของหน่วยความจ�ามีขนาดเหมาะสมกับงานประยุกต์ ตัวอย่างของโปรเซสเซอร์

ประเภทนี้ได้แก่ โปรเซสเซอร์ตระกลู Broadcom ซึง่เป็นโปรเซสเซอร์ในคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็ 

หรือ Raspberry Pi โปรเซสเซอร์ Qualcomm Snapdragon หรือ Exynos ท่ีใช้ ใน 

ระบบปฏิบัติการในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบฝังตัวท่ีท�างานด้วยโปรเซสเซอร์น้ีจะมีการ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ภายใน (ส่วนใหญ่จะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux) ในลักษณะคล้าย 

กับหรือตัวเดียวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท�าให้ระบบฝังตัวที่ท�างานด้วย

เอสโอซีโปรเซสเซอร์ต้องการความเร็วในการประมวลผลสูง มีความต้องการหน่วยความจ�า

มากกว่าโปรเซสเซอร์แบบอื่นๆ 

2.1.5 กราฟิกโปรเซสเซอร์ (Graphics Processors Unit, GPU)

กราฟิกโปรเซสเซอร์ หรอื จพีียโูปรเซสเซอร์ เกดิจากความต้องการด้านการประมวลผล 

ภาพ 3 มิติ และงานที่ต้องการความละเอียดในการแสดงผลสูง กราฟิกโปรเซสเซอร์จึง

เปรียบเสมือนไมโครโปรเซสเซอร์ที่ถูกอุทิศให้กับการประมวลผลด้านการแสดงผลเท่านั้น 

โปรเซสเซอร์ประเภทนี้ต้องการความเร็วในการประมวลผลสูง ซึ่งท�าให้ต้องการพลังงานสูง

รวมถึงมีความร้อนจากการประมวลผลสูงเช่นกัน ต้องการหน่วยความจ�าเพื่อการประมวลผล 

เฉพาะสูงมาก (ในปัจจุบันมากกว่า 2 กิกะไบต์) ซึ่งถูกเรียกว่า VRAM (Video RAM) หรือ 

GPU Memory สามารถประมวลผลค�าสั่งทางด้านการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน

รุ่นของกราฟิกโปรเซสเซอร์มักจะถูกเรียกอ้างอิงจากชื่อรุ่นของการ์ดแสดงผลของแต่ละ 

ผู้ผลิต ตัวอย่างของผู้ผลิตการ์ดแสดงผลที่ใช้กราฟิกโปรเซสเซอร์ ได้แก่ Intel, Nvidia, 

AMD/ATI อนึ่งดีเอสพีโปสเซสเซอร์ที่ถูกน�ามาใช้กับงานด้านการประมวลผลภาพก็อาจจัด 

เป็นกราฟิกโปรเซสเซอร์ได้เช่นกัน
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2.1.6 PAL (Programmable Array Logic), 
 CPLD (Complex Programmable Logic Device) 
 และ FPGA (Field-Programmable Gate Array) 

แม้ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น ถูกออกแบบให้สามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้งานกบังานประยกุต์ต่างๆ ได้โดยง่าย แต่การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้

นัน้อยูบ่นพืน้ฐานความต้องการ ‘ร่วมกนั’ ของงานประยกุต์ต่างๆ ท่ีผูผ้ลิตออกแบบเอาไว้ ไมโคร

คอนโทรลเลอร์ที่ถูกวางจ�าหน่ายโดยผู้ผลิต (Off-the-shelf Processors) จึงมีอยู่หลายรุ่น 

ซึ่งถูกก�าหนดตามขนาดของงานประยุกต์ (ในภาพกว้างๆ) ซ่ึงจะแตกต่างกันไปด้วยจ�านวน 

ของอินพุต/เอาต์พุตพอร์ต หรือจ�านวนพอร์ตการสื่อสารมาตรฐานท่ีอาจมีจ�านวนท่ีไม่เท่ากัน 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโปรเซสเซอร์ข้างต้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะส�าหรับงานประยุกต์ใด 

งานประยุกต์หนึ่งจริงๆ ในการเลือกโปรเซสเซอร์ไปใช้งานจริงๆ ในงานประยุกต์ท่ีไม่ 

ซับซ้อนสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นเล็กรุ่นใดก็ได้ แต่ในงานประยุกต์ท่ีซับซ้อน 

หรือมีอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อเป็นจ�านวนมากซึ่งจ�าเป็นต้องเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์

รุ่นใหญ่ รุ่นของโปรเซสเซอร์ที่มีวางจ�าหน่ายอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้ทั้งหมด 

ซึง่อาจมจี�านวนพอร์ตทีน้่อยไปหรอืมากเกนิไปก็ได้ การเลือกใช้รุน่ท่ีไม่ตรงกบัความต้องการจรงิ

นั้นสามารถท�าได้ แต่อาจท�าให้ต้นทุนในการพัฒนาสูงขึ้น (เช่น น�ารุ่นใหญ่ไปใช้ ในงานขนาด

กลาง) หรอืเกดิความยุง่ยากในการพฒันา (น�ารุน่เล็ก/กลาง หลายๆ ตวัไปใช้ในงานขนาดใหญ่ 

ซึ่งโปรเซสเซอร์รุ่นใหญ่ที่มีขายอาจไม่มีรุ่นไหนตอบโจทย์ได้) ซึ่งในบางสถานการณ์ผู้พัฒนา 

อาจจ�าเป็นต้องยอมรบัความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้ ตวัอย่างสถานการณ์ทีง่่ายทีส่ดุเช่น งานประยกุต์

