
 

บทท่ี 1 
พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร ์

 

1.1 บทน า 
 

 ทุกวันนี้ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกน ำมำประยุกต์ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยใน
ชีวิตประจ ำวัน ปริมำณของไมโครโพรเซสเซอร์  (Microprocessor) และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วและเป็นตลำดที่มีกำรเติบโตสูงมำกเป็นระดับต้น ๆ ของ
โลก ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือส่วนส ำคัญระบบคอมพิวเตอร์ที่ท ำหน้ำที่เป็น
หน่วยประมวลผลเพ่ือท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งท ำงำนตำมโปรแกรมค ำสั่งที่ป้อนเข้ำมำ เนื้อหำใน
บทนี้ ได้ อธิบำย พ้ืนฐำนกำรท ำงำนและกำร เลื อกใช้ งำนระหว่ำง ไมโครโพร เซสเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์  
 

 ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบวงจรรวมหรือชิป โครงสร้ำง
ภำยในเป็นวงจรรวมขนำดใหญ่ประกอบไปด้วยหน่วยค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ และตรรกศำสตร์ 
(Arithmetic and Logical Unit) เรจิสเตอร์ (Register) บัสข้อมูล (Data Bus) บัสควบคุม (Control 
Bus) บัสแอดเดรส (Address Bus) รวมกันเป็นหน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit) 
เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรประมวลผลตำมโปรแกรมค ำสั่งที่ป้อนเข้ำมำ ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงแผนภำพบล็อก
ของไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 ของบริษัท ZILOG ซ่ึงแสดงไดดั้งภำพที่ 1.1  
 จำกภำพที่ 1.1 ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  1. บัสข้อมูล ท ำหน้ำที่ในกำรรับและส่งข้อมูลระหว่ำงไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยควำมจ ำ 
(Memory) และระหว่ำงไมโครโพรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอำต์พุต (Input/Output) 
  2. บัสแอดเดรส เป็นบัสขนำด 16 บิต ท ำหน้ำที่ ในกำรระบุต ำแหน่งในกำรติดต่อกับ
หน่วยควำมจ ำข้อมูลและหน่วยควำมจ ำโปรแกรม 
  3. บัสควบคุม ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของซีพียู เช่น กำรควบคุมกำรท ำงำนของซีพียูกับ
อุปกรณ์ภำยนอกหรือควบคุมกำรบริกำรขัดจังหวะ 
 จะเห็นได้ว่ำไมโครโพรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือกำรประมวลผลเท่ำนั้น หำกไม่มี
กำรต่อหน่วยควำมจ ำ อุปกรณ์อินพุตเอำต์พุต และอุปกรณ์รอบข้ำงที่จ ำเป็น ไมโครโพรเซสเซอร์ก็ไม่
สำมำรถท ำงำนได ้
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ภำพที่ 1.1 แผนภำพบล็อกของไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล Z80 ของบริษัท ZILOG 
 

ที่มำ: Z80 CPU User Manual, 2014, p. 1. 
 

1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนำดเล็ก ท ำหน้ำที่ประมวลผลตำมโปรแกรมหรือ
ชุดค ำสั่งที่ป้อนเข้ำมำ อยู่ในรูปแบบของวงจรรวมที่สำมำรถใช้ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์รอบข้ำง 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนได้โดยอำศัยกำร
เขียนโปรแกรมค ำสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ท ำงำนตำมต้องกำร 
 โครงสร้ำงภำยในของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยโครงสร้ำงหลักแสดงดังภำพที่ 
1.2 มีรำยละเอียดดังนี้ 
  1. หน่วยประมวลผลกลำง ท ำหน้ำที่ประมวลผลด้ำนกำรตัดสินใจและด้ำนค ำนวณ โดยกำร
ท ำงำนของส่วนประมวลผลจะข้ึนอยู่กับกำรเขียนโค้ดค ำสั่งในกำรควบคุมท ำงำน  
  2. หน่วยควำมจ ำ ท ำหน้ำที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งชนิดของพ้ืนที่เก็บข้อมูลเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
   1) หน่วยควำมจ ำโปรแกรม ท ำหน้ำที่เก็บโปรแกรมที่ผู้เขียนพัฒนำขึ้นมำเก็บในส่วนนี้ ปกติ
จะเรียกหน่วยควำมจ ำส่วนนี้ว่ำรอม (ROM: Read-Only Memory) สำมำรถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้โดย
กรรมวิ ธี พิ เศษ เช่น  ใช้ เครื่ อง โปรแกรมท ำหน้ ำที่ อั พโหลด (Up load) โปรแกรมลงในชิป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยข้อมูลในหน่วยควำมจ ำนี้จะไม่สูญหำยแม้ว่ำจะหยุดจ่ำยไฟเลี้ยงให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ตำม นอกจำกนี้ยังมีหน่วยควำมจ ำโปรแกรมชนิดอ่ืนๆ อีกเช่น PROM 
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(Programmable Read-Only Memory), EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-
Only Memory), หน่วยควำมจ ำแฟลช (Flash Memory) เป็นต้น 
   2) หน่วยควำมจ ำข้อมูลหรือแรม (RMA: Random Access Memory) ท ำหน้ำที่เก็บข้อมูล
ชั่วครำว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เช่น ข้อมูลในกำรเก็บค่ำตัวแปรในกำรค ำนวณ 
โดยข้อมูลชนิดนี้จะสูญหำยเมื่อหยุดจ่ำยไฟเลี้ยงให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  3. พอร์ตอินพุตเอำต์พุต ท ำหน้ำที่เป็นส่วนส ำหรับรับส่งสัญญำณแอนะล็อกหรือดิจิทัล เพ่ือ
เชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทั่วไปไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วยพอร์ตอินพุตเอำต์พุต
ส ำหรับรับส่งข้อมูลทั้งแบบอนุกรมและขนำน 
  4. อุปกรณ์รอบข้ำง (Peripherals) คือกำรน ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เป็นควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ระบบควบคุมเช่น พอร์ตอนุกรม ไทม์เมอร์/เคำน์เตอร์ วงจรควบคุมกำรอินเตอร์รัพท์ (Interrupt) ตัว
แปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) ฯลฯ มำรวมไว้ภำยในชิป
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อช่วยให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรพัฒนำโปรแกรมส ำหรับควบคุมกำรท ำงำน 
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ภำพที่ 1.2 โครงสร้ำงหลักของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

