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คำนำ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลี และไมโครคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 4123314 นี้ ได้เรียบเรียงขึน้ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวด
วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
ของอาจารย์ ที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้ หา
เอกสารเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 15 สัปดาห์ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบจานวนและภาษาสาหรับ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็ก
และคาสั่งคณิตศาสตร์ โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้เบื้องต้น การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดด
และคาสั่งการกระทาซ้า โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อยเบื้องต้น การกระทาระดับบิต การ
อ้างแอดเดรส การขัดจังหวะและคาสั่งจัดการกับสายข้อมูล คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร
การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้น ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียด
แต่ละหัวข้อเรื่องที่สอนจากเอกสาร หนังสือ ตารา หรือสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมอีก หวังว่าเอกสาร
ประกอบการสอนนี้คงอานวยประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนตามสมควร หากท่านนาไปใช้มี
ข้อเสนอแนะ ผูเ้ ขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แผนบริหำรกำรสอนประจำรำยวิชำ
ชื่อรายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 4123314
จานวนหน่วยกิต
เวลาเรียน
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จุดมุง่ หมายรายวิชา
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สื่อการเรียนการสอน
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สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
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ระบบซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 2
หัวข้อเรื่อง
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กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
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ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร์
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์
การเกิดอินเตอร์รัพต์
เรจิสเตอร์ของซีพียู 8086
การระบุตาแหน่งในเรจิสเตอร์
การเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจา
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
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แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 3
หัวข้อเรื่อง
ระบบจานวน (Number System)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
การแปลงค่าจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
การบวกและการลบเลขฐานสอง
การคูณและการหารเลขฐานสอง
เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
บิต, ไบต์, เวิร์ด และดับเบิล้ เวิร์ด
ระบบเลข 2’ Complement
ระบบเลขบีซีดี (Binary Code Decimal)
มาตรฐาน IEEE 754
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 4
หัวข้อเรื่อง
ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Language for Computer Programming)
รายละเอียด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
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ภาษาต่างๆ สาหรับคอมพิวเตอร์
ระดับของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
การแปลภาษาสาหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาแอสแซมบลี
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 5
หัวข้อเรื่อง
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to computer architecture)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
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การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 6
หัวข้อเรื่อง
คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์
(Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
คาสั่งในการโอนย้ายข้อมูล คาสั่ง MOV
เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คาสั่งในการโอนย้ายข้อมูล
แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์
แฟล็ก (Flags)
คาสั่งทางคณิตศาสตร์
กลุ่มคาสั่งบวกและลบ
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โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบือ้ งต้น
(Assembly Language Programming)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเก่า
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม่
การเรียกใช้บริการของ DOS
ขั้นตอนการแปลโปรแกรม
ตารางแสดงรหัสแอสกี
สรุป
คำถำมทบทวน
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หัวข้อเรื่อง
การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดดและคาสั่งการกระทาซ้า
(Data Declaration, Jump and Iteration Loop)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
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สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 11
หัวข้อเรื่อง
การกระทาระดับบิต (Bitwise Operationl)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
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- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
คาสั่งทางตรรกศาสตร์
การประยุกต์ใช้งานคาสั่งทางตรรกศาสตร์
คาสั่งเลื่อนบิต
ตัวอย่างการใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต
การประยุกต์ใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต
คาสั่งหมุนบิต
คาสั่งหมุนบิตที่ผ่านแฟล็กทด
ตัวอย่างการใช้งานคาสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต
สรุป

144
144
145
147
149
151
151
152
153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
154
157
158
159
160
161
162
163
164

(12)

หน้ำ
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 12
หัวข้อเรื่อง การอ้างแอดเดรสและการขัดจังหวะ
(Addressing Mode and Interruption)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
การอ้างแอดเดรส
แบบการอ้างแอดเดรส
การขัดจังหวะ
กระบวนการขัดจังหวะใน 8086
คาสั่งติดต่อกับอุปกรณ์ใน 8086
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 13
หัวข้อเรื่อง
คาสั่งจัดการกับสายอักขระ (Instructions for Character Data)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน

165
166
167
167
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
169
173
174
178
184
185
186
187
187
187
187
187
187
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หน้ำ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
คาสั่ง MOVS
คาสั่ง REP
คาสั่ง STOS
คาสั่ง LODS
คาสั่ง REPZ
คาสั่ง CMPS
คาสั่ง REPNZ
คาสั่ง SCAS
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 14
หัวข้อเรื่อง
คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร (Macro and Instruction Table)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน

188
188
188
188
188
189
191
191
192
194
195
196
196
199
199
200
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
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หน้ำ
เนือ้ หาที่สอน
คาสั่ง XLAT
แมโคร
พารามิเตอร์ของแมโคร
การใช้ LABEL ในแมโคร
แมโครกับโปรแกรมย่อย
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 15
หัวข้อเรื่อง
การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
(The Practice of Assembly Programming Skills)
รายละเอียด
จานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- สัดส่วนของการประเมิน
เนือ้ หาที่สอน
การดาวน์โหลดและติดตัง้ โปรแกรม MASM32
การดาวน์โหลดและติดตัง้ โปรแกรม EditPlus
สรุป
คำถำมทบทวน
เอกสำรอ้ำงอิง
บรรณำนุกรม

202
202
203
204
205
206
207
207
208
209
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
211
232
246
246
248
249
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สำรบัญภำพ
ภำพที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
2.1
2.2
2.3
2.4

หน้ำ
แสดงภาพซุเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)
แสดงภาพซุเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)
แสดงภาพซุเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)
แสดงภาพซุเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
แสดงภาพเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
แสดงภาพเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
แสดงภาพเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
แสดงภาพเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
แสดงภาพมินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer Computer)
แสดงภาพคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (Microcomputer/Personal computer)
แสดงภาพคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (Microcomputer/Personal computer)
แสดงภาพโน้ตบุ๊ค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพโน้ตบุ๊ค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพโน้ตบุ๊ค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพแท็บเล็ต (Tablet PC)
แสดงภาพแท็บเล็ต (Tablet PC)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงโครงสร้างของฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
แสดงแผนภูมิหัวหอมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แสดงแผนภาพบล็อกของไมโครโพรเซสเซอร์
แสดงแผนภาพบล็อกของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
แสดงแผนภาพบล็อกของซีพียู 8086
แสดงสถานะแฟล็ก (Flag Status) ที่ใช้ในการตรวจสอบการทางานของ
ซีพียู (CPU 8086)

4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
10
15
16
18
19
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ภำพที่
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2

หน้ำ
แสดงการเกิดอินเตอร์รัพต์ ที่ตาแหน่ง 0000- 03FF ขนาด 1 กิโลไบต์ (1Kbytes) 23
แสดง register ที่ใช้ในไมโครโพรเซสเซอร์ 8086
24
แสดงโครงสร้างเรจิสเตอร์ของ 8086 กับการคานวณหาค่าตาแหน่งใน
หน่วยความจา
25
แสดงการแบ่งกลุ่มของเรจิสเตอร์การแบ่งส่วน (Segment Register)
27
แสดงการจับคู่ตาแหน่งที่สัมพันธ์กันในเรจิสเตอร์การแบ่งส่วน (Segment Register) 27
แสดงการบวกค่าในเรจิสเตอร์CS และ IP เพื่อคานวณหาค่าจริงในหน่วยความจา 28
การบวกค่าในเรจิสเตอร์DS กับ EA เพื่อหาตาแหน่งจริงในหน่วยความจา
30
แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยตรง (Direct Addressing Mode)
30
แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยอ้อม (Indirect Addressing Mode) 31
แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยใช้แสต็ก (Stack Addressing Mode) 32
แสดงขัน้ ตอนการทางานของหน่วยประมวลผล
55
แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ผ่านระบบบัส
56
แสดงการแปลงแอดเดรสจากแบบเซกเมนต์ : ออฟเซ็ต เป็นแอดเดรส
ขนาด 20 บิต
58
แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของ Segment
59
แสดงการทางานแบบไปป์ไลน์เทียบกับการทางานแบบปกติ
62
แสดงลักษณะของบัสที่มกี ารใช้หน่วยความจาแคช
63
แสดงการเรียงไบต์ขอ้ มูลในหน่วยความจา
71
แสดงแฟล็กต่าง ๆ
83
แสดงการจัดเรียงข้อมูลในหน่วยความจาจากการประกาศข้อมูล
114
แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าหลังการอ้างใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้
116
แสดงโครงสร้างควบคุมแบบ repeat until
135
แสดงโครงสร้างควบคุมแบบ while loop
137
แสดงโครงสร้างควบคุมแบบ for loop
138
แสดงการทางานของแสต็ก
147
แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรียกใช้โปรแกรมย่อย
148