อาจต้องการเชื่อมต่อกับ 8 อุปกรณ์ประกอบผ่านพอร์ตแบบ Serial (RS232 หรือ UART) 

ที่มีการรับส่งข้อมูลตลอดเวลา แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นทั่วไปปกติแต่ละตัวจะมีเพียง 

1 พอร์ตการสื่อสารเท่านั้น การออกแบบให้ ใช้งาน 8 ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเดียวกัน

ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันน้ัน จะท�าให้เกิดความยุ่งยากในการพัฒนาระบบ

เป็นอย่างมาก

ด้วยเหตขุ้างต้น ท�าให้เกดิเทคโนโลยกีารพฒันาโปรเซสเซอร์เฉพาะ (Custom Proces-

sor) โดยผู้ ใช้งานสามารถก�าหนดรายละเอยีดคณุสมบตัขิองหน่วยประมวลผลได้เอง สามารถ

ก�าหนดจ�านวนพอร์ต เลอืกก�าหนดหน้าทีข่องแต่ละขาของไอซชีปิได้เอง ซึง่อาจเรยีกในทีน่ีว่้า 

โปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวตัถปุระสงค์ (แต่แท้จรงิแล้วเทคโนโลยแีบบนี้ไม่ถอืเป็นโปรเซสเซอร์) 

ในปัจจุบันมี 3 เทคโนโลยีให้เลือกใช้ ได้แก่ PAL (Programmable Array Logic), CPLD 

(Complex Programmable Logic Device) และ FPGA (Field-Programmable Gate 

Array) โดย PAL เหมาะส�าหรับงานขนาดเล็ก CPLD เหมาะส�าหรับงานขนาดกลาง และ 
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FPGA เหมาะส�าหรับงานขนาดใหญ่ โดยการพัฒนาจะต้องใช้ร่วมกับภาษาในการพัฒนา 

เฉพาะเช่น VHDL (VHSIC Hardware Description Language) หรอื Verilog (ตามมาตรฐาน 

IEEE 1364)

การพัฒนาโปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นจะพัฒนาเพื่องานประยุกต์หนึ่งๆ 

เป็นการเจาะจง ซ่ึงมีความเฉพาะมากกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้พัฒนาจ�าเป็นต้องมีความ

เข้าใจถึงวิธีการพัฒนาที่มีรายละเอียดกว่าการพัฒนาบนไมโครคอนโทรลเลอร์มาก และด้วย

รปูแบบการพฒันาของโปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวัตถปุระสงค์นี ้โปรเซสเซอร์ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

หน่วยประมวลผลกลางที่มีหน้าที่จัดการการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด (เป็นหลักการการ

ประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์) เพราะรูปแบบการท�างานของ

ระบบได้ถกูออกแบบไว้แน่นอนแล้ว หากเทยีบเคยีงกบัเทคโนโลยขีองไมโครโปรเซสเซอร์แบบ

มัลติคอร์ (Multicore) ที่สามารถประมวลผลชุดค�าสั่งได้ครั้งละหลายชุดค�าสั่งแบบฮาร์ดคอร์ 

(Hard Cores) ส�าหรับโปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวัตถุประสงค์นั้น การประมวลผลจะถูกแยก

เป็นโมดูลการท�างานตามขั้นตอนที่ถูกก�าหนดไว้ตั้งแต่ตอนพัฒนา แต่ละโมดูลนั้นจะเป็นส่วน

ประกอบอยู่ในโปรเซสเซอร์ทีแ่ยกกนัประมวลผลได้อย่างอสิระในลกัษณะเดยีวกบัการประมวล

ผลโดยใช้ฮาร์ดคอร์ รปูแบบการท�างานแบบนีจ้งึอาจเรยีกว่าเป็นแบบซอฟต์คอร์ (Soft Core) 

จ�านวนของซอฟต์คอร์นัน้มปีระมาณเท่ากบัจ�านวนโมดลูซึง่ผูพ้ฒันาสามารถก�าหนดได้เอง โดย

ปกติจะมีมากกว่าจ�านวนคอร์ของโปรเซสเซอร์แบบฮาร์ดคอร์มาก แต่การประมวลผลของ 

แต่ละซอฟต์คอร์นั้นจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าแบบฮาร์ดคอร์ ซึ่งหมายความว่า ความเร็ว

ในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นโดยปกติจะสูงมาก การน�า

ไปใช้ ในงานประมวลผลสัญญาณในลักษณะเดียวกับท่ีใช้ ในดีเอสพีโปรเซสเซอร์ หรืองาน

ประมวลผลแบบตอบสนองทันที (Real-time) นั้นสามารถท�าได้ดีกว่า ส�าหรับตัวอย่างของ 

ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์แบบเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นได้แก่ Xilinx Inc. และ Altera 

2.2 การท�างานแบบขนานบนหน่วยประมวลผล (Parallelism)

2.2.1 การท�างานแบบขนาน (Parallelism) และการท�างาน
 หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Concurrency) 

การท�างานทั้งสองแบบนี้จะถูกเข้าใจว่ามีความหมายเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความเข้าใจ

ท่ีไม่ถูกต้องนัก (แม้จะมีความเกี่ยวข้องกันบ้าง) หากพิจารณาจากการท�างานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ถ้าโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม หรือส่วนย่อยของโปรแกรมหลายๆ ส่วนดูแล้ว
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เปรียบเสมือนท�างานพร้อมกัน (ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนั้น อาจไม่ได้ท�างานพร้อมกันจริงๆ) จะ

