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คํานํา

ระบบฝงตัว (Embedded System) เปนระบบที่ถูกนําไปใชรวมกับอุปกรณเครื*องใช 

เครื*องมอื รวมถงึเครื*องจกัรตางๆ โดยทาํหนาทีเ่ปรยีบเสมอืนหนLวยประมวลผลในการควบคมุ

การทํางานใหเปนไปอยางที่ตองการ ระบบฝงตัวมีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก จน

อาจกลาวไดวานักพัฒนาระบบงานใดๆ ในปจจุบันไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะตองเรียนรูถึงวิธีการ

พัฒนาระบบฝงตัว หรืออยางนอยตองมีความเขาใจระบบฝงตัวในระดับหนึ่ง เพื*อใหสามารถ

สรางระบบที่มีศักยภาพสูงขึ้น หรือสามารถประสานการทํางานกับระบบอื*นๆ ได

อยางไรก็ตามในการพัฒนาระบบฝงตัวหนึ่งๆ ผูพัฒนาจําเปนตองมีความรูที่เกี่ยวของ

หลายเรื*อง ตั้งแตหลักการออกแบบการทํางาน การเลือกใชฮารดแวร การโปรแกรม การ

สรางวงจรฯ ซึ่งเปนการยากที่นักพัฒนารุนใหมจะเรียนรูไดดวยตัวเองทั้งหมดกอนที่จะลงมือ

พัฒนาจริง จากประสบการณของผูเขียน นักพัฒนารุนใหมมักใหความสําคัญกับสวนของ

การโปรแกรมโปรเซสเซอรเปนหลัก โดยใหความสําคัญกับการออกแบบและการเลือก

ใชฮารดแวรหรือการสรางวงจรประกอบนอย ทั้งที่เปนสวนสําคัญในการสรางระบบที่มี

ประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย และลดเวลาในการสรางได 

วัตถุประสงคในการเขียนตําราเลมนี้ จึงมีเพื*อรวบรวมความรูที่เกี่ยวของทั้งหมดไว ใน

เลมเดียว ท้ังหลักการทํางานของระบบฝงตัว การออกแบบ การเลือกใชอุปกรณ อุปกรณ

ประกอบที่นิยมนํามาใชรวมกับระบบฝงตัว ภาษาในการโปรแกรม ตัวอยางโคดในการพัฒนา 

และตัวอยางการลงมือพัฒนาบนอุปกรณจริง ซ่ึงในตํารานี้เลือกใชอุปกรณ Raspberry Pi 

เวอรชัน 4 เปนหลักในการเขียน โดยเขียนใหครอบคลุม Raspberry Pi เวอรชัน 3 ดวย และ
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เขยีนใหครอบคลุมทัง้ระบบปฏบิตักิาร Raspbian Buster และ Jessie ซ่ึงถกูใชงานมากท่ีสดุ

ดวย ผูเขยีนเห็นวาอปุกรณ Raspberry Pi นัน้ เหน็วามคีวามใกลเคยีงกบัระบบคอมพวิเตอรมาก 

ที่สุด สามารถพัฒนาระบบฝงตัวที่มีศักยภาพสูงได โดยงาย โดยราคาของอุปกรณถือวาไม 

แตกตางมากนกักบัการพฒันาดวยชดุพฒันาทีพ่รอมใชงานแลวอื*นๆ ท่ีใชไมโครคอนโทรลเลอร

เปนหนLวยประมวลผล ขอมูลที่นํามาเขียนไดถูกรวบรวมมาจากตําราหลายเลม แหลงคนควา

บนอินเทอรเน็ต และจากประสบการณของผูเขียนเอง อยางไรก็ตามขอมูลที่ถูกเขียนในตํารา

เลมนีเ้ปนเพียง ‘สวนนอย’ ยังมคีวามรูทีเ่ก่ียวของอกีเปนจาํนวนมากท่ีผูอานควรจะตองศกึษา

เพ่ิมเตมิ ตาํราเลมนีเ้ปนเหมือนเพยีง ‘จดุเริม่ตน’ หรอื ‘ตาํราอางองิขัน้ตน’ ทีผู่พฒันาจะเอาไป

ใชได เน้ือหาในหลายๆ สวนผูเขยีนตัง้ใจเขยีนในลกัษณะของ ‘Cook Book’ กลาวคือเปนการ

รวบรวมวงจร อุปกรณ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของในการพัฒนามาแสดง มากกวาจะเขียนอธิบาย 

วธิกีารทาํงานในแตละวงจร แตละอปุกรณ หรอืแตละคาํสัง่โดยละเอยีด ทัง้นีเ้พื*อความกระชบั

ของเนื้อหา ดังนั้นผูอานอาจจะจําเปนตองมีพื้นฐานในการพัฒนามาบางเล็กนอย โดยอาจจะ

ตองทําการทดลองหรืออาจตองหาขอมูลเพิ่มเติม อยางไรก็ตามผูเขียนยังคงมีความมั่นใจวา

ผูอานที่แมจะไมมีประสบการณใดๆ มากอน จะยังคงสามารถอานเขาใจจนมีความรูเพียงพอ

ในการพัฒนาดวยตนเองได 

ตําราเลมนี้จะไมมีวันสําเร็จได หากไมไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากภรรยาของ 

ผูเขียน (มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย) รวมถึงการสนับสนุนจากคณาจารยในภาควิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื*อนๆ นักวิจัยจาก University of 

Edinburgh, UK ผูเขียนจึงใครขอกลาวขอบคุณไว ณ ที่นี้
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รูจักระบบฝงตัว
(Embedded Systems)

1

1.1 นิยามของระบบฝงตัว

ระบบฝงตวั (Embedded System) มคีวามหมายตามชื*อ คือ ระบบ ท่ีถกูนาํไป ฝงตวั

ในงานประยกุตหนึง่ๆ สาํหรบัใชงานเพื*อวตัถุประสงคหนึง่ท่ีถกูกาํหนดมาไวแลวลวงหนา ดงันัน้

ระบบฝงตัวจึงไมไดจํากัดหรือนิยามอยูที่เทคโนโลยีที่ใช อยางที่ถูกเขาใจผิดโดยนักพัฒนา

ระบบฝงตัวจํานวนมาก ตัวอยางของความเขาใจผิดอยางหนึ่งที่มีตอระบบฝงตัว ไดแก การ

จํากัดเฉพาะอยูแคการนําไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ไปใชงาน แตแทจริงแลว

การนําเครื*องคอมพิวเตอร ซึ่งมีไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) อยูภายในมาใชงาน

เพื*องานประยุกตหนึ่งๆ เปนการเฉพาะ ก็ถือวาระบบที่นําเครื*องคอมพิวเตอรมาใชเปนระบบ

ฝงตัวไดเชนกัน ตัวอยางของระบบฝงตัวไดแก แผงวงจรที่ควบคุมเครื*องซักผา (รวมถึงสวน

ที่รับคําสั่งจากผู ใชงาน) ชุดควบคุมการทํางานของเครื*องพิมพ ชุดควบคุมการสวิตชแพ็กเกจ

ของเราเตอร (Switch Router) หรือแมแตแผงแสดงการทํางานของรถยนต เปนตน

จากนิยามของระบบฝงตัวขางตน จะเห็นไดวาเทคโนโลยีที่เลือกใชสามารถเปนอะไร

ก็ได ซึ่งนิยามนี้มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากกวาที่มีเทคโนโลยีใหเลือกใช

มากมายบนคาใชจายในการพัฒนาไมตางกันมากนกั ซึง่สถานการณนีผ้ดิกบัในอดตีท่ีเทคโนโลยี

ที่เลือกใชไดยังมีอยูอยางจํากัด รวมถึงตนทุนของแตละเทคโนโลยีมีความแตกตางกันอยาง

มาก ตัวอยางเชน ในการควบคุมการเปดปดสวิตช ในปจจุบันนั้นสามารถเลือกใชไมโครคอน

โทรลเลอร โปรเซสเซอรอเนกประสงค (General Purpose Processors) หรือการดประมวลผล

ที่มีขนาดเล็กเทาบัตรเครดิต (Credit Card-sized Computers) ได หรืออาจประยุกตใช
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กบัแทบ็เลต็ หรอืโทรศพัทมอืถอื กย็งัสามารถทาํได แตในอดตีนัน้ มเีทคโนโลยีทางเลอืกเพยีง

ไมโครคอนโทรลเลอรกับเครื*องคอมพิวเตอร (ที่ตองใชคูกับการดอินพุต/เอาตพุต) เทานั้น 

ซึ่งตนทุนราคาของสองเทคโนโลยีนี้แตกตางกันมาก การเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรจึง 

เปนตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมในอดีต แตสถานการณนี้ใชไมไดแลวในปจจุบัน ดวยเหตุผลนี้

จงึอาจเปนสาเหตหุนึง่ทีท่าํใหเกดิความสับสนตอนิยามของระบบฝงตวัของนกัพฒันาบางกลุม 

ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน

                ก. เครื*องซักผา ข. วิทยุรถยนต

               ค. เตาไมโครเวฟ ง. เครื*องพิมพ

รูปที่ 1.1 ตัวอยางอุปกรณที่ติดตั้งระบบฝงตัว

1.2 ระบบฝงตัวในปจจุบัน

ระบบฝงตัวในปจจุบนันัน้ไดถกูนาํไปประยกุตใชอยางแพรหลายในหลายๆ งานประยกุต

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหระบบฝงตัวหนึ่งๆ มีขีดความสามารถมากขึ้น เชน ใน

กลุมของอปุกรณพกพา (Wearable Devices) เชน นาฬกาท่ีนอกเหนอืจากบอกเวลา ยงัสามารถ

วดัและตรวจสอบการเตนของหวัใจได รวมถงึสามารถเชื*อมโยงกบัอปุกรณอื*นๆ ท่ีสามารถพบ

ไดทัว่ไปในกลุมงานประยุกต Internet of Thing (IoT) เชน ใน Home Automation Applica-

tions ทีส่ามารถควบคุมการทาํงานของอปุกรณในบานหลายๆ อยางได ดวยขีดความสามารถ
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ทีม่ากขึน้บนตนทนุของราคาทีล่ดลง รวมถึงขนาดของอปุกรณทีล่ดลง ทาํใหระบบฝงตวัถกูนาํ

ไปใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ซ่ึงอาจกลาวไดวาระบบฝงตัวกลายเปนสวนหนึ่งของระบบ 

พื้นฐานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยไปแลว

ในสวนของเทคโนโลยทีี่ใช ในการพฒันาระบบฝงตวั ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ในปจจบุนัท้ังในดานฮารดแวรและซอฟตแวร และความตองการใชงานระบบฝงตวัท่ีมมีากข้ึน 

ในทุกลักษณะงานประยุกต (ทั้งงานขนาดเล็กและใหญ) ทําใหเทคโนโลยีที่อาจดูเหมือนเคย

เปนเทคโนโลยีสําหรับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบขนาดใหญ ถูกนํามาใช ในระบบฝงตัว 

ในปจจุบัน ตัวอยางเชน เทคโนโลยีมัลติคอร (Multicores) ซึ่งเดิมเปนเทคโนโลยีไมโคร

โปรเซสเซอรของคอมพิวเตอร ปจจุบันถูกนําไปใช ในหนLวยประมวลผลของระบบฝงตัว 

(Embedded Processors) หรือแมแตเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมแบบทํางานได

หลายงานในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ก็ถูกนํามาใช ในระบบฝงตัวแลวเชนกัน การ

แลกเปล่ียนขอมูลของระบบฝงตัวในปจจุบันก็สามารถใชเทคโนโลยีเดียวกับคอมพิวเตอร 

กลาวคือใชมาตรฐานอีเทอรเน็ต (IEEE 802.3) หรือไวรเลส (IEEE 802.11) สามารถ

ใชการสื*อสารผานโปรโตคอล Universal Serial Bus (USB) ท่ีมีความเร็วสูงและ

รองรับการเชื*อมตอกับอุปกรณไดอยางหลากหลาย ในสวนของการเก็บขอมูลก็สามารถ

บันทึกไปยังแฟลชไดรฟได ระบบฝงตัวในปจจุบันจึงมีความสามารถมากขึ้น มีขนาดของ

อุปกรณที่ใชระบบฝงตัวเล็กลง มีความเร็วของหนLวยประมวลผลมากข้ึน มีเทคโนโลยีที่

ใชจัดการพลังงานให ใชพลังงานโดยรวมนอยลง นักพัฒนาสามารถสรางงานประยุกต 

ที่ซับซอนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาในแงของเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชกับระบบ 

ฝงตัวนั้น แทบจะเทียบเทากับเทคโนโลยีที่ถูกใชบนเครื*องคอมพิวเตอรทั่วไป ซึ่งสถานการณ

เชนนี้แตกตางกับระบบฝงตัวในอดีตอยางสิ้นเชิง

1.3 ความหมายของระบบและโมเดล

กอนทีจ่ะเรียนรูตอไปเกีย่วกบัระบบฝงตวั นกัพฒันาน้ันจะตองทราบกอนวาระบบฝงตวั

นั้นเปน ระบบ (System) ซ่ึงมีคําจํากัดความที่ชัดเจน กลาวคือ ‘ระบบ’ เปนการประสานการ

ทาํงานของสวนประกอบตางๆ ใหทาํงานสอดคลองกนัเพื*อใหผลลพัธเปนไปอยางทีผู่ออกแบบ

ตองการ ระบบจะมีความครบถวนและสมบูรณในกรอบการออกแบบท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น 