(17)

ภำพที่
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1

หน้ำ
แสดงขัน้ ตอนการแปลงค่าของ AL
แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต
แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต และการหมุนบิต
แสดงลักษณะการทางานของคาสั่งหมุนบิต
แสดงลักษณะการทางานของคาสั่งหมุนบิตที่ผ่านแฟล็กทด
แสดงการเก็บตาแหน่งที่อยู่ของคาสั่งถัดไป (return address) บนแสต็ก

157
158
161
161
162
175

(18)

(19)

สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่

หน้ำ

2.1
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
8.2
11.1
11.2
11.3
11.4

28
70
86
92
93
103
108
113
121
155
157
159
160

แสดงชนิดของการอ้างอิงหน่วยความจาในเซกเมนต์เรจิสเตอร์
แสดงตาแหน่งเรจิสเตอร์ DS และค่าในหน่วยความจาหลังการทางานของคาสั่ง
แสดงคาสั่งสาหรับการกาหนดค่าแฟล็กแฟล็กต่าง ๆ
แสดงผลกระทบของคาสั่งต่าง ๆ ต่อแฟล็ก
แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงค่าแฟล็กในการทางานของคาสั่งต่าง ๆ
แสดงบริการของดอสที่สาคัญและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
แสดงตารางรหัสแอสกี
แสดงคาสั่งเทียมสาหรับการระบุขนาดข้อมูลในการจองหน่วยความจา
แสดงคาสั่งกระโดดต่างๆ
แสดงค่าของการกระทาทางตรรกศาสตร์
แสดงผลของการใช้คาสั่งทางตรรกศาสตร์กับข้อมูล
แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตของข้อมูลต่าง ๆ
แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย

(20)

(21)

แผนบริหำรกำรสอนประจำรำยวิชำ
รำยวิชำ ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
รหัสวิชำ 4123314
(Microprocessor and Assembly Language)
จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) ชัว่ โมง
เวลำเรียน
คิด 15 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น บรรยาย 2x15 = 30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2x15 = 30
ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 5x15 = 75 ชั่วโมง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู้ ทั่ ว ไปของไมโครโพรเซสเซอร์ ห รื อ ไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงสร้ า งของไมโครโพรเซสเซอร์ การเกิ ด อิ น เทอร์ รั พ ต์ แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
หน่วยความจา การติดต่อรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก และการเขียนภาษาแอสแซมบลี
สาหรับไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ
1. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การเกิดการขัดจังหวะ เรจิสเตอร์ของซีพียู 8086 การระบุ
ตาแหน่งในเรจิสเตอร์การเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจา
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถที่จะใช้โปรแกรมดีบัก (Debug) ในการตรวจ
สอนการทางานในระดับบิตคาสั่งและการจัดการกับบิตข้อมูลได้
3. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนภาษาโปรแกรมแอสแซมบลีเบือ้ งต้นได้
เนื้อหำ
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 1
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิ บ ายถึ ง องค์ป ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ตลอดจน
โครงสร้างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีน่ ามาใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 2
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิดของ
ไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้า งสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ การเกิดอินเตอร์รัพต์
การระบุตาแหน่งในเรจิสเตอร์และการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจา

(22)

แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 3
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ การแปลงค่าจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
การบวกและการลบเลขฐานสอง การคูณและการหารเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
บิต, ไบต์, เวิรด์ และดับเบิล้ เวิรด์ ระบบเลข 2’ Complement ระบบเล BCD (Binary Code Decimal)
และมาตรฐาน IEEE 754
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 4
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายภาษาต่าง ๆ สาหรับคอมพิวเตอร์ ระดับของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม การ
แปลภาษาสาหรับคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแเซมบลี
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 5
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา การเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ
และของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 6
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิ บายคาสั่ งในการโอนย้ายข้อมูล การใช้ คาสั่ง MOV เครื่องมือในการทดลองการ
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี คาสั่งในการโอนย้ายข้อมูลและคาสั่งทั่วไป การทางานของแฟล็ก
(Flags) คาสั่งทางคณิตศาสตร์กลุ่มคาสั่งบวกและลบ กลุ่มคาสั่งคูณและหาร กลุ่มคาสั่งแปลง
ขนาดตัวเลข
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 7
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเก่า เปรียบเทียบกับรูปแบบของ
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม่ ขั้นตอนการแปลโปรแกรม การเรียกใช้บริการของ DOS
ตารางรหัสแอสกี
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 8
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายรูปแบบและวิธีการประกาศข้อมูล การอ้างใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้ การอ้าง
ตาแหน่งของข้อมูล การประกาศข้อมูลสาหรับการใช้บริการของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah
การใช้บริการของ DOS หมายเลข 0Ah : การอ่านข้อความและหมายเลข 09h : การอ่านพิมพ์
ข้อความ คาสั่งกระโดดแบบไม่มเี งื่อนไข คาสั่งกระโดดที่พิจารณาค่าจากแฟล็ก คาสั่งกระโดดที่
พิจารณาค่าจากรีจิสเตอร์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคาสั่ง วนรอบ เช่น LOOP
LOOPZ และ LOOPNZ เป็นต้น
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 9
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายการสร้างโครงสร้างการตัดสินใจแบบ if-then-else การสร้าง repeat until loop
การสร้าง while loop และการสร้าง for loop
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แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 10
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายคาสั่งที่รองรับการเรียกโปรแกรมย่อย การประกาศโปรแกรมย่อย คาสั่งเก็บ
ข้อมูล (PUSH) และดึงข้อมูล (POP) จากแสต็กและตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมย่อย
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 11
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายคาสั่งทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้งานคาสั่งทางตรรกศาสตร์ การใช้คาสั่ง
เลื่อนบิต ตัวอย่างการใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต การประยุกต์ใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต คาสั่งหมุนบิต
คาสั่งหมุนบิตที่ผ่านแฟล็กทด ตัวอย่างการใช้งานคาสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ที่ 12
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายเกี่ยวกับการอ้างแอดเดรสในเซกเมนต์ทั้งสี่ คือ CS, DS, SS และ ES การ
ประยุกต์ใช้งานคาสั่งในการอ้างแอดเดรสแบบต่าง ๆ
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 13
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิ บ ายกระบวนการขั ด จั ง หวะและการใช้ ค าสั่ ง ติ ด ต่ อกั บ อุ ป กรณ์ ใ น 8086 ค าสั่ ง
จัดการสายข้อมูลต่างๆ เช่น คาสั่ง MOVS, คาสั่ง REP, คาสั่ง STOS, คาสั่ง LODS, คาสั่ง
REPZ, คาสั่ง CMPS, คาสั่ง REPNZ และคาสั่ง SCAS เป็นต้น
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 14
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบ ายคาสั่ง XLAT ความหมายข้อดีและข้อเสี ยของการใช้แมโคร พารามิเตอร์ของ
แมโคร การใช้ LABEL ในแมโครและแมโครกับโปรแกรมย่อย
แผนกำรสอนประจำสัปดำห์ท่ี 15
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
อธิบายวิธีการดาวน์โหลดและติดตัง้ โปรแกรม MASM32 รวมถึงวิธีการดาวน์โหลดและ
ติดตั้งโปรแกรม EditPlus การประยุกต์ใช้งานคาสั่งและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลีและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเบือ้ งต้นได้
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วิธีสอนและกิจกรรม
1. บรรยาย โดยการเสนอข้อมูล และปัญหา การตั้งคาถามระหว่างการเรียนการสอน
2. สืบเสาะหาความรู้ แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม แบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา
3. ค้นคว้าเพิ่มเติม ทาแบบฝึกหัดและกิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
4. วิธีการสาธิต การใช้เขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบือ้ งต้น
สื่อกำรเรียนกำรสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. DOS Mode Programming
5. Program MASM32 /Program EditPlus
6. Program Emulator 8086
กำรวัดผลและประเมินผล
1. กำรวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาครวม
1.1.1 คะแนนเข้าชั้นเรียน
1.1.2 คะแนนจัดทารายงานกลุ่ม
1.1.3 คะแนนฝึกปฏิบัติการ
1.1.4 คะแนนสอบกลางภาค
1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม
1.2.1 คะแนนเข้าสอบปลายภาค