เรียกการท�างานในลักษณะนี้ว่า คอนเคอร์เรนซี (Concurrency) ซึ่งจะสังเกตว่าการท�างาน

พร้อมกนันีจ้ะอ้างองิจากความรูส้กึหรอืผู้ ใช้งานรูส้กึ อาจไม่มกีารท�างานพร้อมกนัทางกายภาพ 

จริงๆ แต่หากการท�างานเกิดขึ้นพร้อมกันทางกายภาพจริงๆ เช่น การท�างานบนมัลติคอร์

ซีพียู หรือการท�างานบนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม (Server Farm) จะเรียกการท�างานในลักษณะนี้ว่า

เป็นการท�างานแบบขนาน (Parallel) คอนเคอร์เรนซีและการท�างานแบบขนานแท้จริงแล้ว 

มีความหมายคนละอย่าง ใช้อธิบายเหตุการณ์ในลักษณะที่แตกต่างกัน

คอนเคอร์เรนซี สามารถใช้อธิบายการท�างานของโปรแกรม รวมถึงใช้อธิบายลักษณะ

การท�างานของพัฒนาโปรแกรม (Program Coding) ได้ ในการพัฒนาโปรแกรมหนึ่งๆ การ

โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ในลกัษณะนอนคอนเคอร์เรนซ ี(Non-concurrency) จะง่ายกว่า

แบบคอนเคอร์เรนซมีาก การเขยีนโปรแกรมในลักษณะนอนคอนเคอร์เรนซจีะให้ความส�าคญั

กับล�าดับของค�าสั่ง กล่าวคือค�าสั่งจะถูกประมวลผลตามล�าดับจากบรรทัดแรกไปยังบรรทัด

สุดท้าย (ดังตัวอย่างในโปรแกรม 2.1) ภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้ถูกเรียก

ว่า Imperative Language อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใช้ Imperative Language ในการพัฒนา

แต่ก็สามารถพัฒนาโปรแกรมให้เป็นแบบคอนเคอร์เรนซีได้เช่นกัน ตัวอย่างของโปรแกรมท่ี

สามารถพัฒนาให้เป็นแบบคอนเคอร์เรนซีแสดงในโปรแกรม 2.2 จะสังเกตได้ว่าในบรรทัด

ที่ 3 จะมีความแตกต่างจากโปรแกรม 2.1 ในโปรแกรม 2.2 ค่าของ z จะอิสระจากค่าของ y 

ซึ่งหมายความว่าค�าสั่งในบรรทัดที่ 3 ของโปรแกรม 2.2 สามารถแยกประมวลผลไปพร้อม

กับบรรทัดที่ 2 ได้โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างเทร็ด (Thread) (หรืออาจ

เรียกว่าหน่วยการท�างานย่อยก็ได้) ขึ้นมา ซึ่งท�าให้การประมวลผลของทั้งโปรแกรมสามารถ

ท�าได้เร็วขึ้น อย่างไรก็การพัฒนาโปรแกรมในลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการ

พัฒนาแบบนอนคอนเคอร์เรนซีมาก

โปรแกรมที่ 2.1 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบ Imperative Language แบบนอน
คอนเคอร์เรนซีที่ไม่มีความเป็นอิสระ

บรรทัดที่ ฟังก์ชัน

1   int x = 2;

2   y = x + x;

3   z = x + y;
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โปรแกรมที ่2.2 ตวัอย่างการเขยีนโปรแกรมแบบ Imperative Language แบบนอนคอนเคอร์- 
เรนซทีีม่คีวามเป็นอิสระ สามารถปรบัให้เป็นโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนซไีด้

บรรทัดที่ ฟังก์ชัน

1   int x = 2 ;

2   y = x + x ;

3   z = x + x + x ;

ในส่วนของการท�างานแบบขนาน (Parallelism) นั้น มักจะหมายถึงการท�างานของ

ฮาร์ดแวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันรองรับการท�างานแบบขนานโดยอาศัย

สถาปัตยกรรม VLIW (Very Large Instruction Word) ด้วย VLIW ชุดค�าสั่งที่อิสระกันจะ

ถกูประมวลแยกกนัแบบขนาน โดยจะมฮีาร์ดแวร์ท่ีท�าหน้าท่ีตรวจวเิคราะห์ความเป็นอสิระของ

ชดุค�าสัง่โดยเฉพาะ ประสทิธิภาพของการท�างานแบบขนานนัน้ จะอยูบ่นพืน้ฐานของเวลาที่ใช้

ในการประมวลผลงานเสร็จเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงว่าการท�างานแบบขนานจะเหมาะกับงานท่ี

ต้องการความเรว็สงูหรอืมภีาระทีต้่องประมวลมาก (Computation-intensive Applications) 

ในงานประยุกต์ทั่วไปของระบบฝังตัวนั้น ลักษณะพิเศษหนึ่งท่ีแตกต่างกับการน�า

คอมพิวเตอร์ไปใช้งานจะอยู่ที่การน�าไปควบคุมอุปกรณ์ประกอบภายนอก หน่วยประมวลผล

ของระบบฝังตัวนัน้จะต้องสามารถท�างานได้อย่างถกูต้องและท�างานได้ตรงกบัเวลาทีต้่องการ 

(ท�างานก่อนหรอืหลงัไม่ได้) ระบบฝังตวัอาจต้องท�างานร่วมกบัอปุกรณ์ประกอบมากกว่า 1 ตวั 