เมื*อกลาวถึง ‘ระบบฝงตัว’ ผูพัฒนาจึงตองมีความเขาใจกอนวาระบบจะประกอบดวยหลายๆ 

สวนการทํางานที่มาประกอบกัน ซึ่งในแตสวนประกอบยอยๆ ของระบบฝงตัว ก็อาจมีระบบ

ยอยๆ ที่มีหนาที่เฉพาะไดอีกเชนกัน
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ในมมุมองของคาํวาระบบในระบบฝงตวันัน้ มไีดหลายมมุมอง มุมมองในดานการพัฒนา

ระบบฝงตัวนัน้ อาจมองเปนระบบฝงตวัทางกายภาพ (Physical System) หรอืทางตรรกวทิยา 

(Logical System) ก็ได ในมมุมองของระบบทางกายภาพนัน้เปนมมุมองทางดานฮารดแวรเปน

หลัก เชน สวนประมวลผล หนLวยความจํา เปนตน แตในมุมมองของระบบทางตรรกวิทยานั้น

จะเปนมุมมองทางดานซอฟตแวร เชน อัลกอริทึมที่ใช ตัวแปร เปนตน โดยจะมองขามสวนที่ 

เปนฮารดแวรไป ตัวอยางเชน เมื*อพิจารณาคาในตัวแปร โดยสวนใหญจะไมสนใจวาคาที่เก็บ 

ไวที่หนLวยความจําสวนไหน ประเภทหนLวยความจําอะไร เปนตน

นอกเหนือจากคําวาระบบ ยังมีอีกคําหนึ่งที่ถูกนิยมใชอางอิงถึงในการพัฒนาระบบ 

ฝงตวัเชนกนั คอืคาํวา โมเดล (Model) ซึง่โมเดลเปนคาํอธิบายของระบบท่ีบอกถึงคณุสมบตัิ

ของระบบ คุณสมบตัทิีก่ลาวถงึอาจมรีายละเอียดทีช่ดัเจน (High Fidelity) หรอืมรีายละเอยีด

คราวๆ (Abstract) ก็ได ดังนั้น โมเดลจึงจัดเปน ‘ระบบ’ ไดเชนกัน โมเดลนั้นมีความสําคัญ

ในการใชอธิบายลักษณะของระบบที่พัฒนาเสร็จแลว หรือใชอธิบายความตองการสําหรับ

นําไปสรางระบบ ยกตัวอยางเชน โมเดลอาจเปนสูตรคณิตศาสตร ซึ่งระบบฝงตัวจะตอง

ออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรที่รับอินพุตแลวใหเอาตพุตตามโมเดลคณิตศาสตรนี้ ใน

การพัฒนาระบบฝงตัว ผูพัฒนาอาจถูกถามไดวาตองการเลือกใชโมเดลใดในพัฒนา เชน ใน

การสรางระบบฝงตัวที่สงขอมูลจากอุปกรณหน่ึงไปยังอุปกรณหนึ่ง ผูพัฒนาอาจเลือกโมเดล

การสงขอมูลแบบโปรโตคอล I2C หรืออาจเลือกโมเดลการสงขอมูลแบบ Serial Peripheral 

Interface (SPI) ซึ่งเปนวิธีการสื*อสารอีกรูปแบบหนึ่งก็ได คําวา ‘โมเดล’ จึงอาจถูกเรียกใช

ในการพัฒนาระบบฝงตัวไดเชนกัน
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แบบฝกหัดทายบท 

 1. จงอธิบายความหมายของ ระบบฝงตัว ดวยเหตุใดจึงใชคําวา ‘ระบบ’ และ ‘ฝงตัว’

 2. จงใหเหตุผลวา เหตุใดระบบฝงตัวจึงมีความจําเปนในปจจุบัน

 3. จงยกตัวอยางระบบฝงตัวนอกเหนือจากที่ไดยกตัวอยางไปในบทเรียนมาอยางนอย

5 ระบบ

 4. จงอธิบายความแตกตางระหวางระบบฝงตัวและเครื*องคอมพิวเตอร

 5. จงยกตัวอยางวา หากผูเรียนตองการพัฒนาระบบฝงตัวไปใช ในชีวิตประจําตัว เชน

ในบานหรือในรถโดยสารประจําทาง ผูเรียนจะพัฒนาระบบอะไร ความสามารถของ

ระบบฝงตัวนั้น ทางดานฮารดแวรควรจะมีความสามารถใดบาง





หนวยประมวลผล
ของระบบฝงตัว

2

2.1 ประเภทของหน*วยประมวลผล (Embedded Processors)

หนLวยประมวลผลของระบบฝงตัวในปจจุบันนั้นมีอยูหลากหลาย การแบงประเภทของ

หนLวยประมวลผลของระบบฝงตัวในปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวามีความแตกตางจากการแบง

ประเภทของหนLวยประมวลผลในอดีตอยางส้ินเชงิ สาเหตุทีส่าํคญันัน้เนื*องมาจากลกัษณะงาน

ประยุกตทีต่องการคณุลกัษณะของระบบฝงตวัใหมคีวามหลากหลายมากข้ึน บางงานประยกุต

อาจตองการระบบฝงตัวขนาดเล็ก ใชพลังงานนอย แตไมตองมีความเร็วสูง เชน ในเครื*องใช

ไฟฟาทั่วไป แตในบางงานประยุกตนั้นกลับกัน ความเร็วเปนสิ่งที่สําคัญ แตขนาดที่เล็กหรือ

การใชพลังงานกลับไมมีความจําเปน เชน เครื*องมือแพทยที่ตองประมวลผลขอมูลจากการ

วัดนําไปแสดงที่หนาจอของเครื*องมือ รวมถึงในปจจุบันมีทางเลือกในการนําเทคโนโลยีไปใช

ออกแบบระบบฝงตัวมากกวาในอดีตมาก สําหรับประเภทของระบบฝงตัวในปจจุบันอาจแบง

ไดเปน 6 ประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้

2.1.1 ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessors)

ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) แทจรงิแลวถือเปนหนLวยประมวลผลสําหรบั

งานทั่วไป ไมใชงานเฉพาะตามนิยามของระบบฝงตัว ไมโครโปรเซสเซอรเปนเทคโนโลยีที่

ถูกออกแบบไวสําหรับเครื*องคอมพิวเตอร ไมถูกจํากัดการนําไปใชงานท่ีงานประยุกตใดงาน

ประยกุตหนึง่เหมือนกบัระบบฝงตวั อยางไรกต็ามไมโครโปรเซสเซอรไดถกูนาํมาใชเปนหนLวย

ประมวลผลในระบบฝงตัวในหลายๆ งานประยุกตในปจจุบัน เชน การนําไมโครโปรเซสเซอร
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มาใชกับระบบบันทึกภาพของกลองวงจรปด หรือนําไปใช ในระบบแสดงผลภาพตัดขวาง 

ของเครื*องมือแพทย เปนตน ไมโครโปรเซสเซอรนั้นยังรวมไปถึงไมโครโปรเซสเซอรที่

ถูกออกแบบเปนการเฉพาะบนระบบโทรศัพทมือถือพกพาสวนใหญในปจจุบันดวย ไมโคร

โปรเซสเซอรอาจแบงประเภทยอยๆ ไดอกีหลายประเภท ตวัอยางของไมโครโปรเซสเซอรเชน 

CPU (Central Processing Unit) Intel Core i7 (ใช ในเครื*องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือ

คอมพิวเตอรพกพา) หรือ Intel Atom (ใช ในเครื*องคอมพิวเตอรพกพาราคายอมเยา เน็ตบุก 

แท็บเล็ต หรือสมารตโฟน) หรือ CPU Qualcomm, Texas OMAP, ARM Cortex ที่ใช ใน

สมารตโฟนโดยเฉพาะ (ขอมูลอางอิงถึงเวลาที่เขียน, ม.ค. 2560)

ไมโครโปรเซสเซอรโดยปกติแลวจะมีความเร็วในการประมวลผลสูง อาจสามารถ

ประมวลผลไดครั้งละหลายคอร (Multicore) ชุดคําสั่งภายในนั้นสวนใหญจะถูกออกแบบให

รองรับงานที่ไมเฉพาะเจาะจง แมวาในบางรุนจะถกูออกแบบใหใชพลงังานนอยและมขีนาดเลก็

แตสวนใหญจะตองการพลังงานมาก มีความรอนที่เกิดจากการประมวลผลสูง รวมถึงมีขนาด

ใหญ ไมโครโปรเซสเซอรเกอืบทัง้หมดถกูออกแบบใหไมสามารถสัง่การอปุกรณภายนอก (Pe-

ripheral Devices หรือ Input/Output Devices) ไดโดยตรงเหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร

2.1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontrollers)

ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontrollers) (หรือบางครั้งแทนดวย C หรือ MCU) 

เปนหนLวยประมวลผลขนาดยอมของไมโครโปรเซสเซอร ในบางคร้ังสามารถเรียกวาเปน 

CPU ไดเชนเดยีวกบัไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอนโทรลเลอรมเีอกลักษณพเิศษตรงท่ีไดรวม 

สวนประกอบพื้นฐานที่สําคัญไวดวย เชน หนLวยความจํา อินพุต/เอาตพุตพอรต สวนควบคุม

การนับเวลา (Timer) ไมโครคอนโทรลเลอรถูกออกแบบให ใชพลังงานนอย สามารถปรับ

การทํางานใหอยูในโหมดหลับ (Sleep Mode) เพื*อลดการใชพลังงานในชวงเวลาที่ไมมีการ

ทาํงานได รวมถงึมรีาคาทีถ่กู ดวยเหตนุี้ไมโครคอนโทรลเลอรจงึสามารถนาํไปประยกุตใชงาน 

ไดงายกวา ทั้งในดานการนําไปใชงานและการพัฒนา มีขนาดเล็ก ใชพลังงานนอย ไมโคร

คอนโทรลเลอรบางตัวสามารถทาํงานบนแบตเตอรีข่นาดเลก็ไดนานเปนเวลาหลายป ตวัอยาง

ของไมโครคอนโทรลเลอรที่นิยมใชงาน ไดแก ชิปตระกูล AVR เชน ATxmega (Arduino มัก

ใชไมโครคอนโทรลเลอรกลุมนี้), ATmega, ATtiny ของ Atmel, ตระกูล PIC เชน PIC12/

PIC16 ของ Microchip Technology, ตระกูล ARM ของ ARM Holdings เปนตน



บทที่ 2 หนวยประมวลผลของระบบฝงตัว  19

2.1.3 ดีเอสพีโปรเซสเซอร (DSP Processors)

ดีเอสพีโปรเซสเซอร (DSP Processor, Digital Signal Processing Processors) 

ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความตองการไมโครคอนโทรลเลอรที่มีศักยภาพสูงเพื*องานประยุกต

บางอยาง เชน ประมวลผลสัญญาณเสียงหรือภาพโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากไมโคร

คอนโทรลเลอรทีโ่ดยปกตนิัน้ถูกนาํไปใชกบังานควบคมุทัว่ไปท่ีตองการความเรว็ในการประมวล

ผล (หรือความถี่ในการสั่งการ) ตํ่ากวา 100 Hz เชน การนําไปใชสั่งการมอเตอรใหเคลื*อนที่ 

ซึ่งความเร็วดังกลาวถือวาเพียงพอแลว แตในงานประยุกตบางอยาง เชน การประมวลผล

สัญญาณเสียงที่ควรมีความเร็วในการประมวลผลเทียบเทาหรือสูงกวา 44.1 kHz (สําหรับ

คุณภาพเสียงระดับซีดี) หรือในการประมวลสัญญาณจากอุปกรณอีอีจี (Electroencephalo-

graphic Signal, EEG) การประมวลผลเพื*อสรางภาพ 3 มิติความละเอียดสูง การตรวจวัด

คลื*นแสงจากเลเซอรหรือจากหลอดไฟ (ใช ในเทคโนโลยี Light Fidelity, Li-Fi) รวมถึงคลื*น

เรดารหรือโซนาร จะตองการความเร็วในการทํางานของโปรเซสเซอรสูง ซึ่งอาจสูงถึงระดับ

กิกะเฮิรตซ (GHz) ก็เปนได ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอรทั่วไปไมสามารถประมวลผลไดทัน จึง

ทําใหเกิดการพัฒนาโปรเซสเซอรที่ยังคงคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอรแตมีความเร็ว

ในการประมวลผลที่สูงซึ่งก็คือดีเอสพีโปรเซสเซอร ซึ่งใช ในการประมวลผลสัญญาณ (Sig-

nal Processing) เปนหลัก มีการเพิ่มชุดคําสั่งพิเศษในการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล 

เชน ชุดคําสั่งในการเรนเดอร (Render) ภาพ 3 มิติ ซึ่งอาจตองใชชุดคําสั่งจํานวนมากใน

ไมโครโปรเซสเซอรหรอืไมโครคอนโทรลเลอรปกต ินอกจากน้ี ชดุคาํสัง่ในการทาํฟาสตฟเูรยีร

ทรานสฟอรม (Fast Fourier Transform, FFT) มักจะถูกเพิ่มเติมในดีเอสพีโปรเซสเซอรสวน

ใหญดวยเชนกัน ตัวอยางของดีเอสพีโปรเซสเซอรไดแก AVR32 ของ Atmel หรือ dsPIC 

ของ Microchip Technology อน่ึงโปรเซสเซอรที่ใช ในโทรศพัทเคลื*อนท่ีก็อาจจัดเปนดเีอสพี 