1.4 การเลือกใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 เนื่องจำกในปัจจุบันไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์มีรำคำถูกลงมำกและมีฟังก์ชันกำร
ท ำงำนที่หลำกหลำยท ำให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง กำรเลือกใช้งำนไมโคร
โพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อก ำหนดตำยตัว สำมำรถเลือกใช้งำนได้ตำม
ควำมถนัดและเหมำะสม ส ำหรับระบบที่มีขนำดเล็ก เช่น งำนควบคุมทั่วๆ ไปที่ไม่ต้องกำรควำมซับซ้อน
มำกนักควรเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ถ้ำหำกระบบมีขนำดใหญ่ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ควร
เลือกใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ในกำรท ำงำน  
 อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำในรำยวิชำนี้ได้เน้นกำรศึกษำโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมตลอดจนกำรเขียน
โปรแกรมและกำรประยุกต์ใช้งำนไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหลัก เนื่องจำกไมโครคอนโทรลเลอร์สำมำรถ
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น ำไปประยุกต์ใช้งำนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนระบบสมองกลฝังตัว (Embedded systems) ซึ่งระบบสมองกลฝังตัวก็คือ
คอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้ำง และโปรแกรมที่ท ำงำนตำม
ฟังก์ชันที่ถูกออกแบบเพ่ือใช้ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์เฉพำะอย่ำง เช่น เครื่องปรับอำกำศ เครื่อง
ซักผ้ำ เครื่องเล่นดีวีดี กล้องดิจิทัล เป็นต้น  
 ส ำหรับระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประมวลผลหลักในกำรท ำงำนมีข้อดี
หลำยอย่ำงได้แก่ 
  1. ระบบที่พัฒนำขึ้นโดยไมโครคอนโทรลเลอร์มีขนำดเล็ก 
  2. ระบบที่พัฒนำขึ้นโดยไมโครคอนโทรลเลอร์มีรำคำถูกกว่ำกำรใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ 
  3. ฮำร์ดแวร์ที่พัฒนำขึ้นโดยไมโครคอนโทรลเลอร์มีควำมซับซ้อนน้อย ช่วยลดข้อผิดพลำดที่อำจ
เกิดข้ึนในกำรต่อวงจร 
  4. มีกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้งำนไมโครคอนโทรลเลอร์มำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ ช่วยลด
ระยะเวลำในกำรพัฒนำระบบส ำหรับผู้เริ่มต้นได ้

 

1.5 สรุป 
 

 ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งทีอ่ยู่ในรูปแบบวงจรรวมหรือชิป            ถูก
ออกแบบมำเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรประมวลผลตำมโปรแกรมค ำสั่งที่ป้อนเข้ำมำ ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นอุปกรณท์ี่น ำเอำไมโครโพรเซสเซอร์มำรวมกับหน่วยควำมจ ำและระบบอินพุตเอำต์พุตต่ำงๆ ที่จ ำเป็น
เอำไว้ในตัว เดียวกัน เช่น พอร์ตอนุกรม ตัวจับเวลำ วงจรควบคุมกำรขัดจังหวะ ฯลฯ โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์สำมำรถท ำงำนได้ทันทีเมื่อป้อนไฟเลี้ยงและสัญญำณนำฬิกำให้ระบบ ท ำให้กำร
ออกแบบวงจรง่ำยขึ้นและมีขนำดเล็กลงเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับเนื้อหำในบทถัดไปได้อธิบำยโครงสร้ำง
และสถำปัตยกรรมกำรท ำงำนของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
นิยมในกำรน ำไปประยุกต์ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย 

 
1.6 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดทุกข้อ 
1. จงอธิบำยข้อแตกต่ำงที่ระหว่ำงไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. จงอธิบำยโครงสร้ำงภำยในของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. จงอธิบำยชนิดของหน่วยควำมจ ำต่อไปนี้ 

1.1) หน่วยควำมจ ำ DRAM 
1.2) หน่วยควำมจ ำ SRAM 
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1.3) หน่วยควำมจ ำ ROM 
1.4) หน่วยควำมจ ำ PROM 
1.5) หน่วยควำมจ ำ EPROM 
1.6) หน่วยควำมจ ำ EEPROM 
1.7) หน่วยควำมจ ำแฟลช 