ร้อยละ 70
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
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2. กำรประเมินผล
ระดับคะแนน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน ค่ำร้อยละ
A
ดีเยี่ยม
4.0
90 - 100
B+
ดีมาก
3.5
85 – 89
B
ดี
3.0
75 – 84
C+
ดีพอใช้
2.5
70 – 74
C
พอใช้
2.0
60 – 69
D+
อ่อน
1.5
55 – 59
D
อ่อนมาก
1.0
50 – 54
E
ตก
0.0
0 – 49
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 1
หัวข้อเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
รายละเอียด
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกและช่วยในการ
ทางานของมนุษย์ โดยมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีมาอย่าง
ต่อเนื่องจนในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน อีกทั้ง
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพของคอมพิ ว เตอร์ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นความเร็ ว ในการ
ประมวลผลข้อมูล ความสามารถในการเก็บข้อมูลและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์

2

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนือ้ หาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาที่สอน
ในสั ป ดาห์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกั บองค์ป ระกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโครงสร้างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่นามาใช้
ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกและช่วยใน
การทางานของมนุษย์ โดยมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีมา
อย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน
อีกทั้งความสามารถและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มขึ้นทั้งในด้านความเร็ว และในการ
ประมวลผลข้อมูล มีความสามารถในการเก็บข้อมูล จานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วย
1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
1.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท เช่น อุปกรณ์รับข้อมูล (input), อุปกรณ์ส่งออก (output), อุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล (system unit), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage device), และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารข้อมูล (communication device) เป็นต้น
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1.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ส่วนของโปรแกรมภาษาชุดคาสั่งที่เขียนขึ้นมา
เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางานต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ตามหน้าที่หรือจุดประสงค์ที่
ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ เช่น Windows, Winamp, Winzip, Wordprocessor, PowerDVD เป็น
ต้น (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
1.1.3 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) คือ บุคลากรที่ส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น ผู้ใช้งานทั่วไป, นักเขียนโปรแกรมภาษาชุดคาสั่ง, นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ เป็นต้น
1.1.4 ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนาไปใช้งานให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งาน อาจเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น รหัสของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ เป็นต้น
1.2 ชนิดของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่
1.2.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer) เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ทั่วไป โดยมีคุณสมบัติหรือขีดความสามารถ เช่น รับข้อมูลเข้า ประมวลผล ส่งข้อมูลออก และ
เก็บจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
1.2.2 คอมพิวเตอร์พกพา (Mobile computer) และอุปกรณ์พกพา (Mobile
device) คอมพิวเตอร์พกพาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้สามารถพกพานาไปใช้ในที่ต่างๆ
ส่วนอุปกรณ์พกพา เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก แต่ยังมีขีด
ความสามารถจากัดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1.2.3 เครื่องให้บริการขนาดกลาง (Midrange servers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
ใหญ่ ราคาไม่แพงนักและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างรวดเร็ว ทางานบนระบบเครือข่าย
(network) ที่มกี ารเชื่อมต่อและทางานร่วมกันในระดับ 100 - 1000 เครื่อง
1.2.4 เมนเฟรม (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ราคา
แพงและมีประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลสูง รองรับการทางานร่วมกันของเครื่อง
คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายมากกว่า 1000 เครื่อง สามารถเก็บข้อมูลและภาษาชุดคาสั่ง
จานวนมากได้
1.2.5 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการทางาน
ประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลเร็วที่สุดในชนิดของคอมพิวเตอร์ที่กล่าวมา อีกทั้ง
ยังมีราคาแพงที่สุด เหมาะกับงานที่มกี ารคานวณที่ซับซ้อนมากและความแม่นยาสูงสุด