โปรเซสเซอรไดเชนกัน

2.1.4 เอสโอซีโปรเซสเซอร

 (System on a Chip Processors, SoC)

เอสโอซีโปรเซสเซอร (SoC) เปนโปรเซสเซอรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม ในลักษณะ 

ความตองการเพิม่เตมิทีค่ลายกบัการกาํเนดิของดเีอสพีโปรเซสเซอร ซ่ึงไมเพยีงแตความเร็ว 

ที่เพิ่มขึ้นเทานั้น โปรเซสเซอรประเภทนี้ยังถูกขยายขีดความสามารถใหสามารถทํางานใน

ลกัษณะคลายกบัไมโครโปรเซสเซอรไดอกีดวย กลาวคอืโดยปกตแิลวนัน้ไมโครคอนโทรลเลอร

จะออกแบบใหเหมาะสมกับงานประยุกตเล็กๆ ท่ีไมซับซอน ไมตองการความเร็วในการ 



20  เรียนรูระบบฝงตัวดวย Raspberry Pi

ประมวลผลสงูนัก แตสามารถเชื*อมตอกับอปุกรณภายนอกไดงาย มขีนาดเลก็และใชพลงังาน

นอย มีหนLวยความจําจํากัดขนาดหนึ่งที่ไมมากนัก มีขนาดเพียงพอสําหรับใชประมวลผล 

เทาน้ัน แตอยางไรกต็ามในหลายๆ งานประยกุตในปจจุบนักลบัตองการไมโครคอนโทรลเลอร

ทีม่คีวามเรว็ในการประมวลผลสงู สามารถประมวลผลหลายๆ งานพรอมกนัได มหีนLวยความจํา 

มาก หรือสามารถเพิ่มเติมหนLวยความจําใหมากขึ้นได เอสโอซีโปรเซสเซอรจึงถูกพัฒนาข้ึน

ซึง่เปนการรวมสวนประกอบทีจ่าํเปนในการนาํไปประยกุตใชงานกบัอปุกรณภายนอกไวภายใน

โปรเซสเซอรในลักษณะเดยีวกบัไมโครคอนโทรลเลอร และมกีารเพ่ิมเตมิสวนชวยประมวลผล 

เพื*อใหมีความเร็วในการประมวลผลมากขึ้น สามารถเชื*อมตอกับหนLวยความจําภายนอกได 

เพื*อใหขนาดของหนLวยความจํามีขนาดเหมาะสมกับงานประยุกต ตัวอยางของโปรเซสเซอร

ประเภทนี้ไดแก โปรเซสเซอรตระกลู Broadcom ซึง่เปนโปรเซสเซอรในคอมพวิเตอรขนาดเลก็ 

หรือ Raspberry Pi โปรเซสเซอร Qualcomm Snapdragon หรือ Exynos ท่ีใช ใน 

ระบบปฏิบัติการในเครื*องโทรศัพทเคลื*อนที่ ระบบฝงตัวท่ีทํางานดวยโปรเซสเซอรนี้จะมีการ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการไวภายใน (สวนใหญจะเปนระบบปฏิบัติการ Linux) ในลักษณะคลาย 

กับหรือตัวเดียวกับระบบปฏิบัติการบนเครื*องคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหระบบฝงตัวที่ทํางานดวย

เอสโอซีโปรเซสเซอรตองการความเร็วในการประมวลผลสูง มีความตองการหนLวยความจํา

มากกวาโปรเซสเซอรแบบอื*นๆ 

2.1.5 กราฟกโปรเซสเซอร (Graphics Processors Unit, GPU)

กราฟกโปรเซสเซอร หรอื จพียีโูปรเซสเซอร เกดิจากความตองการดานการประมวลผล 

ภาพ 3 มิติ และงานที่ตองการความละเอียดในการแสดงผลสูง กราฟกโปรเซสเซอรจึง

เปรียบเสมือนไมโครโปรเซสเซอรที่ถูกอุทิศใหกับการประมวลผลดานการแสดงผลเทานั้น 

โปรเซสเซอรประเภทนี้ตองการความเร็วในการประมวลผลสูง ซึ่งทําใหตองการพลังงานสูง

รวมถึงมีความรอนจากการประมวลผลสูงเชนกัน ตองการหนLวยความจําเพื*อการประมวลผล 

เฉพาะสูงมาก (ในปจจุบันมากกวา 2 กิกะไบต) ซึ่งถูกเรียกวา VRAM (Video RAM) หรือ 

GPU Memory สามารถประมวลผลคําสั่งทางดานการแสดงผลไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบัน

รุนของกราฟกโปรเซสเซอรมักจะถูกเรียกอางอิงจากชื*อรุนของการดแสดงผลของแตละ 

ผูผลิต ตัวอยางของผูผลิตการดแสดงผลท่ีใชกราฟกโปรเซสเซอร ไดแก Intel, Nvidia, 

AMD/ATI อน่ึงดีเอสพีโปสเซสเซอรที่ถูกนํามาใชกับงานดานการประมวลผลภาพก็อาจจัด 

เปนกราฟกโปรเซสเซอรไดเชนกัน
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2.1.6 PAL (Programmable Array Logic), 

 CPLD (Complex Programmable Logic Device) 

 และ FPGA (Field-Programmable Gate Array) 

แมวาไมโครคอนโทรลเลอรที่ไดกลาวถึงขางตนนั้น ถูกออกแบบใหสามารถนําไป

ประยกุตใชงานกบังานประยุกตตางๆ ไดโดยงาย แตการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอรเหลานี้

นัน้อยูบนพืน้ฐานความตองการ ‘รวมกนั’ ของงานประยุกตตางๆ ท่ีผูผลิตออกแบบเอาไว ไมโคร

คอนโทรลเลอรที่ถูกวางจําหนLายโดยผูผลิต (Off-the-shelf Processors) จึงมีอยูหลายรุน 

ซึ่งถูกกําหนดตามขนาดของงานประยุกต (ในภาพกวางๆ) ซึ่งจะแตกตางกันไปดวยจํานวน 

ของอินพุต/เอาตพุตพอรต หรือจํานวนพอรตการสื*อสารมาตรฐานท่ีอาจมีจํานวนท่ีไมเทากัน 

ซึ่งอาจกลาวไดวาโปรเซสเซอรขางตนไมไดถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับงานประยุกตใด 

งานประยุกตหนึ่งจริงๆ ในการเลือกโปรเซสเซอรไปใชงานจริงๆ ในงานประยุกตที่ไม 

ซับซอนสามารถเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรรุนเล็กรุนใดก็ได แตในงานประยุกตที่ซับซอน 

หรือมีอุปกรณที่ตองเชื*อมตอเปนจํานวนมากซึ่งจําเปนตองเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร 

รุนใหญ รุนของโปรเซสเซอรที่มีวางจําหนLายอาจจะไมสามารถตอบโจทยที่ตองการไดทั้งหมด 

ซึง่อาจมจีาํนวนพอรตทีน่อยไปหรอืมากเกนิไปก็ได การเลือกใชรุนท่ีไมตรงกับความตองการจริง

นั้นสามารถทําได แตอาจทําใหตนทุนในการพัฒนาสูงขึ้น (เชน นํารุนใหญไปใช ในงานขนาด

กลาง) หรือเกดิความยุงยากในการพฒันา (นาํรุนเล็ก/กลาง หลายๆ ตวัไปใช ในงานขนาดใหญ 

ซึ่งโปรเซสเซอรรุนใหญที่มีขายอาจไมมีรุนไหนตอบโจทยได) ซึ่งในบางสถานการณผูพัฒนา 

อาจจาํเปนตองยอมรบัความยุงยากทีเ่กิดขึน้ ตวัอยางสถานการณทีง่ายทีส่ดุเชน งานประยกุต

อาจตองการเชื*อมตอกับ 8 อุปกรณประกอบผานพอรตแบบ Serial (RS232 หรือ UART) 

ที่มีการรับสงขอมูลตลอดเวลา แตไมโครคอนโทรลเลอรรุนทั่วไปปกติแตละตัวจะมีเพียง 

1 พอรตการสื*อสารเทานั้น การออกแบบให ใชงาน 8 ไมโครคอนโทรลเลอรในงานเดียวกัน

ที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันนั้น จะทําใหเกิดความยุงยากในการพัฒนาระบบ

เปนอยางมาก

ดวยเหตุขางตน ทาํใหเกดิเทคโนโลยีการพฒันาโปรเซสเซอรเฉพาะ (Custom Proces-

sor) โดยผู ใชงานสามารถกาํหนดรายละเอยีดคณุสมบตัขิองหนLวยประมวลผลไดเอง สามารถ

กาํหนดจํานวนพอรต เลอืกกําหนดหนาทีข่องแตละขาของไอซชีปิไดเอง ซ่ึงอาจเรียกในทีน่ีว้า 

โปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถปุระสงค (แตแทจรงิแลวเทคโนโลยแีบบนี้ไมถอืเปนโปรเซสเซอร) 

ในปจจุบันมี 3 เทคโนโลยีใหเลือกใช ไดแก PAL (Programmable Array Logic), CPLD 

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

Array) โดย PAL เหมาะสําหรับงานขนาดเล็ก CPLD เหมาะสําหรับงานขนาดกลาง และ 
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FPGA เหมาะสําหรับงานขนาดใหญ โดยการพัฒนาจะตองใชรวมกับภาษาในการพัฒนา 

เฉพาะเชน VHDL (VHSIC Hardware Description Language) หรือ Verilog (ตามมาตรฐาน 

IEEE 1364)

การพัฒนาโปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถุประสงคนั้นจะพัฒนาเพื*องานประยุกตหนึ่งๆ 

เปนการเจาะจง ซึ่งมีความเฉพาะมากกวาไมโครคอนโทรลเลอร ผูพัฒนาจําเปนตองมีความ

เขาใจถึงวิธีการพัฒนาที่มีรายละเอียดกวาการพัฒนาบนไมโครคอนโทรลเลอรมาก และดวย

รปูแบบการพฒันาของโปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถปุระสงคนี ้โปรเซสเซอรไมจาํเปนตองเปน

หนLวยประมวลผลกลางที่มีหนาที่จัดการการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด (เปนหลักการการ

ประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร) เพราะรูปแบบการทํางานของ

ระบบไดถกูออกแบบไวแนLนอนแลว หากเทยีบเคียงกบัเทคโนโลยขีองไมโครโปรเซสเซอรแบบ

มัลติคอร (Multicore) ที่สามารถประมวลผลชุดคําสั่งไดครั้งละหลายชุดคําสั่งแบบฮารดคอร 

(Hard Cores) สําหรับโปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถุประสงคนั้น การประมวลผลจะถูกแยก

เปนโมดูลการทํางานตามขั้นตอนที่ถูกกําหนดไวตั้งแตตอนพัฒนา แตละโมดูลนั้นจะเปนสวน

ประกอบอยูในโปรเซสเซอรทีแ่ยกกนัประมวลผลไดอยางอสิระในลกัษณะเดยีวกบัการประมวล

ผลโดยใชฮารดคอร รปูแบบการทาํงานแบบนีจ้งึอาจเรยีกวาเปนแบบซอฟตคอร (Soft Core) 

จาํนวนของซอฟตคอรนัน้มปีระมาณเทากบัจาํนวนโมดลูซึง่ผูพฒันาสามารถกาํหนดไดเอง โดย

ปกติจะมีมากกวาจํานวนคอรของโปรเซสเซอรแบบฮารดคอรมาก แตการประมวลผลของ 

แตละซอฟตคอรนั้นจะมีความซับซอนนอยกวาแบบฮารดคอร ซึ่งหมายความวา ความเร็ว

ในการประมวลผลของโปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถุประสงคนั้นโดยปกติจะสูงมาก การนํา

ไปใช ในงานประมวลผลสัญญาณในลักษณะเดียวกับที่ใช ในดีเอสพีโปรเซสเซอร หรืองาน

ประมวลผลแบบตอบสนองทันที (Real-time) นั้นสามารถทําไดดีกวา สําหรับตัวอยางของ 

ผูผลิตโปรเซสเซอรแบบเฉพาะวัตถุประสงคนั้นไดแก Xilinx Inc. และ Altera 

2.2 การทํางานแบบขนานบนหน*วยประมวลผล (Parallelism)

2.2.1 การทํางานแบบขนาน (Parallelism) และการทํางาน

 หลายอยางในเวลาเดียวกัน (Concurrency) 

การทํางานทั้งสองแบบนี้จะถูกเขาใจวามีความหมายเดียวกัน ซึ่งถือเปนความเขาใจ

ที่ไมถูกตองนัก (แมจะมีความเกี่ยวของกันบาง) หากพิจารณาจากการทํางานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร ถาโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม หรือสวนยอยของโปรแกรมหลายๆ สวนดูแลว
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เปรียบเสมือนทํางานพรอมกัน (ซึ่งในทางปฏิบัติแลวนั้น อาจไมไดทํางานพรอมกันจริงๆ) จะ

