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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายพื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

2. แสดงข้อแตกต่างระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์

3. สามารถเลือกใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
อย่างเหมาะสม



1.1 บทน า



บทน า: Embedded System applications



บทน า: Embedded System applications

• ระบบสมองกลฝังตัว คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วย ตัว
ประมวลผล อุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมที่ใช้ส าหรับจุดประสงค์
เฉพาะอย่าง (specific purpose)

• องค์ประกอบหลักของระบบสมองกลฝังตัว

– ไมโครโพรเซสเซอร์

– ไมโครคอนโทรลเลอร์



1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
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Block diagram of basic computer system

Microprocessor
(CPU)



• Microprocessor คือหน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่ท า
การค านวณและประมวลผลทางตรรกะ มีองค์ประกอบที่
ส าคัญได้แก่
– Control unit

– Arithmetic-Logic unit

– Register

ไมโครโพรเซสเซอร์ 



Control unit ALU

Memory

ไมโครโพรเซสเซอร์: Processing Cycle



1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์



ไมโครคอนโทรลเลอร์
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• Microcontroller เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท าหน้าที่
ประมวลผลตามโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ป้อนเข้ามา อยู่ในรูปแบบ
ของวงจรรวมที่สามารถใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์รอบข้าง 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์



ไมโครคอนโทรลเลอร์
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1.4 การเลือกใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์



• สามารถเลือกใช้งานได้ตามความถนัดและเหมาะสม 

• ระบบมีขนาดใหญ่ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ควรเลือกใช้    
ไมโครโพรเซสเซอร์ในการท างาน 

• ระบบที่มีขนาดเล็ก เช่น งานควบคุมทั่วๆไปที่ไม่ต้องการความ
ซับซ้อนมากนักควรเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

การเลือกใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ



ระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประมวลผล
หลัก มีข้อดีหลายอย่างได้แก่

• มีขนาดเล็ก

• มีราคาถูกกว่าการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์

• ฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความซับซ้อนน้อย ช่วยลดข้อผิดพลาดใน
การต่อวงจร

• มีการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ

การเลือกใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ฯ



1.5 สรุป



• ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่อยู่ใน
รูปแบบวงจรรวมหรือชิปถูกออกแบบมาเพื่อท าหน้าที่ในการ
ประมวลผลตามโปรแกรมค าสั่งที่ป้อนเข้ามา

• ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่น าเอาไมโครโพรเซสเซอร์มา
รวมกับหน่วยความจ าและระบบอินพุตเอาต์พุตต่างๆ ที่จ าเป็น
เอาไว้ในตัวเดียวกัน เช่น พอร์ตอนุกรม ตัวจับเวลา วงจรควบคุม
การขัดจังหวะ ฯลฯ

สรุป



1.6 แบบฝึกหัดท้ายบท



แบบฝึกหัดท้ายบท

แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดทุกข้อ
1. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. จงอธิบายโครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์



1.6 แบบฝึกหัดท้ายบท

3.จงอธิบายชนิดของหน่วยความจ าต่อไปน้ี
3.1) หน่วยความจ า DRAM
3.2) หน่วยความจ า SRAM
3.3) หน่วยความจ า ROM
3.4) หน่วยความจ า PROM
3.5) หน่วยความจ า EPROM
3.6) หน่วยความจ า EEPROM
3.7) หน่วยความจ าแฟลช
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