4
ชนิดของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ได้ดังนี้
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มี
สมรรถนะสูง สามารถประมวลได้เร็ว และมีความสามารถในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น
สถิติประชากร การขุดเจาะน้ามัน คอมพิวเตอร์ชนิดนี้มีราคาแพงที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้งานใน
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีการทางานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น งานวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมของอุตุนิยมวิทยา หรือดาวเทียมที่ใช้สารวจทรัพยากรใต้พื้นโลก งานวิเคราะห์และ
พยากรณ์อากาศ งานสร้างแบบจาลองโมเลกุลของสารเคมีชนิดต่างๆ งานวิเคราะห์โครงสร้าง
ภายในตัวอาคารที่มีความซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยมีเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ รุ่น Cray
YMP ใช้ในงานค้นคว้าวิจัย อยู่ที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง (High Performance
Computer Center) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสานักงานคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้ใช้งาน
ส่วนมากมักเป็นนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือหลายแห่ง ได้แก่ บริษัทเครย์รีเสิร์ซ (Cray Research), บริษัท
เอ็นอีซี (NEC) เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 1.1 - 1.4

ภาพที่ 1.1 -1.4 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
ที่มา: Lady Spor.2010
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
แต่มีขาดเล็กกว่าและมีสมรรถนะต่ากว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ มีราคาแพง นิยมใช้งานกับ ภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร โรงแรม หรือ ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ขององค์การขนาดใหญ่ เป็นต้น
การใช้ชื่อว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็เพราะครั้งแรกที่สร้างคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ได้สร้างไว้บน
ฐานรองรับที่เรียกว่า แชสซี (Chassis) โดยต่อมาภายหลังได้ชื่อเรียกฐานรองรับนี้ว่า เมนเฟรม
ซึ่ ง คอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก คื อ เครื่ อ งของบริ ษั ท IBM (The International
Business Machines Corporation) แสดงได้ดังภาพที่ 1.5 - 1.8
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ภาพที่ 1.5 - 1.8 เมนเฟรมคอมพิวเตดร์ (Mainframe Computer)
ที่มา: wordpress.2014
3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะรองลงมาจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม ประมวลผลได้ช้าและราคาเครื่ องก็ ยั งถูกกว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการความสามารถในการประมวลผลด้วย
ความเร็วสูง ราคาไม่แพงจนเกินไป เช่น หน่วยงานหรือองค์กร สถานบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต่างๆ เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.9 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
ที่มา: suwanpaiboon.2014
4. ไมโครคอมพิวเตอร์ห รือ คอมพิวเอตร์ส่ วนบุ คคล (Microcomputer/Personal
Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่ามินิคอมพิวเตอร์ เหมาะกับการนามาใช้งานที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ความเร็วสูงมาก แต่ในปัจจุบันความสามารถของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
พัฒนาประสิทธิภาพได้สูงขึ้นมากและราคาไม่แพง เป็นที่นิยมนามาใช้งานในครัวเรือน แสดงได้
ดังภาพที่ 1.10 และภาพที่ 1.11 อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่ สามารถพกพาสะดวกขึ้น
ได้แก่
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ภาพที่ 1.10 – 1.11 ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
(Microcomputer/Personal Computer)
ที่มา: signalbattalion 3rd.2012
4.1 โน้ตบุค (Notebook Computer/ Laptop) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขนาด
เล็กประมาณสมุดโน๊ต ประหยัดไฟและมีราคาใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ใช้แบตเตอร์รี่ในการ
สารองไฟ พกพาได้สะดวก ปัจจุบันได้ พัฒนาให้มีขนาดเล็กบางและน้าหนักเบา อีกทั้งยังมี
ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้งานในครัวเรือน แสดงได้ดังภาพที่ 1.12 - 1.14