เรียกการทํางานในลักษณะนี้วา คอนเคอรเรนซี (Concurrency) ซึ่งจะสังเกตวาการทํางาน

พรอมกนัน้ีจะอางองิจากความรูสกึหรอืผู ใชงานรูสกึ อาจไมมกีารทาํงานพรอมกนัทางกายภาพ 

จริงๆ แตหากการทํางานเกิดขึ้นพรอมกันทางกายภาพจริงๆ เชน การทํางานบนมัลติคอร

ซีพียู หรือการทํางานบนเซิรฟเวอรฟารม (Server Farm) จะเรียกการทํางานในลักษณะนี้วา

เปนการทํางานแบบขนาน (Parallel) คอนเคอรเรนซีและการทํางานแบบขนานแทจริงแลว 

มีความหมายคนละอยาง ใชอธิบายเหตุการณในลักษณะที่แตกตางกัน

คอนเคอรเรนซี สามารถใชอธิบายการทํางานของโปรแกรม รวมถึงใชอธิบายลักษณะ

การทํางานของพัฒนาโปรแกรม (Program Coding) ได ในการพัฒนาโปรแกรมหนึ่งๆ การ

โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอรในลกัษณะนอนคอนเคอรเรนซ ี(Non-concurrency) จะงายกวา

แบบคอนเคอรเรนซมีาก การเขยีนโปรแกรมในลกัษณะนอนคอนเคอรเรนซีจะใหความสําคญั

กับลําดับของคําสั่ง กลาวคือคําสั่งจะถูกประมวลผลตามลําดับจากบรรทัดแรกไปยังบรรทัด

สุดทาย (ดังตัวอยางในโปรแกรม 2.1) ภาษาที่ใช ในการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้ถูกเรียก

วา Imperative Language อยางไรก็ตามแมวาจะใช Imperative Language ในการพัฒนา

แตก็สามารถพัฒนาโปรแกรมใหเปนแบบคอนเคอรเรนซีไดเชนกัน ตัวอยางของโปรแกรมที่

สามารถพัฒนาใหเปนแบบคอนเคอรเรนซีแสดงในโปรแกรม 2.2 จะสังเกตไดวาในบรรทัด

ที่ 3 จะมีความแตกตางจากโปรแกรม 2.1 ในโปรแกรม 2.2 คาของ z จะอิสระจากคาของ y 

ซึ่งหมายความวาคําส่ังในบรรทัดที่ 3 ของโปรแกรม 2.2 สามารถแยกประมวลผลไปพรอม

กับบรรทัดที่ 2 ไดโดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื*อสรางเทร็ด (Thread) (หรืออาจ

เรียกวาหนLวยการทํางานยอยก็ได) ขึ้นมา ซึ่งทําใหการประมวลผลของทั้งโปรแกรมสามารถ

ทําไดเร็วขึ้น อยางไรก็การพัฒนาโปรแกรมในลักษณะนี้จะมีความยุงยากซับซอนมากกวาการ

พัฒนาแบบนอนคอนเคอรเรนซีมาก

โปรแกรมที่ 2.1 ตัวอยางการเขียนโปรแกรมแบบ Imperative Language แบบนอน

คอนเคอรเรนซีที่ไมมีความเปนอิสระ

บรรทัดที่ ฟงกชัน

1   int x = 2;

2   y = x + x;

3   z = x + y;
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โปรแกรมที ่2.2 ตัวอยางการเขยีนโปรแกรมแบบ Imperative Language แบบนอนคอนเคอร- 

เรนซทีีม่คีวามเปนอิสระ สามารถปรับใหเปนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนซไีด

บรรทัดที่ ฟงกชัน

1   int x = 2 ;

2   y = x + x ;

3   z = x + x + x ;

ในสวนของการทํางานแบบขนาน (Parallelism) น้ัน มักจะหมายถึงการทํางานของ

ฮารดแวร ไมโครโปรเซสเซอรสวนใหญในปจจุบันรองรับการทํางานแบบขนานโดยอาศัย

สถาปตยกรรม VLIW (Very Large Instruction Word) ดวย VLIW ชุดคําสั่งที่อิสระกันจะ

ถกูประมวลแยกกันแบบขนาน โดยจะมีฮารดแวรทีท่าํหนาท่ีตรวจวิเคราะหความเปนอสิระของ

ชดุคําสัง่โดยเฉพาะ ประสทิธภิาพของการทาํงานแบบขนานนัน้ จะอยูบนพืน้ฐานของเวลาท่ีใช

ในการประมวลผลงานเสร็จเปนหลัก ซึ่งหมายถึงวาการทํางานแบบขนานจะเหมาะกับงานท่ี

ตองการความเรว็สงูหรอืมภีาระทีต่องประมวลมาก (Computation-intensive Applications) 

ในงานประยุกตทั่วไปของระบบฝงตัวนั้น ลักษณะพิเศษหนึ่งท่ีแตกตางกับการนํา

คอมพิวเตอรไปใชงานจะอยูที่การนําไปควบคุมอุปกรณประกอบภายนอก หนLวยประมวลผล

ของระบบฝงตวันัน้จะตองสามารถทาํงานไดอยางถกูตองและทาํงานไดตรงกบัเวลาท่ีตองการ 

(ทาํงานกอนหรอืหลังไมได) ระบบฝงตวัอาจตองทาํงานรวมกับอปุกรณประกอบมากกวา 1 ตวั 

ยกตัวอยางเชน การทํางานของดิจิทัลมิเตอรที่จะตองวัดแรงดันไปพรอมกับการแสดงผล 

คาความดันไฟฟาบนหนาจอ ซึ่งการทํางานรวมกับอุปกรณประกอบอาจไมจําเปนตองทํางาน

พรอมกันทางกายภาพ เพียงแตใหดูเสมือนวาทํางานพรอมกันก็เพียงพอแลว ดวยลักษณะ

ความตองการน้ี การทํางานแบบขนานทีม่วีตัถปุระสงคเพื*อเพิม่ความเรว็ในการประมวลผลน้ัน 

จึงอาจจะไมมีความจําเปน เนื*องจากการประมวลผลใหเสร็จเร็วกอนเวลาที่ตองการ อาจไมใช

วัตถุประสงคในการนําระบบฝงตัวไปใช รวมถึงการทํางานในลักษณะคอนเคอรเรนซีที่ไมได

ทํางานพรอมกันจริงๆ อาจจะเพียงพอสําหรับงานประยุกตนั้นๆ แลวก็ได

ในกรณีที่ตองการให โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมดูเสมือนทํางานพรอมกัน (ทั้งท่ี

จริงๆ แลวไมไดทํางานพรอมกัน) ก็สามารถทําได โดยการทํางานในลักษณะน้ีจะถูกเรียกวา 

มลัตทิาสกิง้ (Multitasking) กลาวคอื ชดุคาํสัง่ของแตละโปรแกรมท่ีตองการใหทาํงานทัง้หมด

จะถูกจัดลําดับ (Sequential Stream of Instructions) และถูกประมวลผลตามลําดับที่จะ
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ทาํใหดเูหมอืนโปรแกรมทัง้หมดกาํลงัทาํงานพรอมกนัหรอืทาํงานพรอมกนัแบบคอนเคอรเรนซ ี

ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวาคอนเคอรเรนซีไมไดเกี่ยวอะไรกับการประมวลผล 

แบบขนาน แตละชุดคําส่ังของการทํางานแบบคอนเคอรเรนซีอาจถูกนําไปประมวลผลบน

ฮารดแวรที่ทํางานแบบขนานหรือไมก็ได

2.2.2 ไปปไลนิ่ง (Pipelining) 

นอกเหนือจากการทํางานแบบขนานที่กลาวถึงขางตน ยังมีการทํางานแบบขนานอีก

ลักษณะหนึ่งที่ใชทั่วไปในโปรเซสเซอรสมัยใหมเรียกวา ไปปไลน (Pipeline) การทํางานแบบ

ไปปไลนจะประมวลผลหลายๆ ชุดคําสั่งพรอมกันแบบขนาน โดยใชประโยชนจากลักษณะ

การประมวลผลชุดคําสั่ง ที่มีอยูหลายกระบวนการยอยภายใน จากตัวอยางในรูปที่ 2.1 ใน

การประมวลผลแตละชุดคําส่ังจะประกอบดวย 5 กระบวนการ (Operations) ไดแก การ

อานและปอนชุดคําสั่งไปยังสวนประมวลผล (Fetch), การแปลชุดคําสั่ง (Decode), การ

ประมวลผลชุดคําสั่ง (Execute) บน ALU (Arithmetic Logic Unit) การอานและเขียน 

หนLวยความจํา (Memory) และการเขียนผลการประมวลคําสั่งไปในรีจีสเตอร (Writeback) 

ในแตละกระบวนการนัน้จะมีแลตช (Latch) ทีท่าํหนาท่ีเกบ็ขอมลูทีจ่ะใช ในกระบวนการตอไป 

(แสดงดวยกลองสเีทาในรปูที ่2.1) ดวยลกัษณะการประมวลผลชดุคาํสัง่นี ้ทําใหโปรเซสเซอร 

สามารถทําประมวลผลไดถึง 6 ชุดคําสั่งใน 1 สัญญาณนาฬกา ยกตัวอยางเชน ในระหวาง

ชุดคําสั่ง A ซึ่งไดผานกระบวนการปอน (Fetch) แลว และกําลังรอแปลชุดคําสั่ง (Decode) 

ชุดคําสั่ง B สามารถถูกประมวลไปพรอมกับชุดคําสั่ง A โดยใหเริ่มตนที่กระบวนการปอน 

(Fetch) ไดเลยโดยไมตองรอใหชุดคําสั่ง A ประมวลผลเสร็จกอน การทํางานแบบไปปไลน

บนชุดคําสั่งนั้นมีความซับซอนและอาจเกิดการทํางานผิดพลาดไดหากไมมีการควบคุม ยก

ตัวอยางจากตัวอยางเดิมเชน ชุดคําสั่ง B (ทํางานภายหลัง) อาจจําเปนตองรอผลจาก 

การประมวลผลชุดคําสั่ง A กอน แตเนื*องจากชุดคําสั่ง B ไดเริ่มดําเนินการไปแลว แต 

ชุดคําสั่ง A ยังประมวลผลไมเสร็จ ทําใหชุดคําสั่ง B ไมสามารถดําเนินการตอไดเนื*องจาก

จะทําใหเกิดความผิดพลาดหากยังคงดําเนินการตอไป การปองกันเหตุการณที่ไมพึงประสงค

นี้มีหลายวิธี วิธีการปองกันหนึ่งคือการทําอินเทอรล็อก (Interlock) กลาวคือจะมีฮารดแวรที่

คอยตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากตัวอยางเดิมในเมื*อชุดคําสั่ง B ยังไมสมควร 

ดําเนินการ ชุดคําสั่ง B จะถูกหนLวง (Delay) ไปจนกวาชุดคําสั่ง A จะทํางานเสร็จสิ้นกอน 

แลวจึงจะเริ่มดําเนินการตอไป
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รูปที่ 2.1 ตัวอยางของไปปไลนแบบงาย (Lee, E. A. and S. A. Seshia, 2011)

2.2.3 การประมวลผลแบบขนานในระดับชุดคําสั่ง

 (Instruction-level Parallelism) 

การประมวลผลแบบขนานในระดับชุดคําส่ังนั้น สามารถแบงออกได 4 ประเภท ดังนี้

1. การใชชุดคําสั่งแบบ CISC (Complex Instruction Set Computer) และ 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) โปรเซสเซอรทีอ่อกแบบใหรองรบัชดุคาํสัง่ 

แบบ CISC นัน้จะถกูออกแบบใหมชีดุคาํสัง่เฉพาะทีเ่หมาะกบัการทํางานพืน้ฐานบางอยางทีม่ี 

ความซับซอน เชน การเรนเดอรภาพ 3 มิติของกราฟกโปรเซสเซอร ทําให ในการประมวลผล 

งานหนึง่ๆ มจีาํนวนชดุคาํสัง่ทีต่องใชนอยลง ในแตละชดุคาํสัง่เฉพาะจะมกีระบวนการทํางาน 

ภายในซับซอนมากขึ้น ชุดคําส่ังเหลานี้จะถูกออกแบบเพื*อใหการประมวลผลมีประสิทธิภาพ 

ที่สุด มีจํานวนกระบวนการทํางานหลายลําดับขั้น ซึ่งทําใหการทํางานแบบขนาน (ในระดับ

ชุดคําสั่ง) ทําไดมากกวา ซึ่งทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยรวมได 

อยางไรกต็ามชดุคาํสัง่แบบ CISC น้ันมขีอทีต่องคาํนงึถงึหลายอยาง ดวยโครงสรางการทํางาน 

ที่ซับซอนหลายขั้นตอน แตละขั้นตอนในการประมวลผลมีความเกี่ยวของกัน ตําแหนLงการ 

จดัเกบ็ขอมลูในหนLวยความจาํจงึอาจมผีลเปนอยางมากตอเวลาท่ีใช ในการประมวลผล นอกจาก 

นั้นการตอบสนองตออินเทอรรัปต (Interrupt) ก็อาจชากวาเนื*องจากจํานวนกระบวนการใน

การประมวลผลชุดคําสั่งมีมาก
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การทาํงานของสถาปตยกรรมแบบ CISC น้ันแตกตางโดยส้ินเชงิกบัสถาปตยกรรมแบบ 

RISC ที่จะลดความซับซอนของชุดคําสั่งใหงายที่สุด เพื*อใหประมวลผลตอชุดคําสั่งให

เร็วที่สุด ทําใหจํานวนกระบวนการหรือขั้นตอนในการประมวลผลชุดคําสั่งมีนอยกวาแบบ 

CISC อยางไรก็ตามการใชชุดคําสั่งที่ไมซับซอนทําใหจํานวนชุดคําสั่งที่ตองประมวลผล 

ในงานหน่ึงๆ มีเปนจํานวนมาก สําหรับไมโครโปรเซสเซอรนั้นสถาปตยกรรมแบบ RISC 

นั้นไดรับความนิยมอยูชวงเวลาหน่ึง แตในปจจุบันไมโครโปรเซสเซอรสวนใหญเลือกใช

สถาปตยกรรมแบบ CISC มากกวา แตในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร โดยสวนใหญรุนที่