ยกตัวอย่างเช่น การท�างานของดิจิทัลมิเตอร์ที่จะต้องวัดแรงดันไปพร้อมกับการแสดงผล 

ค่าความดันไฟฟ้าบนหน้าจอ ซึ่งการท�างานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบอาจไม่จ�าเป็นต้องท�างาน

พร้อมกันทางกายภาพ เพียงแต่ให้ดูเสมือนว่าท�างานพร้อมกันก็เพียงพอแล้ว ด้วยลักษณะ

ความต้องการนี ้การท�างานแบบขนานทีม่วีตัถปุระสงค์เพื่อเพิม่ความเรว็ในการประมวลผลนัน้ 

จึงอาจจะไม่มีความจ�าเป็น เนื่องจากการประมวลผลให้เสร็จเร็วก่อนเวลาที่ต้องการ อาจไม่ใช่

วัตถุประสงค์ในการน�าระบบฝังตัวไปใช้ รวมถึงการท�างานในลักษณะคอนเคอร์เรนซีท่ีไม่ได้

ท�างานพร้อมกันจริงๆ อาจจะเพียงพอส�าหรับงานประยุกต์นั้นๆ แล้วก็ได้

ในกรณีที่ต้องการให้ โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมดูเสมือนท�างานพร้อมกัน (ทั้งที่

จริงๆ แล้วไม่ได้ท�างานพร้อมกัน) ก็สามารถท�าได้ โดยการท�างานในลักษณะนี้จะถูกเรียกว่า 

มลัติทาสกิง้ (Multitasking) กล่าวคอื ชดุค�าสัง่ของแต่ละโปรแกรมทีต้่องการให้ท�างานทัง้หมด

จะถูกจัดล�าดับ (Sequential Stream of Instructions) และถูกประมวลผลตามล�าดับที่จะ
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ท�าให้ดูเหมอืนโปรแกรมทัง้หมดก�าลงัท�างานพร้อมกนัหรอืท�างานพร้อมกนัแบบคอนเคอร์เรนซ ี

ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าคอนเคอร์เรนซีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการประมวลผล 

แบบขนาน แต่ละชุดค�าสั่งของการท�างานแบบคอนเคอร์เรนซีอาจถูกน�าไปประมวลผลบน

ฮาร์ดแวร์ที่ท�างานแบบขนานหรือไม่ก็ได้

2.2.2 ไปป์ไลนิ่ง (Pipelining) 

นอกเหนือจากการท�างานแบบขนานที่กล่าวถึงข้างต้น ยังมีการท�างานแบบขนานอีก

ลักษณะหนึ่งที่ใช้ทั่วไปในโปรเซสเซอร์สมัยใหม่เรียกว่า ไปป์ไลน์ (Pipeline) การท�างานแบบ

ไปป์ไลน์จะประมวลผลหลายๆ ชุดค�าส่ังพร้อมกันแบบขนาน โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะ

การประมวลผลชุดค�าสั่ง ที่มีอยู่หลายกระบวนการย่อยภายใน จากตัวอย่างในรูปที่ 2.1 ใน

การประมวลผลแต่ละชุดค�าสั่งจะประกอบด้วย 5 กระบวนการ (Operations) ได้แก่ การ

อ่านและป้อนชุดค�าสั่งไปยังส่วนประมวลผล (Fetch), การแปลชุดค�าสั่ง (Decode), การ

ประมวลผลชุดค�าสั่ง (Execute) บน ALU (Arithmetic Logic Unit) การอ่านและเขียน 

หน่วยความจ�า (Memory) และการเขียนผลการประมวลค�าสั่งไปในรีจีสเตอร์ (Writeback) 

ในแต่ละกระบวนการนัน้จะมแีลตช์ (Latch) ทีท่�าหน้าทีเ่กบ็ข้อมลูทีจ่ะใช้ในกระบวนการต่อไป 

(แสดงด้วยกล่องสเีทาในรปูที ่2.1) ด้วยลกัษณะการประมวลผลชดุค�าสัง่นี ้ท�าให้โปรเซสเซอร์ 

สามารถท�าประมวลผลได้ถึง 6 ชุดค�าสั่งใน 1 สัญญาณนาฬิกา ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่าง

ชุดค�าสั่ง A ซึ่งได้ผ่านกระบวนการป้อน (Fetch) แล้ว และก�าลังรอแปลชุดค�าสั่ง (Decode) 

ชุดค�าสั่ง B สามารถถูกประมวลไปพร้อมกับชุดค�าสั่ง A โดยให้เริ่มต้นที่กระบวนการป้อน 

(Fetch) ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ชุดค�าสั่ง A ประมวลผลเสร็จก่อน การท�างานแบบไปป์ไลน์

บนชุดค�าสั่งนั้นมีความซับซ้อนและอาจเกิดการท�างานผิดพลาดได้หากไม่มีการควบคุม ยก

ตัวอย่างจากตัวอย่างเดิมเช่น ชุดค�าสั่ง B (ท�างานภายหลัง) อาจจ�าเป็นต้องรอผลจาก 

การประมวลผลชุดค�าสั่ง A ก่อน แต่เนื่องจากชุดค�าสั่ง B ได้เริ่มด�าเนินการไปแล้ว แต ่

ชุดค�าสั่ง A ยังประมวลผลไม่เสร็จ ท�าให้ชุดค�าสั่ง B ไม่สามารถด�าเนินการต่อได้เนื่องจาก

จะท�าให้เกิดความผิดพลาดหากยังคงด�าเนินการต่อไป การป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

นี้มีหลายวิธี วิธีการป้องกันหนึ่งคือการท�าอินเทอร์ล็อก (Interlock) กล่าวคือจะมีฮาร์ดแวร์ที่

คอยตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากตัวอย่างเดิมในเมื่อชุดค�าสั่ง B ยังไม่สมควร 

ด�าเนินการ ชุดค�าสั่ง B จะถูกหน่วง (Delay) ไปจนกว่าชุดค�าสั่ง A จะท�างานเสร็จสิ้นก่อน 

แล้วจึงจะเริ่มด�าเนินการต่อไป
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รูปที่ 2.1 ตัวอย่างของไปป์ไลน์แบบง่าย (Lee, E. A. and S. A. Seshia, 2011)

2.2.3 การประมวลผลแบบขนานในระดับชุดค�าสั่ง
 (Instruction-level Parallelism) 

การประมวลผลแบบขนานในระดับชุดค�าสั่งนั้น สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. การใช้ชุดค�าสั่งแบบ CISC (Complex Instruction Set Computer) และ 
RISC (Reduced Instruction Set Computer) โปรเซสเซอร์ทีอ่อกแบบให้รองรบัชดุค�าสัง่ 

แบบ CISC น้ันจะถกูออกแบบให้มชีดุค�าสัง่เฉพาะทีเ่หมาะกบัการท�างานพืน้ฐานบางอย่างทีม่ี 

ความซับซ้อน เช่น การเรนเดอร์ภาพ 3 มิติของกราฟิกโปรเซสเซอร์ ท�าให้ ในการประมวลผล 

งานหนึง่ๆ มจี�านวนชดุค�าสัง่ทีต้่องใช้น้อยลง ในแต่ละชดุค�าสัง่เฉพาะจะมกีระบวนการท�างาน 

ภายในซับซ้อนมากขึ้น ชุดค�าสั่งเหล่าน้ีจะถูกออกแบบเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ 

ที่สุด มีจ�านวนกระบวนการท�างานหลายล�าดับขั้น ซึ่งท�าให้การท�างานแบบขนาน (ในระดับ

ชุดค�าสั่ง) ท�าได้มากกว่า ซ่ึงท�าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยรวมได ้

อย่างไรกต็ามชดุค�าสัง่แบบ CISC นัน้มข้ีอทีต้่องค�านงึถงึหลายอย่าง ด้วยโครงสร้างการท�างาน 

ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนในการประมวลผลมีความเกี่ยวข้องกัน ต�าแหน่งการ 

จดัเกบ็ข้อมลูในหน่วยความจ�าจงึอาจมผีลเป็นอย่างมากต่อเวลาที่ใช้ในการประมวลผล นอกจาก 

นั้นการตอบสนองต่ออินเทอร์รัปต์ (Interrupt) ก็อาจช้ากว่าเน่ืองจากจ�านวนกระบวนการใน

การประมวลผลชุดค�าสั่งมีมาก
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การท�างานของสถาปัตยกรรมแบบ CISC นัน้แตกต่างโดยสิน้เชงิกบัสถาปัตยกรรมแบบ 

RISC ที่จะลดความซับซ้อนของชุดค�าสั่งให้ง่ายท่ีสุด เพ่ือให้ประมวลผลต่อชุดค�าสั่งให้

เร็วที่สุด ท�าให้จ�านวนกระบวนการหรือขั้นตอนในการประมวลผลชุดค�าสั่งมีน้อยกว่าแบบ 

CISC อย่างไรก็ตามการใช้ชุดค�าสั่งที่ไม่ซับซ้อนท�าให้จ�านวนชุดค�าสั่งที่ต้องประมวลผล 

ในงานหนึ่งๆ มีเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับไมโครโปรเซสเซอร์นั้นสถาปัตยกรรมแบบ RISC 

นั้นได้รับความนิยมอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในปัจจุบันไมโครโปรเซสเซอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้

สถาปัตยกรรมแบบ CISC มากกว่า แต่ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยส่วนใหญ่รุ่นที่

ออกแบบให้ท�างานส�าหรับงานทั่วไป (โดยเฉพาะส�าหรับงานประยุกต์ขนาดเล็ก) จะเป็นแบบ 

RISC มากกว่า

2. กระบวนการขนานโดยใช้ซับเวิร์ด (Subword Parallelism) การใช้ซับเวิร์ด 

น้ันเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์ เนื่องด้วยขนาด 

ของข้อมูลหนึ่งๆ ที่โปรเซสเซอร์ประมวลผลนั้นถูกก�าหนดโดยจ�านวนบิตในการประมวลผล 

ของหน่วยประมวลผล (ALU) (ส่วนใหญ่มขีนาด 64 บติในโปรเซสเซอร์ในปัจจุบนั) อย่างไรกต็าม

ข้อมลูทีต้่องการให้ประมวลผลนัน้ อาจมขีนาดทีเ่ลก็กว่าก็ได้ ยกตวัอย่างเช่น ขนาดของข้อมลู

ที่ใช้แทนเม็ดสีของการแสดงผล อาจอยู่ที่เพียง 16 บิต เมื่อเทียบกับจ�านวนบิตประมวลผล 

ของโปรเซสเซอร์ที่ 64 บิต หมายถึงว่าการน�าข้อมูลเม็ดสีนี้ไปประมวลผล จะมีบางส่วนของ

ข้อมูลที่น�าเข้าไปประมวลผลไม่ได้ ใช้ประโยชน์ การใช้ซับเวิร์ดน้ันสามารถน�าข้อมูลท่ีมีขนาด