ภาพที่ 1.12 - 1.14 โน้ตบุค (Notebook Computer/ Laptop)
ที่มา: rakuten.2013
4.2 แท็บเล็ต (Tablet PC) มีลักษะคล้ายกระดานชนวน ที่ใช้เขียนตัวหนังสือใน
สมัยก่อน ลักษณะคล้ายสมุดจดบันทึกหรือสมุดโน๊ต ผู้ใช้งานสามารถที่จะขีดเขียนตัวหนังสือหรือ
วาดภาพลงไปบนหน้าจอได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์นาเข้าข้อมูล เหมาะสาหรับ
ผูใ้ ช้ที่ชอบงานเขียนมากกว่างานพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันแท็บเล็ตสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบเสียงได้
อีกด้วย แสดงได้ดังภาพที่ 1.15 - 1.16

ภาพที่ 1.15 - 1.16 แท็บเล็ต (Tablet PC)
ที่มา: rakuten.2013
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4.3 พีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเท่าฝ่า
มือ มีความเร็วในการประมวลช้ากว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ยังสามารถดูหนัง ฟังเพลง
เล่นอินเตอร์เ น็ต ดูปฏิทิน และยั งสามารถเป็น สมุดนัดหมายได้ ซึ่งในบางรุ่นสามารถเป็น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอุปกรณ์นาข้อมูลที่เรียกว่า สไตล์ลัส (stylus) ซึ่งมีลักษณะคล้ายปากกาใช้
แรงกดลงไปบนหน้าจอพีดเี อ บางรุน่ สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบเสียงได้อีกด้วย แสดงได้ ดั ง
ภาพที่ 1.17 - 1.19

ภาพที่ 1.17 - 1.19 พีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
ที่มา: Interactive Graphical SCADA System.2013
1.3 โครงสร้างของฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น มี
สถาปัตยกรรมของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบฮาร์ดแวร์ทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่ถ้ามองโครงสร้าง
ของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบส่วนประกอบย่อย (Module) ต่างๆ แล้วจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มี
รูปแบบเหมือนกัน แสดงได้ดังภาพที่ 1.20
หน่วยความจา
(Memory Unit)

หน่วยนาข้อมูลเข้า
(Input Unit)

หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit)

หน่วนควบคุม (Control Unit)
รีจีสเตอร์ (Register)

หน่วยประมลผลกลาง (ALU)