ออกแบบใหทํางานสําหรับงานทั่วไป (โดยเฉพาะสําหรับงานประยุกตขนาดเล็ก) จะเปนแบบ 

RISC มากกวา

2. กระบวนการขนานโดยใชซับเวิรด (Subword Parallelism) การใชซับเวิรด 

นั้นเปนกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรเซสเซอร เนื*องดวยขนาด 

ของขอมูลหนึ่งๆ ที่โปรเซสเซอรประมวลผลนั้นถูกกําหนดโดยจํานวนบิตในการประมวลผล 

ของหนLวยประมวลผล (ALU) (สวนใหญมขีนาด 64 บติในโปรเซสเซอรในปจจบุนั) อยางไรก็ตาม

ขอมลูทีต่องการใหประมวลผลนัน้ อาจมีขนาดทีเ่ลก็กวาก็ได ยกตวัอยางเชน ขนาดของขอมลู

ที่ใชแทนเม็ดสีของการแสดงผล อาจอยูที่เพียง 16 บิต เมื*อเทียบกับจํานวนบิตประมวลผล 

ของโปรเซสเซอรที่ 64 บิต หมายถึงวาการนําขอมูลเม็ดสีนี้ไปประมวลผล จะมีบางสวนของ

ขอมูลท่ีนําเขาไปประมวลผลไมได ใชประโยชน การใชซับเวิรดนั้นสามารถนําขอมูลที่มีขนาด

เล็กกวาขนาดของขอมูลที่ใช ในหนLวยประมวลผลมาตอกันและประมวลผลไปพรอมกัน

3. ซูเปอรสเกลาร (Superscalar) หลักการของซูเปอรสเกลาร นั้นจะอนุญาตให 

ประมวลผลหลายๆ ชดุคาํสัง่ในสญัญาณนาฬกาเดยีวคลายกบัแบบไปปไลน แตซเูปอรสเกลาร 

จะมีหนLวยประมวลยอยๆ หลายหนLวย จึงเปรียบกับวามีหลายไปปไลนที่ทํางานในเวลา

เดียวกัน อยางไรก็ตามซูเปอรสเกลารไมใชเปนการทํางานแบบมัลติคอร (ที่จะกลาวถึงตอ

ไป) เนื*องจากมี Instruction Counter เพียงตัวเดียว หรือกลาวคือแมวาจะประมวลผลได

ครั้งละหลายชุดคําสั่ง แตชุดคําสั่งที่ประมวลผลทั้งหมดเปนของงานเดียวกัน ซ่ึงตางกับ

การทํางานแบบมัลติคอรที่จะแยกสวนฮารดแวรของการประมวลผลมีหลาย Instruction 

Counter ซูเปอรสเกลารนั้นแมจะชวยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล แตก็ทําใหเกิดความ 

ยุงยากเพิม่ขึน้ในหลายสวนในการนําไปใชกบัการออกแบบระบบฝงตวั ตวัอยางเชน เวลาที่ใช 

ในการประมวลผลทีค่าดเดาไดยาก ชดุคาํสัง่ทีค่วรจะถกูประมวลผลเสรจ็กอนอาจประมวลผล 

เสร็จหลังชุดคําสั่งที่ควรจะเสร็จหลัง (Out of Order Execution) รวมถึงการใชงาน 

อินเทอรรัปตที่มีความยุงยากและซับซอนมากขึ้น
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4. VLIM (Very Large Instruction Word) โปรเซสเซอรที่ออกแบบสําหรับระบบ 

ฝงตัวนั้น นิยมใชสถาปตยกรรม VLIW ในการชวยประมวลผลใหเร็วขึ้น เนื*องจากสามารถ

จัดการการทํางานไดงายกวา รวมถึงสามารถคาดการณเวลาที่จะประมวลผลเสร็จไดงายกวา 

หลักการของ VLIM นั้นคลายกับซูเปอรสเกลาร แตชุดคําสั่งในสถาปตยกรรมแบบ VLIM 

นั้นจะถูกจัดกลุมตามลักษณะหนาที่ของแตละชุดคําส่ังกอน สถาปตยกรรมแบบ VLIM จะ 

กําหนดใหหนLวยประมวลผลยอยหนึ่งๆ รับผิดชอบเฉพาะในการประมวลผลกลุมชุดคําสั่ง 

หนึ่งๆ มากกวาที่จะใหประมวลผลชุดคําสั่งใดก็ได โดยไมพิจารณาถึงลักษณะการทํางาน 

ของชดุคาํสัง่ สถาปตยกรรมแบบ VLIW จงึมคีวามยดืหยุน (Dynamic) นอยกวาซเูปอรสเกลาร 

อยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวไปแลว การจัดการการประมวลผลจะทําไดงายกวาซึ่งทําใหเวลา 

ที่ใช ในการประมวลผลคาดเดาไดและคอนขางแนLนอนกวา

2.3 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอร (Multicore Architecture)

สถาปตยกรรมแบบมัลติคอร (Multicore) เปนการประมวลผลแบบขนานในระดับ

ฮารดแวร (ไมใชระดับชุดคําสั่ง) โดยรวมชิปหนLวยประมวลผลหลายๆ ตัวใหอยูในชิปหนLวย

ประมวลผลเดียว เมื*อเทียบกับซูเปอรสเกลารนั้น ซูเปอรสเกลารจะมีสตรีมของชุดคําสั่ง 

(Instruction Stream) เดยีว ทีค่วบคมุโดยเคานเตอร (Instruction Counter) เดยีว แตสาํหรบั

มัลติคอรนั้นจะสามารถมีสตรีมของชุดคําสั่งไดหลายชุด และเนื*องจากมีหลายเคานเตอรของ 

ชดุคําสัง่ แตละหนLวยประมวลผลจึงสามารถทํางานไดอยางอสิระ โดยในแตละหนLวยประมวลผล 

สามารถใชซูเปอรสเกลารไดอีกเชนกัน เพื*อใหการประมวลผลเสร็จเร็วขึ้นไปอีก

สถาปตยกรรมแบบมลัตคิอรอาจรวมชปิหนLวยประมวลผลท่ีเหมอืนกนั (Homogeneous 

Multicore) หรืออาจรวมชิปหนLวยประมวลผลที่แตกตางกัน (Heterogeneous Multicore) 

ก็ได สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรนี้มีความเหมาะสมกับระบบฝงตัวเปนอยางมาก เนื*องจาก

สามารถทาํใหระบบทํางานไดอยางรวดเรว็ สามารถตอบสนองไดอยางทันทีทนัใด (Real-time) 

การนําไปใชงานนัน้อาจสามารถกาํหนดใหหนLวยประมวลผลยอยหนึง่ๆ ทาํงานเฉพาะหนาท่ีใด 

หนาที่หนึ่งที่จะไมถูกอินเทอรรัปตจากการประมวลผลในหนLวยประมวลผลยอยๆ อื*นก็ได 

ตวัอยางท่ีสาํคญัในงานลกัษณะนีจ้ะพบในหนLวยประมวลผลของโทรศพัทเคลื*อนที ่ทีจ่ะมหีนLวย

ประมวลผลหนึ่งถูกกําหนดใหทํางานเพื*อการประมวลผลสัญญาณเสียงเทานั้น การทํางานใน

สวนอื*น เชน การแจงเตอืนโดยโปรแกรมทีต่ดิตัง้อื*นๆ จงึไมรบกวนการประมวลผลขอมลูเสียง

ในขณะที่ผู ใชงานคุยโทรศัพท เปนตน 



บทที่ 2 หนวยประมวลผลของระบบฝงตัว  29

อยางไรก็ตามขอมูลที่กําลังประมวลผลในแตละคอรอาจมีความจําเปนตองใชขอมูล 

หรือสงผลการประมวลผลขามระหวางคอร ดวยความตองการการทํางานในลักษณะนี ้

หนLวยความจําแคช (Multi-level Cache) จึงมีความจําเปนในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

คอร อยางไรกต็ามการใชแคชนัน้จะทาํใหเกดิความยุงยากในการคาดเดาขอมลูทีเ่ลอืกมาเกบ็

ลงในแคชและอาจทําใหเกิดการตอบสนองที่ลาชาขึ้นได ในบางกรณี

2.4 เกร็ดที่ควรรู

2.4.1 Fixed-point Number และ Floating-point Number 

ตัวเลขแบบกําหนดตําแหนLงจุด (Fixed-point Number) และตัวเลขแบบไมกําหนด

ตําแหนLงจุด (Floating-point Number) นั้นมีความสําคัญตอความถูกตองและความรวดเร็ว

ในการประมวลผลขอมูลที่เปนเลขทศนิยม หากพิจารณาขอมูลหนึ่งๆ ที่ถูกปอนเขากับหนLวย

ประมวลผลนั้น ขอมูลนั้นๆ แทจริงแลวสามารถพิจารณาเปนไดเพียงเลขจํานวนเต็ม (ที่อาจ

พิจารณาเปนคาติดลบไดดวยเทคนิค Two’s Complementary) แตไมสามารถพิจารณาให

เปนเลขทศนิยมได เทคนิคการใชตัวเลขแบบกําหนดตําแหนLงจุดนั้น จะกําหนดตําแหนLงของ 

จดุทศนยิมไวกอนลวงหนา เชน หากกาํหนดใหตาํแหนLงของจดุทศนยิมของขอมลูขนาด 8 บติ 

(Binary Point) ไวที่ระหวางบิตที่ 8 และ 7 (เริ่มนับจากทางขวา บิตที่ 8 จะเรียกวา MSB 

(Most Significant Bit) สวนบิตที่ 1 จะเรียกวา LSB (Least Significant Bit) ขอมูลนั้นๆ 

จะมีคาระหวาง -1 ถึง (2N-1)/2N-1 (N แทนจํานวนบิต ในที่นี้คือ 8) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ซึง่อาจเขยีนแสดงรูปแบบของกาํหนดตาํแหนLงทศนยิมในตวัอยางนีด้วย 1.7 (1 แทนจาํนวนบติ 

ของขอมูลท่ีใชเปนจํานวนเต็ม และ 7 แทนจํานวนบิตท่ีใชแทนขอมูลของคาทศนิยม) เมื*อ 

นําขอมูลที่อยูในรูปแบบ 1.7 จํานวนสองชุดมาคูณกันผลลัพธจะอยูในรูปแบบ 2.14 (คํานวณ

มาจากผลรวมจํานวนบิตที่ใชกับจํานวนเต็มและผลรวมจํานวนบิตที่ใชกับคาทศนิยม หรือ 

1+1.7+7) หรือจํานวนบิตรวมจะเทากับ 16 บิตหรือเปน 2 เทาของขอมูลแตละตัว ซึ่งขนาด

จํานวนบิตที่มากขึ้นนี้จะตองถูกลดจํานวนบิตลงใหเหลือเพียง 8 บิต ซึ่งมีหลายกระบวนการ 

เชน การปดเศษ (Rounding) และตดับติ (Truncating) กระบวนการเหลาน้ีจะสงผลใหผลลพัธ

มีความคลาดเคลื*อนจากคาที่แทจริงเล็กนอยได
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางคาของขอมูลขนาด 8 บิตเมื*อไมมีและมีการกําหนดตําแหนLงจุดทศนิยม

คาของขอมูล (ฐานสอง) 

ขนาด 8 บิต

กรณีไมกําหนดจุดทศนิยม กรณีกําหนดจุดทศนิยม 

ระหวางบิตที่ 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

สําหรับการใชตัวเลขแบบไมกําหนดจุดนั้น ตําแหนLงของจุดทศนิยมนั้นสามารถเปลี่ยน

ตาํแหนLงได จดุทศนิยมของแตละขอมลูไมจาํเปนตองอยูตาํแหนLงเดยีวกนั ดวยวธิกีารนีท้าํให

การคํานวณมีความแมนยํามากกวา แตทําใหการประมวลผลใชเวลามากขึ้นอยางเห็นไดชัด 

ดวยเหตุนี้โปรเซสเซอรของระบบฝงตัวสวนใหญ จึงนิยมใชการคํานวณแบบใชตัวเลขแบบ

กําหนดจุดมากกวา 

2.4.2 MIPS (Million Instructions Per Second)

คา MIPS เปนดชันทีีน่ยิมใช ในการวดัประสทิธภิาพของโปรเซสเซอรทีบ่อกถงึความเรว็

ในการประมวลผลคา MIPS แสดงถึงจํานวนของชุดคําสั่งที่สามารถประมวลผลไดภายใน 

1 วินาที อยางไรแมวาคา MIPS จะนิยมใช ในหลายๆ ผูผลิตโปรเซสเซอร แตวิธีการวัด

ความเร็วในการประมวลผลนั้นขึ้นกับหลายๆ ปจจัย เชน สถาปตยกรรมของโปรเซสเซอร 

จํานวนคอร การทํางานแบบขนาน การทํางานแบบมัลติทาสกิ้ง ความเร็วของอินพุต/เอาตพุต 

ขนาดของแคช และอื*นๆ อีกมาก คา MIPS นี้นั้นจึงไมใชคามาตรฐานท่ีจะนํามาใช ใน 

การเปรียบเทียบกันได คานี้อาจใชบอกเพียงขอมูลเบื้องตน หรือใชเทียบรุนของโปรเซสเซอร

จากผูผลิตเดียวกันที่มีรายละเอียดของฮารดแวรไมแตกตางกันมากนัก
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แบบฝกหัดทายบท 