เล็กกว่าขนาดของข้อมูลที่ใช้ ในหน่วยประมวลผลมาต่อกันและประมวลผลไปพร้อมกัน

3. ซูเปอร์สเกลาร์ (Superscalar) หลักการของซูเปอร์สเกลาร์ นั้นจะอนุญาตให้ 

ประมวลผลหลายๆ ชดุค�าสัง่ในสญัญาณนาฬิกาเดยีวคล้ายกบัแบบไปป์ไลน์ แต่ซเูปอร์สเกลาร์ 

จะมีหน่วยประมวลย่อยๆ หลายหน่วย จึงเปรียบกับว่ามีหลายไปป์ไลน์ที่ท�างานในเวลา

เดียวกัน อย่างไรก็ตามซูเปอร์สเกลาร์ไม่ใช่เป็นการท�างานแบบมัลติคอร์ (ที่จะกล่าวถึงต่อ

ไป) เนื่องจากมี Instruction Counter เพียงตัวเดียว หรือกล่าวคือแม้ว่าจะประมวลผลได้

ครั้งละหลายชุดค�าสั่ง แต่ชุดค�าสั่งที่ประมวลผลทั้งหมดเป็นของงานเดียวกัน ซึ่งต่างกับ

การท�างานแบบมัลติคอร์ที่จะแยกส่วนฮาร์ดแวร์ของการประมวลผลมีหลาย Instruction 

Counter ซูเปอร์สเกลาร์นั้นแม้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล แต่ก็ท�าให้เกิดความ 

ยุง่ยากเพิม่ขึน้ในหลายส่วนในการน�าไปใช้กบัการออกแบบระบบฝังตวั ตวัอย่างเช่น เวลาที่ใช้ 

ในการประมวลผลทีค่าดเดาได้ยาก ชดุค�าสัง่ทีค่วรจะถกูประมวลผลเสรจ็ก่อนอาจประมวลผล 

เสร็จหลังชุดค�าสั่งที่ควรจะเสร็จหลัง (Out of Order Execution) รวมถึงการใช้งาน 

อินเทอร์รัปต์ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
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4. VLIM (Very Large Instruction Word) โปรเซสเซอร์ที่ออกแบบส�าหรับระบบ 

ฝังตัวนั้น นิยมใช้สถาปัตยกรรม VLIW ในการช่วยประมวลผลให้เร็วขึ้น เนื่องจากสามารถ

จัดการการท�างานได้ง่ายกว่า รวมถึงสามารถคาดการณ์เวลาที่จะประมวลผลเสร็จได้ง่ายกว่า 

หลักการของ VLIM นั้นคล้ายกับซูเปอร์สเกลาร์ แต่ชุดค�าสั่งในสถาปัตยกรรมแบบ VLIM 

นั้นจะถูกจัดกลุ่มตามลักษณะหน้าที่ของแต่ละชุดค�าสั่งก่อน สถาปัตยกรรมแบบ VLIM จะ 

ก�าหนดให้หน่วยประมวลผลย่อยหนึ่งๆ รับผิดชอบเฉพาะในการประมวลผลกลุ่มชุดค�าสั่ง 

หนึ่งๆ มากกว่าที่จะให้ประมวลผลชุดค�าสั่งใดก็ได้ โดยไม่พิจารณาถึงลักษณะการท�างาน 

ของชดุค�าส่ัง สถาปัตยกรรมแบบ VLIW จงึมคีวามยดืหยุน่ (Dynamic) น้อยกว่าซเูปอร์สเกลาร์ 

อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การจัดการการประมวลผลจะท�าได้ง่ายกว่าซ่ึงท�าให้เวลา 

ที่ใช้ ในการประมวลผลคาดเดาได้และค่อนข้างแน่นอนกว่า

2.3 สถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์ (Multicore Architecture)

สถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์ (Multicore) เป็นการประมวลผลแบบขนานในระดับ

ฮาร์ดแวร์ (ไม่ใช่ระดับชุดค�าสั่ง) โดยรวมชิปหน่วยประมวลผลหลายๆ ตัวให้อยู่ในชิปหน่วย

ประมวลผลเดียว เมื่อเทียบกับซูเปอร์สเกลาร์นั้น ซูเปอร์สเกลาร์จะมีสตรีมของชุดค�าสั่ง 

(Instruction Stream) เดยีว ทีค่วบคมุโดยเคาน์เตอร์ (Instruction Counter) เดยีว แต่ส�าหรบั

มัลติคอร์นั้นจะสามารถมีสตรีมของชุดค�าสั่งได้หลายชุด และเนื่องจากมีหลายเคาน์เตอร์ของ 

ชดุค�าสัง่ แต่ละหน่วยประมวลผลจงึสามารถท�างานได้อย่างอสิระ โดยในแต่ละหน่วยประมวลผล 

สามารถใช้ซูเปอร์สเกลาร์ได้อีกเช่นกัน เพื่อให้การประมวลผลเสร็จเร็วขึ้นไปอีก

สถาปัตยกรรมแบบมลัตคิอร์อาจรวมชปิหน่วยประมวลผลท่ีเหมอืนกนั (Homogeneous 

Multicore) หรืออาจรวมชิปหน่วยประมวลผลที่แตกต่างกัน (Heterogeneous Multicore) 

ก็ได้ สถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์นี้มีความเหมาะสมกับระบบฝังตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

สามารถท�าให้ระบบท�างานได้อย่างรวดเรว็ สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด (Real-time) 