 1. จงอธิบายเหตุผลวาเหตุใดในปจจุบันการแบงประเภทของหนLวยประมวลผลของระบบ

ฝงตัวจากลักษณะการนําไปใชงานจึงทําไดยาก

 2. จงอธิบายวาเหตุใดเทคโนโลยีแบบ FPGA (Field-Programmable Gate Array) จึง

แตกตางกับไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร

 3. จงอธบิายวาเหตใุดสถาปตยกรรมแบบมลัตคิอร (Multicore) จงึแตกตางจากสถาปตยกรรม

แบบซเูปอรสเกลาร (Super Scalar) แมวาจะสามารถประมวลผลหลายๆ ชดุคาํสัง่ในเวลา

เดียวกันได

 4. จงใหเหตุผลวาเหตุใดการใชคา MIPS (Million Instruction Per Second) จึงอาจไมใช

ตัววัดประสิทธิภาพของโปรเซสเซอรที่ดีนัก





สถาปตยกรรม
ของหนวยความจํา

3

3.1 เทคโนโลยีของหน*วยความจํา (Memory Technologies) 

เทคโนโลยีของหนLวยความจํานั้น สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือหนLวย

ความจําแบบโวลาไทลและแบบนอนโวลาไทล 

3.1.1 หน*วยความจําแบบโวลาไทล (Volatile Memory)

หน*วยความจําแบบโวลาไทล (Volatile Memory) เปนหนLวยความจําที่ตองการ

พลังงานในการเกบ็คาทีบ่นัทกึไว ใหคงอยู กลาวคอืเมื*อแหลงพลงังานถูกตดั ขอมลูทัง้หมดจะ

ถกูลางออกทัง้หมด หนLวยความจําแบบโวลาไทลนัน้รูจกักนัในชื*อของ แรม (RAM: Random 

Access Memory) ซึ่งมีความหมายวาขอมูลที่ถูกจัดเก็บจะไมไดถูกเรียงลําดับตามเวลาท่ี

บันทึก ขอมูลที่ถูกบันทึกอาจอยูสวนไหนของฮารดแวรของหนLวยความจําก็ได ซึ่งอาจไมได

อยูตดิกบัขอมลูทีถ่กูบนัทกึในลาํดบักอนหนา (การบนัทึกเปนอสิระตอโครงสรางของฮารดแวร) 

แรมน้ันสามารถแบงไดเปนอีกหลายประเภท และแตละประเภทก็สามารถแบงเปนประเภท

ยอยๆ ไดอีก สําหรับประเภทหลักของแรมนั้นแบงไดเปน 2 ประเภทคือ เอสแรม (SRAM: 

Static RAM) และ ดีแรม (DRAM: Dynamic RAM)

เอสแรมน้ันใชทรานซสิเตอร (Transistor) เปนหลักในเกบ็ขอมลู จาํนวนทรานซิสเตอร

ที่ใชนั้นมีมากกวาที่ใช ในดีแรมถึง 6 เทา ขอมูลในทรานซิสเตอรจะคงอยูตราบที่ยังมีไฟเลี้ยง 

ขนาดทางกายภาพของฮารดแวรของเอสแรมน้ันจะมีขนาดท่ีใหญกวาดแีรมแตสามารถทํางาน

ไดเร็วกวา โดยปกติเอสแรมจะมีราคาท่ีแพงกวาดีแรมมาก ขนาดของเอสแรมที่ถูกกําหนด
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ใหมีในโปรเซสเซอรในปจจุบันนั้นจึงมีขนาดไมมาก ซึ่งนอยมากๆ เมื*อเทียบกับขนาดของ 

ดีแรม ในสวนของดีแรมน้ันใชทรานซิสเตอรรวมกับตัวเก็บประจุ (Capacitor) ดวยจํานวน

ทรานซิสเตอรที่นอยกวาจึงมีขนาดทางกายภาพที่เล็กกวาเอสแรมที่ความจุเทากัน และดวย

การที่มีตัวเก็บประจุเปนสวนประกอบ ดีแรมจึงตองการการรีเฟรช (Refresh) หรือชารจประจุ

ตลอดเวลา ซ่ึงหมายความวาขอมูลในทุกหนLวยความจํายอย (Memory Cell) อาจสูญหายได

หากไมไดรับการรีเฟรชในเวลาที่เหมาะสม ดีแรมนั้นมีราคาที่ถูกกวาเอสแรมมากจึงนิยมนํา

มาใชเปนหนLวยความจําขยาย (Extension Memory) ในปจจุบันเทคโนโลยีของดีแรมนั้นถูก

พัฒนาไปมาก จึงมีหลายชนิดใหเลือกใช เชน เอสดีแรม (SDRAM: Synchronous DRAM) 

และดีดีแรม (DDR SDRAM: Double Data Rate SDRAM) ที่นิยมใช ในปจจุบันซึ่งทํางาน

ไดเร็วกวาดีแรมชนิดอื*นมาก สําหรับในไมโครคอนโทรลเลอรนั้นมักจะเห็นการระบุขนาดของ 

Data RAM ในรายละเอียดของอุปกรณ ซึ่งจะหมายถึงหนLวยความจําที่ใช ในการประมวลผล

ซึ่งมักเปนหนLวยความจําประเภท SRAM

3.1.2 หน*วยความจําแบบนอนโวลาไทล (Non-volatile Memory)

หนLวยความจําแบบนอนโวลาไทลนั้น จะสามารถเก็บขอมูลไว ในหนLวยความจําแมวา

จะไมมีไฟเล้ียงแลว หนLวยความจําแบบนี้มีเทคโนโลยีทางเลือกหลายแบบ โดยอาจอยูใน

รูปแบบจัดเก็บดวยการใชแกนแมเหล็ก (Magnetic Toroids Rings หรือ Magnetic Core 

Memory) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการเก็บขอมูลแรกที่กําเนิดข้ึน โดยอาศัยการใชสนามแมเหล็ก

ในการเปลี่ยนขั้วของแมเหล็ก อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนที่คุนเคยกวาที่พบในโปรเซสเซอรทั่วไป

คือ รอม (ROM: Read-Only Memory) ที่ถูกใชเก็บ ‘โปรแกรม’ ท่ีถูกพัฒนามาจากผูผลิต 

ซึ่งมักถูกเรียกวา ‘เฟรมแวร’ ซึ่งเปนโปรแกรมจัดการฮารดแวรที่ไมไดถูกคาดหวังใหแกไขได

โดยผู ใชงานทั่วไป เทคโนโลยีของรอมน้ันมีหลากหลาย บางเทคโนโลยีนั้นไดรับความนิยม

ในอดีตแตไมไดรับความนิยมในปจจุบันแลว เชน อีพรอม (EPROM: Erasable Program-

mable ROM) ที่ใชเทคนิคการลบขอมูลภายในดวยแสง สวนเทคโนโลยีที่ยังไดรับความนิยม 

อยูไดแก อีอีพรอม (EEPROM: Electrically Erasable Programmable ROM หรือ 

บางครั้งถูกเรียกวา E2PROM หรืออีสแควรพรอม) ซึ่งสามารถลบขอมูลภายในดวย 

ไฟฟาอีอีพรอมจะมีความเร็วในการเขียนที่ชามากเมื*อเทียบกับการอานขอมูลออกมาและ 

จํานวนครั้งที่เขียนไดจะจํากัด จึงเหมาะสําหรับการเก็บบันทึกเฟรมแวร

หนLวยความจําแบบนี้สามารถเขียนไดถึงประมาณ 100,000–150,000 ครั้ง อีก

เทคโนโลยีหนึ่งที่ใกลเคียงกับอีอีพรอมแตมีศักยภาพสูงกวาและไดรับความนิยมมากกวา

ในระบบฝงตัวสมัยใหมคือ หนLวยความจําแบบแฟลช (Flash Memory) หนLวยความจํา
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แบบแฟลชน้ันสามารถอานเขียนไดดวยไฟฟาเชนเดียวกันกับอีอีพรอม แมวาความเร็ว

ในการเขียนจะชากวาความเร็วในการอาน แตมีความเร็วสูงกวาอีอีพรอม หนLวยความจํา 

แบบแฟลชน้ันสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดคือ นอรแฟลช (NOR Flash) และแนนแฟลช 

(NAND Flash) หนLวยความจําชนิดนอรนั้นใชเวลาในการอานเขียนที่ชากวา แตใชเทคโนโลยี 

การเขาถึงขอมูลในหนLวยความจําแบบเดียวกับแรม สวนหนLวยความจําชนิดแนนนั้นใชเวลา 

ในการอานเขยีนทีเ่รว็กวา มรีาคาทีถ่กูกวา แตจะเขาถงึขอมลูใน หนLวยความจาํแบบบลอ็ก (Block) 

กลาวคือขอมูลจะถูกอานจากหนLวยความจําแบบแนนทีละหนLวยอาน ท่ีอาจมากกวาขอมูลที่

ตองการอานจริงได ซึ่งเปนเทคนิคเดียวกับเทคโนโลยีการอานบนซีดี (CD: Compact Disc) 

ดวยเทคนิคนี้ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความยุงยากมากกวา หนLวยความจําแบบแฟลชทั้ง 

2 ชนิดนั้นมีจํานวนครั้งของการลบและเขียนที่จํากัดเชนเดียวกับอีอีพรอม โดยหนLวยความจํา 

ชนดิแนนจะสามารถลบเขยีนไดมากกวาชนดินอร 10 เทา (ประมาณ 10,000 –1,000,000 คร้ัง) 

จากคุณสมบัติเหลานี้ทําใหหนLวยความจําแบบแฟลชในปจจุบันสวนใหญจะเปนแบบแนน 

อยางไรกต็ามแมวาหนLวยความจําแบบนีจ้ะมคีวามเร็วในการเขยีน/อานสงูขึน้มากเมื*อเทยีบกบั

อีอีพรอม แตยังไมเร็วพอที่จะใชเปนหนLวยความจําในการประมวลผลของโปรเซสเซอร โดย 

ปกติแลวขอมูลจากการอานรอมจะตองถูกสําเนาไปยังหนLวยความจําแบบโวลาไทลกอน 

ทุกครั้ง 

นอกเหนอืจากหนLวยความจาํขางตนแลว การเกบ็ขอมลูลงจานแมเหลก็ (Disk Memory) 

รวมถึงการเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยีโซลิดสเตต (Solid-state Memory) ก็เปนแบบหนLวย

ความจําแบบนอนโวลาไทลเชนกัน แตความเร็วของการเขาถึงขอมูลของหนLวยความจํา 

เหลานีจ้ะชากวาแบบอื*นมาก เทคโนโลยีเหลานีจ้งึนยิมใชเกบ็สํารองขอมลูปรมิาณมากมากกวา

3.2 ลําดับชั้นของหน*วยความจํา (Memory Hierarchy) 

จากความตองการหนLวยความจําทีม่มีากขึน้เรื*อยๆ รวมถงึความเร็วในการเขาถึงขอมลู

และราคาของแตละเทคโนโลยีของหนLวยความจํา ทําให ในทางปฏิบัตินั้นหนLวยความจําใน 

ระบบหน่ึงๆ จะประกอบดวยหนLวยความจําหลายๆ แบบผสมผสานกัน โดยจะถูกเลือกใช 

ตามความเหมาะสม แตสาํหรบัโปรแกรมทีต่องการใชงานหนLวยความจํานัน้ จะมองเหน็หนLวย

ความจําท่ีมีอยูเปนหนLวยความจํากอนเดียวกันที่ไมมีความแตกตางระหวางกัน โดยจะเขาถึง 

ขอมูลดวยตําแหนLงหนLวยความจํา (Logical Address) โดยไมคํานึงวาเปนหนLวยความจํา 

แบบใด (Logical Addressing) ในการบริการจัดการการใชหนLวยความจําใหเหมาะสม 

ตามลักษณะทางกายภาพของหนLวยความจําที่แตกตางกันจึงเปนหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 
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(OS: Operation System) และ/หรือฮารดแวรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะท่ีเรียกวา TLB 

(Translation Lookaside Buffer) หรือ MMU (Memory Management Unit) ที่จะแปล

ตําแหนLงหนLวยความจําอางอิง (Logical Address) เปนตําแหนLงของหนLวยความจําทาง 

กายภาพจริงๆ (Physical Address) 

3.2.1 แผนภาพหน*วยความจํา (Memory Map)

แผนภาพหนLวยความจําเปนการกําหนดตําแหนLง (Address) หนLวยความจําบน

ฮารดแวรของหนLวยความจําประเภทตางๆ จํานวนหนLวยความจําที่โปรเซสเซอรสามารถมอง

เห็นไดนั้น ขึ้นกับสถาปตยกรรมของตัวโปรเซสเซอรเอง ยกตัวอยางเชน โปรเซสเซอรแบบ 

32 บิตจะสามารถมองเห็นหนLวยความจําได 232 ตําแหนLง (32-bit Address Width) โดย

หากแตละตําแหนLงของหนLวยความจํามีขนาด 1 ไบต (8-bit Word Width) โปรเซสเซอรนี้จะ

สามารถมองเห็นหนLวยความจําได 4 กิกะไบต (232 x 8  8) ตัวอยางของลักษณะแผนภาพ

หนLวยความจําแสดงไดดังรูปที่ 3.1 พื้นที่หนLวยความจําสวน A แทนพื้นที่เก็บโปรแกรม (ปกติ

เปนหนLวยความจาํแบบแฟลช) พืน้ทีส่วน B และ D แทนพืน้ทีห่นLวยความจาํสาํหรบัเกบ็ขอมลู

ที่ใช ในการประมวลผล โดยปกตหินLวยความจาํสวน B จะถกูเกบ็โปรแกรมทีอ่านมาจากสวน A 

ซึ่งมักจะเปนระบบปฏิบัติการหรือคาตั้งตางๆ รวมถึงถูกใชเปนหนLวยความจําแคช (Cache) 

สวนพื้นท่ีสวน D จะเปนพื้นที่สําหรับโปรแกรม ซึ่งตองการพื้นที่ในการเก็บขอมูลกอนและ

หลังประมวลผล โดยปกติจะมีบัส (Bus) ขอมูลสําหรับเขาถึง (Access) พื้นที่สวน A, B, D 

นี้เปนการเฉพาะ พื้นที่สวน C, F, G จะเปนหนLวยความจําประเภทรีจิสเตอร (Register) โดย

พื้นที่ C จะถูกใช ในการเขาถึงอุปกรณประกอบ (Peripherals) โดยขอมูลในหนLวยความจํา

จะใชอางอิงถึงตําแหนLงในการเขาถึงอุปกรณประกอบ เชน ไทเมอร (Timers) พอรตแปลง

สญัญาณแอนะล็อกเปนดจิทิลั (ADCs) พอรตอนิพตุ/เอาตพตุ รวมถงึพอรตสื*อสารตางๆ สวน

พื้นที่ F จะเก็บขอมูลประเภทอินเทอรรัปตรีจิสเตอร (Interrupt Register) สําหรับใชรวมกับ 

ชุดควบคุมอินเทอรรัปต (Interrupt Controller) สวนพื้นที่ G จะเก็บคาตั้งสําหรับใช ใน 

การเชื*อมตอกบัอปุกรณภายนอก (Peripherals) ในสวนของพ้ืนที ่E นัน้จะใชสาํหรบัการเขาถงึ 

หนLวยความจาํที่ใสเพ่ิมเตมิ (เชน อาจใสหนLวยความจาํแบบดีแรมเพิม่) หรอืสาํหรบัการเขาถงึ 

อุปกรณภายนอกที่เชื*อมตอเขากับระบบ เชน จอภาพ ไมโครเอสดีสลอต (MicroSD Slot) 

(สําหรับใช ในการเพิ่มหนLวยความจําแบบแฟลช) หรือพอรตยูเอสบี (USB Port) (สําหรับใช

เชื*อมตอกับอุปกรณภายนอก)
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ตามหลักการแลวระบบสามารถเขาถึงหนLวยความจําทุกตําแหนLง ตัวอยางเชน จาก 

รูปที่ 3.1 หนLวยความจําแฟลชจะมีขนาดถึง 500 เมกะไบต อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ขนาด

ของหนLวยความจําในสวนนี้จะนอยกวาคาที่แสดงนี้มาก สําหรับรุนโปรเซสเซอรที่แสดงใน 

รูปที่ 3.1 จะมีขนาดของหนLวยความจําแฟลชเพียง 256 กิโลไบตเทานั้น (นอยกวาถึง 2,000 

เทา) ตําแหนLงของหนLวยความจําที่ไมมีอยูจริงที่เขาถึงไมไดจะถูกเรียกวาตําแหนLงหนLวย 

ความจําสงวน (Reserved Addresses) 

รูปที่ 3.1 ตัวอยางของแผนภาพหนLวยความจําของสถาปตยกรรมในโปรเซสเซอร ARM CortexTM–M3 

(Lee, E. A. and S. A. Seshia, 2011)

3.2.2 รีจิสเตอร ไฟล (Register Files)

รีจิสเตอร ไฟล (Register File) เปนอีกหนึ่งรูปแบบของหนLวยความจําที่มีความพิเศษ

แตกตางจากหนLวยความจําแบบอื*นๆ กลาวคือรีจิสเตอรไฟลเปนหนLวยความจําที่อยูภายใน

โปรเซสเซอร ดังนัน้สถาปตยกรรมในการเก็บขอมลูจะเปนอยูในรูปแบบฟลิปฟลอป (Flip Flop) 

ภายในรีจิสเตอรไฟลจะประกอบดวยหลายๆ รีจิสเตอร ซึ่งแตละรีจิสเตอรจะเก็บขอมูลที่เรียก 

วาเวิรด (Word) ขนาดของเวิรดจะขึ้นกับสถาปตยกรรมของโปรเซสเซอร เชน โปรเซสเซอร

ขนาด 8 บิตจะมีขนาดของเวิรดที่ 1 ไบต รีจิสเตอรนั้นถูกใช ในหลายๆ วัตถุประสงค เชน 

ใชเก็บขอมูลเพื*อใช ในการประมวลผลหรือเก็บขอมูลจากการประมวลผล 
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3.2.3 สแครตชแพด (Scratchpads) และแคช (Caches)

แมวาหนLวยความจําที่เหมาะสมที่สุดกับการทํางานรวมกับหนLวยประมวลผลคือหนLวย

ความจําที่เร็วที่สุดที่มีขนาดเพียงพอในการประมวลผล แตในทางปฏิบัติการเลือกหนLวย 

ความจําที่เร็วที่สุดที่มีขนาดเพียงพอดวยนั้นไมมีความเหมาะสม อันเนื*องมาจากปจจัยดาน

ราคาและขนาดของโปรเซสเซอร หนLวยความจําประเภทสแครตชแพด (Scratchpad) และ

หนLวยความจําแคช (Cache) ถือกําเนิดขึ้นมาเพื*อแกปญหานี้ สแครตชแพดและแคชจะเปน

หนLวยความจําท่ีมีความเร็วในการอาน/เขียนสูง ซ่ึงจะถูกใช ในการพักขอมูลจากหนLวยความ

จําที่ชามาเก็บไว ในหนLวยความจําที่เร็ว กอนที่จะถูกนําไปใชงานจริง โดยการจัดการของ

โปรแกรมประยกุต สแครตชแพดจงึเปนเหมอืนหนLวยความจําขนาดเลก็ทีผู่พฒันาสามารถใช

ในการจดัการภายในเพื*อใหการประมวลผลโดยรวมเร็วขึน้ได สามารถใชเกบ็ผลการคาํนวณไว

กอนเพื*อนําไปเขียนในหนLวยความจําสวนอื*นตอไปในภายหลังได ในสวนของแคชนั้น แมวา 

หลักการจะคลายกับสแครตชแพด แตการจัดการการอานและเขียน รวมถึงการเลือกขอมูล 

ที่จะเขียนจะกระทําโดยฮารดแวรที่จะคัดลอกขอมูลในหนLวยความจําท่ีชากวา ที่นLาจะถูกใช 

มาพักไวที่แคชไวกอนลวงหนา ซึ่งตางกับสแครตชแพดท่ีสามารถบริหารจัดการขอมูลใน 

สแครตชแพดเองไดโดยไมจําเปนตองคัดลอกใหเหมือนกับขอมูลที่อานมา

การใชงานสแครตชแพดและแคช จะทําใหการประมาณเวลาท่ีชดุคาํสัง่จะประมวลผล 

เสร็จทําไดยากข้ึน เวลาที่ใช ในการประมวลผลชุดคําสั่งเดียวกันอาจมีความแตกตางกันมาก 

กวา 1,000 เทากเ็ปนได รวมถงึเกดิความซับซอนในการจดัการขอมลูในหนLวยความจําอกีดวย 

ยกตัวอยางเชน หากขอมูลในหนLวยความจําแบบดีแรมถูกคัดลอกมายังหนLวยความจําแคช 

(ซ่ึงเปนแบบเอสแรม) แลว ถาหนLวยประมวลผลพบวาไมพบขอมูลที่ตองการในแคช 

(Cache Miss) สวนควบคุมการเขาถึงหนLวยความจํา จะตองอานคาขอมูลจากดีแรมมาใสใน 

แคชกอน แตหากขอมูลที่ตองการไมมีอยูแมแตในดีแรม (Page Fault) สวนควบคุมจะ 

ตองอานคาขอมูลจากหนLวยความจาํสวนอื*น (เชน จากจานแมเหล็ก) เพื*อนําเขามาในหนLวย

ความจําดีแรมกอนที่จะนําไปใสในแคชตอไป เปนตน นอกเหนือจากนั้น กระบวนการจัดการ

ขอมูลในหนLวยความจาํแคชกย็งัมคีวามหลากหลายทีผู่เลือกใชงานตองพจิารณา เชน ผู ใชงาน 

อาจเลือกกระบวนการปรับปรุงขอมูลในแคชแบบ LRU (Least-Recently Used) ซึ่งจะเอา

ขอมูลที่เพิ่งถูกใชออกกอน หรืออาจเลือกแบบ FIFO (First-In First-Out) กลาวคือขอมูล 

ที่ถูกอานเขามากอนจะตองถูกนําออกไปกอน เปนตน



บทที่ 3 สถาปตยกรรมของหนวยความจํา  39

3.3 โมเดลของหน*วยความจํา (Memory Models) 

โมเดลของหนLวยความจําถูกใช ในการอธิบายการทํางานของหนLวยความจําเพื*อทีจ่ะให

ไดซึ่งขอมูลที่ตองการ หรือเพื*อบริหารขอมูลที่เก็บในหนLวยความจําใหมีประสิทธิภาพตอการ 

นําไปใชงานใหมากที่สุด โมเดลของการทํางานของหนLวยความจําที่สําคัญมีดังตอไปนี้

3.3.1 ตําแหน*งของหน*วยความจํา (Memory Address)

ตาํแหนLงของหนLวยความจาํทีก่าํลงัใชงาน จะถกูเกบ็อยูในตวัแปรทีเ่รยีกวาพอยนเตอร 

(Pointer) พอยตเตอรนัน้ปกตมิจีาํนวนบติเทากบัจาํนวนบิตของสถาปตยกรรมของโปรเซสเซอร 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาโปรเซสเซอรที่นิยมใชงานในอดีตอาจพบวาจํานวนบิตของ 

พอยนเตอรจะแตกตางกับจํานวนบิตของโปรเซสเซอร เชน สถาปตยกรรมแบบ 16 บิตซึ่ง 

สามารถรองรบัหนLวยความจําเพยีง 216 หรอื 64 กโิลไบตเทานัน้ซึง่มขีนาดนอยกวาขนาดของ

หนLวยความจําที่โปรเซสเซอรเห็นได โปรเซสเซอรรุนเกาเหลานี้จะออกแบบใหบัสของหนLวย 

ความจําแตกตางกับจํานวนบิตที่ใช ในการประมวลผลของโปรเซสเซอร จึงทําใหสามารถ 

มองเห็นหนLวยความจําท่ีมากกวา 64 กิโลไบตได (ยกตัวอยางเชน การเขาถึงหนLวยความจํา

ในระบบปฏิบัติการ DOS หรือ Microsoft Windows 3.xx)

หากพิจารณาถึงขนาดของขอมูลที่เก็บได ในแตละตําแหนLงของหนLวยความจําซ่ึงปกติ

มีขนาด 1 ไบต เทียบกับขนาดของแตละขอมูลที่ตองการจัดเก็บ (บางครั้งเรียกวาเวิรด) ยก

ตัวอยางเชน ขอมูลประเภทจํานวนเต็มที่มีขนาด 32 บิตหรือ 4 ไบตนั้น ขอมูล 1 ขอมูลโดย

ปกติจึงจะถูกเก็บในหนLวยความจํามากกวา 1 ตําแหนLงหนLวยความจํา วิธีการเก็บขอมูลใน

หนLวยความจาํนัน้มหีลายรปูแบบ การเกบ็แบบลติเติล้เอน็เดยีน (Little Endian) จะเกบ็ขอมลู

บิตที่มีความสําคัญนอย (LSB) ไวที่ตําแหนLงตนของหนLวยความจํา เชน ขอมูล 0x12345678 

ลําดับการเก็บลงในตําแหนLงหนLวยความจํา 0x00000000 ถึง 0x00000003 จะเปน 0x78, 

0x56, 0x34, 0x12 สวนการเก็บแบบบิ๊กเอ็นเดียน (Big Endian) การเก็บขอมูลจะมีลําดับ

ตรงกันขาม กลาวคือตําแหนLงของไบตตํ่าจะถูกเก็บไวที่ตําแหนLงสูงของหนLวยความจําแทน 

เชนจากตัวอยางเดมิในตาํแหนLงหนLวยความจํา 0x00000000 ถงึ 0x00000003 ลาํดบัจะเปน 

0x12, 0x34, 0x56, 0x78 แทน ทั้งนี้แลวนั้น โดยปกติการเก็บขอมูลแบบลิตเติ้ลเอ็นเดียนจะ

ถกูเลือกใช ในโปรเซสเซอรของ ARM และเครื*อง x86 (โปรเซสเซอรสวนใหญในคอมพิวเตอร

ในปจจุบัน) แตการเก็บแบบบิ๊กเอ็นเดียนจะถูกเลือกใช ในโปรเซสเซอรของ IBM-Z วิธีการ 

เก็บขอมูลในหัวความจํานี้จะมีประโยชนในการนําไปใชตรวจสอบขอมูลในหนLวยความจํา

โดยตรง (ดีบัก, Debug)
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3.3.2 สแต็ก (Stacks)