การน�าไปใช้งานนัน้อาจสามารถก�าหนดให้หน่วยประมวลผลย่อยหนึง่ๆ ท�างานเฉพาะหน้าที่ใด 

หน้าที่หนึ่งที่จะไม่ถูกอินเทอร์รัปต์จากการประมวลผลในหน่วยประมวลผลย่อยๆ อื่นก็ได้ 

ตัวอย่างท่ีส�าคัญในงานลกัษณะนีจ้ะพบในหน่วยประมวลผลของโทรศพัท์เคลื่อนที ่ทีจ่ะมหีน่วย

ประมวลผลหนึ่งถูกก�าหนดให้ท�างานเพื่อการประมวลผลสัญญาณเสียงเท่านั้น การท�างานใน

ส่วนอื่น เช่น การแจ้งเตอืนโดยโปรแกรมทีต่ดิตัง้อื่นๆ จงึไม่รบกวนการประมวลผลข้อมลูเสยีง

ในขณะที่ผู้ ใช้งานคุยโทรศัพท์ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ก�าลังประมวลผลในแต่ละคอร์อาจมีความจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล 

หรือส่งผลการประมวลผลข้ามระหว่างคอร์ ด้วยความต้องการการท�างานในลักษณะนี ้

หน่วยความจ�าแคช (Multi-level Cache) จึงมีความจ�าเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

คอร์ อย่างไรกต็ามการใช้แคชนัน้จะท�าให้เกดิความยุง่ยากในการคาดเดาข้อมลูท่ีเลือกมาเกบ็

ลงในแคชและอาจท�าให้เกิดการตอบสนองที่ล่าช้าขึ้นได้ ในบางกรณี

2.4 เกร็ดที่ควรรู้

2.4.1 Fixed-point Number และ Floating-point Number 

ตัวเลขแบบก�าหนดต�าแหน่งจุด (Fixed-point Number) และตัวเลขแบบไม่ก�าหนด

ต�าแหน่งจุด (Floating-point Number) นั้นมีความส�าคัญต่อความถูกต้องและความรวดเร็ว

ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม หากพิจารณาข้อมูลหนึ่งๆ ที่ถูกป้อนเข้ากับหน่วย

ประมวลผลนั้น ข้อมูลนั้นๆ แท้จริงแล้วสามารถพิจารณาเป็นได้เพียงเลขจ�านวนเต็ม (ที่อาจ

พิจารณาเป็นค่าติดลบได้ด้วยเทคนิค Two’s Complementary) แต่ไม่สามารถพิจารณาให้

เป็นเลขทศนิยมได้ เทคนิคการใช้ตัวเลขแบบก�าหนดต�าแหน่งจุดนั้น จะก�าหนดต�าแหน่งของ 

จุดทศนยิมไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น หากก�าหนดให้ต�าแหน่งของจดุทศนยิมของข้อมลูขนาด 8 บติ 

(Binary Point) ไว้ที่ระหว่างบิตที่ 8 และ 7 (เริ่มนับจากทางขวา บิตที่ 8 จะเรียกว่า MSB 

(Most Significant Bit) ส่วนบิตที่ 1 จะเรียกว่า LSB (Least Significant Bit) ข้อมูลนั้นๆ 

จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง (2N-1)/2N-1 (N แทนจ�านวนบิต ในที่นี้คือ 8) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ซึง่อาจเขยีนแสดงรปูแบบของก�าหนดต�าแหน่งทศนยิมในตวัอย่างนีด้้วย 1.7 (1 แทนจ�านวนบติ 

ของข้อมูลที่ใช้เป็นจ�านวนเต็ม และ 7 แทนจ�านวนบิตท่ีใช้แทนข้อมูลของค่าทศนิยม) เมื่อ 

น�าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 1.7 จ�านวนสองชุดมาคูณกันผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบ 2.14 (ค�านวณ

มาจากผลรวมจ�านวนบิตที่ใช้กับจ�านวนเต็มและผลรวมจ�านวนบิตที่ใช้กับค่าทศนิยม หรือ 

1+1.7+7) หรือจ�านวนบิตรวมจะเท่ากับ 16 บิตหรือเป็น 2 เท่าของข้อมูลแต่ละตัว ซึ่งขนาด

จ�านวนบิตที่มากขึ้นนี้จะต้องถูกลดจ�านวนบิตลงให้เหลือเพียง 8 บิต ซึ่งมีหลายกระบวนการ 

เช่น การปัดเศษ (Rounding) และตดับติ (Truncating) กระบวนการเหล่านีจ้ะส่งผลให้ผลลพัธ์

มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่แท้จริงเล็กน้อยได้
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างค่าของข้อมูลขนาด 8 บิตเมื่อไม่มีและมีการก�าหนดต�าแหน่งจุดทศนิยม

ค่าของข้อมูล (ฐานสอง) 
ขนาด 8 บิต

กรณีไม่ก�าหนดจุดทศนิยม กรณีก�าหนดจุดทศนิยม 
ระหว่างบิตที่ 8 และ 7

0111 1111 27 -1 = 127 127/2(8-1) = 0.9921875

0111 1110 27 -2 = 126 126/2(8-1) = 0.9843750

0000 0001 20 = 1 1/2(8-1) = 0.0078125

0000 0000 0 0

1111 1111 (28 -1) -28 = -1 -1/2(8-1) = -0.0078125

1111 1110 (28 -2) -28 = -2 -2/2(8-1) = -0.0156250

1000 0001 (27 +1) -28 = -127 -127/2(8-1) = -0.9921875

1000 0000 (27) -28 = -128 -128/2(8-1) = -1

ส�าหรับการใช้ตัวเลขแบบไม่ก�าหนดจุดนั้น ต�าแหน่งของจุดทศนิยมนั้นสามารถเปลี่ยน

ต�าแหน่งได้ จดุทศนยิมของแต่ละข้อมลูไม่จ�าเป็นต้องอยูต่�าแหน่งเดยีวกนั ด้วยวธิกีารนีท้�าให้

การค�านวณมีความแม่นย�ามากกว่า แต่ท�าให้การประมวลผลใช้เวลามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ด้วยเหตุนี้โปรเซสเซอร์ของระบบฝังตัวส่วนใหญ่ จึงนิยมใช้การค�านวณแบบใช้ตัวเลขแบบ

ก�าหนดจุดมากกว่า 

2.4.2 MIPS (Million Instructions Per Second)

ค่า MIPS เป็นดชันทีีน่ยิมใช้ในการวดัประสทิธภิาพของโปรเซสเซอร์ทีบ่อกถงึความเรว็

ในการประมวลผลค่า MIPS แสดงถึงจ�านวนของชุดค�าสั่งที่สามารถประมวลผลได้ภายใน 

1 วินาที อย่างไรแม้ว่าค่า MIPS จะนิยมใช้ ในหลายๆ ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ แต่วิธีการวัด

ความเร็วในการประมวลผลนั้นขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย เช่น สถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร ์

จ�านวนคอร์ การท�างานแบบขนาน การท�างานแบบมัลติทาสกิ้ง ความเร็วของอินพุต/เอาต์พุต 

ขนาดของแคช และอื่นๆ อีกมาก ค่า MIPS น้ีน้ันจึงไม่ใช่ค่ามาตรฐานท่ีจะน�ามาใช้ ใน 

การเปรียบเทียบกันได้ ค่านี้อาจใช้บอกเพียงข้อมูลเบื้องต้น หรือใช้เทียบรุ่นของโปรเซสเซอร์

จากผู้ผลิตเดียวกันที่มีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ไม่แตกต่างกันมากนัก
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หนังสือเลมน้ีเขียนข้ึนจากแรงบันดาลใจของผูเขียนท่ีอยากจะเห็นหนังสือดานระบบสมองกลฝงตัว 
ท่ีรวบรวมท้ังทฤษฎีและส่ิงท่ีเก่ียวของกับการลงมือปฏิบัติทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรไวใน
เลมเดียวกัน ซ่ึงในระบบฝงตัวหน่ึงๆ สวนประกอบของฮารดแวรและซอฟตแวรน้ันมีความสําคัญ
ไมนอยกวากัน เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีไดรวบรวมและเขียนใหกระชับ เหมาะสําหรับนําไปใชเรียนรู
และเปนตําราอางอิงได    โดย   Raspberry Pi   เปรยีบเสมือนคอมพิวเตอรขนาดเลก็ท่ีถูกนํามาใชสอน   
ในหนังสือเลมน้ีจะทําใหนักพัฒนาระบบสามารถนําระบบฝงตัวท้ังขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
ไปพัฒนาไดโดยงายดวยตนทุนไมสูงมากนัก

ประวัติการทํางาน 
• ปจจุบัน อาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• อาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา

• ผูจัดการโครงการดานการพัฒนาซอฟตแวร และผลิตภัณฑโปรแกรมบริหารระบบวิศวกรรมงานอาคาร
   บริษัท บนเสน จํากัด 

• ผูจัดการและวิศวกรดานการบริหารจัดการวิศวกรรมงานระบบ บริษัท พรีมัส จํากัด (ประเทศไทย)
  บริษัท มหิศร จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ
• การพัฒนาเคร�องมือสําหรับงานระบบโรงพยาบาลและเคร�องมือทางการแพทย 

• การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) บนระบบสมองกล 

• การสรางภาพภายในรางกายทางการแพทย (Tomography)

ผลงาน
• ตําราสําหรับใชในการเรียน หน�วยที่ 10 เร�อง ระบบอาคารอัตโนมัติและการจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ
   รหัสรายวิชา 31403 เทคนิคกอสรางขนาดใหญ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (พ.ศ. 2555)

• ผลงานวิจัยดานระบบปญญาประดิษฐ ระบบงานโรงพยาบาล การนําระบบสมองกลไปประยุกตใช การสรางภาพตัดขวาง  
   ทางการแพทยดวยอิเล็กโทรด การตรวจวัดความนําไฟฟา (พ.ศ. 2546-ปจจุบัน)

• รวมพัฒนาและปรับปรุงเคร�องสรางภาพตัดขวางทางการแพทยดวยอิเล็กโทรด (Electrical Impedance Tomography)
  ของ University of Edinburgh, UK (พ.ศ. 2555-2559)

• รางวัล Best 50 Ideas for Thailand โดยสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553)  

• รางวัล Best 60 Thailand Embedded Product Award : TEPA2010 และ TEPA2009 โดยสมาคมสมองกลฝงตัว
   แหงประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2553) 

ประวัติผูเขียน : ผศ.ดร. ทวีชัย  อวยพรกชกร   Email : taweechai@g.swu.ac.th

การศึกษา
• ปริญญาเอก Engineering, University of Edinburgh, UK

• ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ผศ.ดร. ทวีชัย  อวยพรกชกร

การใชงานลินุกซ ภาษาไพธอน ทฤษฎีของระบบฝงตัว
และไฟไนตสเตตแมชีน เหมาะสําหรับใชเรียนรูและอางอิงท่ัวไป

ครอบคลมุการใชงาน
Raspberry Pi
ท้ังเวอรชัน 4 และ 3

อยางละเอียด
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