สแต็ก (Stack) เปนกระบวนการจัดการขอมูลในหนLวยความจําท่ีใชบริหารจัดการ

คาของตัวแปรท่ีใช ในโปรแกรม โดยจะมีการเก็บขอมูลแบบ LIFO (Last-In First-Out) 

โดยอาศัยสแต็กพอยนเตอร (Stack Pointer) ซึ่งเปนรีจิสเตอรมาชวยในการจดจําสถานะใน

การทํางาน ตัวอยางของการใชงานสแต็กนั้นแสดงดังโปรแกรมที่ 3.1 สแต็กจะถูกใช ในการ

เรียกใชงานฟงกชัน (Function Call หรือ Procedure Call) ในตัวอยางนี้ ตัวแปร a จะถูก

กําหนดใหมีคาเทากับ 1 (บรรทัดที่ 12) เมื*อฟงกชัน bar ถูกเรียก (บรรทัดที่ 13) ตัวแปร a 

จะถูกเก็บไว ในสแต็กกอนที่ฟงกชัน bar จะเริ่มทํางาน เมื*อฟงกชัน bar เริ่มทํางาน (บรรทัด

ที่ 6) ตัวแปร a จะเปรียบเหมือนวาไมมีอีกตอไปในฟงกชัน bar ตัวแปร b และ a (บรรทัดที่ 

6 และ 7) จะถูกสรางใหมโดยไมมีความสัมพันธใดๆ กับตัวแปร a ที่ถูกสรางไปแลวและถูก

เก็บไวอยูในสแต็ก เมื*อฟงกชัน foo ถูกเรียกภายในฟงกชัน bar เชนกัน ตัวแปร b และ a 

จะถูกเก็บเขาสแต็ก (ซอนทับสแต็กที่เก็บไวกอนหนา แตไมแทนที่) แลวเรียกใชงานฟงกชัน 

foo เมื*อฟงกชัน foo ทํางานเสร็จสิ้น (บรรทัดที่ 4) เฉพาะผลการคํานวณ (ตัวแปร a ของ

ฟงกชนั foo) จะถูกนาํไปใช ในฟงกชนั bar โดยเรียกขอมลูจากสแต็กชัน้บนสุด ซึง่กค็อืตวัแปร

ของฟงกชัน bar โดยเมื*อฟงกชัน foo ทํางานเสร็จสิ้นไปแลว ตัวแปรทั้งหมดที่ถูกกําหนด

ในฟงกชัน foo จะถูกลบออกและคืนพื้นที่หนLวยความจําใหกับระบบปฏิบัติการทันที ทําใหมี

พื้นท่ีหนLวยความจําเพิ่มสําหรับการทํางานในสวนอื*นได และลักษณะเดียวกัน เมื*อฟงกชัน 

bar ทํางานเสร็จสิ้น ผลจะถูกนําไปใช ในฟงกชัน main โดยเรียกขอมูลในสแต็กกลับมาอีก

ครั้งหนึ่ง จนไดคําตอบในบรรทัดที่ 13 การซอนทับขอมูลในลักษณะสแต็กสามารถทําใหการ

พฒันาโปรแกรมทําไดงาย และสามารถจดัการขอมลูที่ไมตองการอกีตอไปในหนLวยความจาํได

เปนอยางดี อยางไรก็ตามหากการเก็บขอมูลในสแต็กดําเนินตอไปเรื*อยๆ จนไมมีหนLวยความ

จําเหลือ (Stack Overflow) จะทําใหการทํางานผิดพลาดได ความผิดพลาดในลักษณะนี้เกิด

ขึ้นไดงายในการเขียนโปรแกรมในลักษณะรีเคอรซฟี (Recursive) ซึ่งเปนการที่ฟงกชันเรียก

ใชงานตัวเองซอนไปเรื*อยๆ ซึ่งในการพัฒนาระบบฝงตัวที่มีขนาดหนLวยความจําจํากัด เกือบ

ทัง้หมดมขีนาดของหนLวยความจํานอยกวาหนLวยความจําของคอมพวิเตอร การเขยีนโปรแกรม

ในลักษณะรีเคอรซีฟจึงควรหลีกเลี่ยง
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โปรแกรมที่ 3.1 ตัวอยางการเขียนโปรแกรมที่มีการใชสแต็กในการเก็บคาตัวแปร

บรรทัดที่ ฟงกชัน

1   int foo (int b) {

2      int a;

3      a = b + 10 ;

4      return a;

5   }

6   int bar (int b) {

7      int a;

8      a = foo (10) + 10 ;

9      return a;

10   }

11   int main (void) {

12      int a = 1;

13      a = bar (10) ;

14   }

3.3.3 การปองกันพื้นที่หน*วยความจํา (Memory Protection Unit)

การปองกันการเขาถึงหนLวยความจําที่ไมเกี่ยวของ เปนอีกกระบวนการหน่ึงท่ีมีความ

สําคัญในการใชงานหนLวยความจําที่ใชรวมกันที่ทุกโปรแกรมสามารถเขาถึงไดอยางอิสระ 

การอนุญาตใหทุกโปรแกรมสามารถเขาถึงขอมูลในหนLวยความจําไดอยางอิสระอาจทําใหเกิด 

ความเสียหายกับขอมูลในหนLวยความจําซึ่งเปนขอมูลการทํางานของโปรแกรมอื*นๆ ท่ีกําลัง

ทํางานอยูได โปรเซสเซอรหลายๆ รุนนั้น จะมีฮารดแวรที่ทําหนาท่ีปองกันการเขาถึงขอมูล 

ที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งในกรณีที่มีความพยายามเขาถึงขอมูลนั้นๆ ฮารดแวรที่กลาวถึงนี้จะไม 

อนุญาตและคืนคาความผิดพลาด (Segmentation Fault) 



42  เรียนรูระบบฝงตัวดวย Raspberry Pi

3.3.4 การจองพืน้ท่ีหน*วยความจาํ (Dynamic Memory Allocation)

การจองพื้นที่หนLวยความจํา (Memory Allocation) เปนอีกกระบวนการหนึ่งในการใช

งานพืน้ท่ีหนLวยความจาํ เพื*อใหเกดิความม่ันใจวาหนLวยความจาํจะมเีพียงพอตลอดการทาํงาน

ของโปรแกรม รวมถึงเพื*อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลที่ถูกบันทึกจะถูกบันทึกในพ้ืนที่หนLวย 

ความจําทีอ่ยูตดิกนั อนัจะเปนการเพิม่ประสทิธิภาพในการทาํงานโดยรวมได ลักษณะการจอง

พืน้ท่ีหนLวยความจาํนัน้ โปรแกรมจะรองขอใหระบบปฏบิตักิารจองหนLวยความจําลวงหนา (ใน

ภาษาซี การสั่งใหจองหนLวยความจําจะใชคําสั่ง ‘malloc’ ในการจอง) ซึ่งเมื*อใชงานเสร็จสิ้น

แลวหนLวยความจําที่ถูกจองจะถูกคืน (ในภาษาซี จะใชคําสั่ง ‘free’) การอนุญาตใหมีการจอง

พืน้ท่ีหนLวยความจํามีขอเสยีทีอ่าจทาํใหเกดิการสญูหายของหนLวยความจําได (Memory Leak) 

อนัเนื*องมาจากความไมสมบรูณของโปรแกรมหรือความผดิพลาดของโปรแกรมทีต่องหยดุการ

ทํางานกอนที่จะมีการคืนพื้นที่ กลาวคือมีการจองแตไมมีการคืนพื้นที่หนLวยความจํา การแก

ปญหานีร้ะบบปฏบิตักิารจะมีกระบวนการในการคนหาพืน้ทีท่ีถ่กูจองแตไมได ใชงาน (Garbage 

Collector) เพื*อนําคืนกลับมา อีกปญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นไดคือ การกระจัดกระจายของพื้นที่

ที่จองในหนLวยความจํา (Memory Fragmentation) กลาวคือ พื้นที่หนLวยความจําที่ถูกจอง

อาจกระจัดกระจาย โปรแกรมอื*นๆ ที่ไมไดจองจะตองใชพื้นที่ที่เหลือที่ไมมีความตอเนื*อง ซึ่ง

ทําใหการเขาถึงหนLวยความจําไมมีประสิทธิภาพ หรืออีกในลักษณะหนึ่งคือ ในขณะที่กําลังจะ

จองพื้นที่หนLวยความจํา หนLวยความจําอาจกําลังถูกใชงานโดยโปรแกรมอื*นๆ ที่มีการใชพื้นที่ 

ในหนLวยความจํากระจัดกระจาย ทําใหการจองพื้นที่หนLวยความจําไมสามารถจองพื้นที่ที่มี 

ความตอเนื*องกันได ซ่ึงความไมตอเนื*องนี้จะทําใหการเขาถึงขอมูลชากวาปกติ วิธีแกปญหา

เหลานี้มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีการที่งายที่สุดคือหยุดการทํางานทุกอยางชั่วคราว และทําการ

จัดเรียงพื้นที่ที่ถูกจองหรือไมไดถูกจองในหนLวยความจําใหม รวมถึงการคนหาพ้ืนท่ีที่ถูกจอง

แตไมไดถูกใชงานดวย อยางไรก็ตามวิธีการน้ีอาจทําใหระบบหยุดนานจนไมสามารถยอมรับ

ไดก็เปนได

3.3.5 การสงผานขอมูลของโปรแกรม/ฟงกชัน

 ที่มีผลตอการใชหน*วยความจํา 

เทคนคิการสงผานขอมลูของแตละโปรแกรมหรอืฟงกชนั มผีลตอการใชงานพืน้ทีห่นLวย

ความจําเชนกัน จากตัวอยางโปรแกรมที่ 3.2 ตัวแปร c ถูกกําหนดใหเปนตัวแปรประเภท

โกลบอล (Global Variable) (บรรทดัที ่1) ทีส่ามารถถูกเรยีกใชงานได ในทกุฟงกชนั หรอืกลาว

ไดวาตัวแปร c จะคางอยูในหนLวยความจาํตลอดการทาํงาน สวนตวัแปร a ของฟงกชนั main 



บทที่ 3 สถาปตยกรรมของหนวยความจํา  43

(บรรทัดที่ 6) จะเปนตัวแปรประเภทโลคอล (Local Variable) ที่สามารถใชงานไดเฉพาะใน

ฟงกชัน main (อนึ่ง ตัวแปร a ในฟงกชัน foo (บรรทัดที่ 2) เปนตัวแปรโลคอลของฟงกชัน 

foo ซึ่งเปนคนละตัวกับตัวแปร a ในฟงกชัน main) เมื*อตัวแปร a ในฟงกชัน main ถูกสง

ไปยังฟงกชัน foo (บรรทัดที่ 9) ตัวแปร a ของฟงกชัน main จะถูกเก็บไว ในสแต็กและสราง

ตวัแปร a ของฟงกชนั foo ขึน้มาใหม (Pass by Value) กลาวคอืความตองการหนLวยความจาํ 

จะมากขึ้นเพื*อเก็บคาของตัวแปร a ทั้งสองตัว แมวาจะเก็บคาการทํางานเดียวกันก็ตาม ใน

สวนของตัวแปร b ในฟงกชัน main (บรรทัดที่ 7) นั้นจะถูกสงผานไปฟงกชัน foo โดยอาศัย

พอยนเตอร (Pointer) (บรรทัดที่ 9) ซึ่งจะชี้ถึงตําแหนLงของตัวแปร b ที่ถูกเก็บอยูในสแต็ก 

(Pass by Reference) กลาวคือตัวแปร b ในฟงกชัน foo จะเปนตัวเดียวกับตัวแปร b ใน

ฟงกชัน main ซึ่งจะอางอิงพื้นที่หนLวยความจําเดียวกัน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองใชหนLวย

ความจําเพิม่ขึน้เหมอืนการใชงานตวัแปรแบบโลคอล ความแตกตางระหวางการใชตวัแปรแบบ

โกลบอลกับการใชพอยนเตอรนั้นคือ ตัวแปรแบบโกลบอลจะสามารถใชงานได ในทุกฟงกชัน 

แตตัวแปรที่สงผานคาโดยใชพอยนเตอรจะใชงานไดเฉพาะในฟงกชันที่ถูกสงผานไปเทานั้น

โปรแกรมที่ 3.2 ตัวอยางการเขียนโปรแกรมที่มีการสงผานขอมูลในลักษณะตางๆ

บรรทัดที่ ฟงกชัน

1 int c = 10;

2 int foo(int a, int* b) {

3     return a + b + c;

4 }

5 int main(void) {

6     int a = 1;

7     int* b;

8     *b = 10;

9     a = foo(a, b);

10 }
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แบบฝกหัดทายบท 

 1. จงอธิบายวาเหตุใดจึงตองมีหนLวยความจําหลายแบบ

 2. จงอธิบายวาขนาดหนLวยความจําที่โปรเซสเซอรมองเห็นไดกับหนLวยความจําที่มีอยูจริง

แตกตางกันอยางไร และอะไรเปนปจจัยในการพิจารณา

 3. จงอธิบายวาหากโปรแกรมทีถ่กูพฒันาขึน้มขีอมลูอางองิทีจ่าํเปนตองใช ในระหวางทาํงาน 

ขอมูลนี้ควรถูกจัดเก็บที่ใดและควรจะเขาถึงขอมูลนี้อยางไร

 4. จงอธิบายวาเหตุใดจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการหนLวยความจําแบบสแต็ก

 5. จงอธิบายความแตกตางระหวางสแครตชแพด (Scratch) และแคช (Cache)