ภาพที่ 1.20 โครงสร้างของฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยแสดงผล
(Output Unit)
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1.3.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วย
ประมวลผลกลางจัดได้ว่าเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดเปรียบเสมือนเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยทาหน้าที่ในการคานวณค่าต่าง ๆ ตามชุดคาสัง่ ที่ได้รับ และควบคุมการทางานส่วนประกอบ
อื่น ๆ ทั้งหมด ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางจะถูกสร้างให้อยู่ในรูปของ
วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เพียงตัวเดียว ทาให้ง่ายต่อการนาไปใช้งาน ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางจะมีสว่ นประกอบย่อย ๆ ที่สาคัญ 3 ส่วนคือ
1. หน่วยคานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit :
ALU) เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่ประมวลผลโดยโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หรือ
ทาหน้าที่ประมวลผลทางตรรกะ (logic) เช่น and, or, not, คอมพลีเมนต์ เป็นต้น อีกทั้งยังทา
หน้าที่ในการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ อีกด้วย
2. หน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว (Register) เป็นหน่วยความจาขนาดเล็ก ทาหน้าที่
เป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวก่อนที่จะถูกนาไปประมวลผล โดยปกติแล้วในหน่วยประมวลผลกลาง
จะมีหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว (Register) สาหรับเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 64 ตัว การอ้างอิงข้อมูล
ของหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง เพราะ
เป็นหน่ว ยความจาส่วนที่อยู่ภายในตัวหน่วยประมวลผลกลาง จึงไม่จาเป็น ต้องไปอ้างอิงถึง
ตาแหน่งภายนอกของหน่วยประมวลผล (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
3. หน่วยควบคุม (Control Unit) เป็นเสมือนหน่วยบัญชาการ ทาหน้า ที่กาหนด
จังหวะการท างานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่เ ว้นแม้แต่ส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย
1.3.2 หน่วยความจา (Memory Unit) เป็นหน่วยความจาที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูล
ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลตัวเลขหรือข้อความ หรือชุดคาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การสั่งการทางานระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วหน่วยความจาจะถูกสร้างมาบนวงจรรวม
(Integrated Circuit: IC) เพื่อให้มคี วามจุสูงแต่มีขนาดเล็ก ดังนั้นข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจาจะ
มีสถานะเพียงแค่เปิดวงจร (0) หรือปิดวงจร (1) เท่านั้น หน่วยความจาสามารถแบ่งออกได้เป็น
สองประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจาส่วนที่ CPU สามารถอ่าน
ข้อมูลออกมาใช้งานได้ตามวิธีการปกติ แต่เมื่อต้องการจะเขียนข้อมูลลงไปจะต้องใช้วิธี การ
พิเศษ ทาให้ตอ้ งมีวงจรในการเขียนข้อมูลโดยเฉพาะ ข้อดีของหน่วยความจาชนิดนี้ก็คือ ข้อมูลที่
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เขียนลงไปจะคงอยู่ไปตลอดแม้ว่าจะมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ตาม ดังนั้น ROM จึง
มักจะถูกใช้เก็บชุดคาสั่งที่ใช้เริ่มต้นการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจาที่ CPU สามารถอ่าน
เขียนข้อมูลได้ตามวิธีการปกติสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้ตลอดเวลา บางครั้ง RAM
จึงมักจะถูกนาไปใช้เก็บข้อมูลระหว่างการทางานของระบบ แต่ RAM ก็มีข้อเสียคือข้อมูลที่เก็บ
ไว้ทั้งหมดจะสูญหายไปทันที หากไม่มีไฟฟ้าในการทางาน
1.3.3 หน่วยนาข้อมูลเข้าและหน่วยแสดงผลข้อมูลออก (I/O Unit) เป็นหน่วยที่
เปรียบเสมือนระบบประสาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่รับการติดต่อ ประสานงานกับ
ภายนอกระบบ และแสดงผลที่ได้ออกมา เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ ลาโพง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยปกติแล้ว มักจะแบ่งความหรูหราของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยดูจากหน่วย
นาข้อมูลเข้าและหน่วยแสดงผลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ขนาดของจอภาพ ความจุของอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นต้น
1.4 ระบบซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์
ส่วนชุดคาสั่ง (software) เป็นเหมือนหัวใจ ในการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทาตามสิ่ง
ที่เขียนลงในส่วนชุดคาสั่ง ๆ ซึ่งโดยรวมแล้วราคาของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
จะเป็นราคาของส่วนชุดคาสั่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความหมายโดยทั่วไปแล้วส่วนชุดคาสั่ง คือ กลุ่ม
ของคาสั่งที่กาหนดการให้คอมพิวเตอร์ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ การพัฒนาส่วนชุดคาสั่งให้กับคอมพิวเตอร์จะมีการกาหนดประเภทของ
ส่วนชุดคาสั่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.4.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นส่วนชุดคาสั่ง (software) ที่ทา
หน้าที่ควบคุมการทางานของส่วนเครื่อง (hardware) โดยตรงเพื่อทาให้ระบบคอมพิวเตอร์
ทางานได้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ทาหน้าที่ให้บริการการสั่งงานฮาร์ดแวร์ ประสานการทางาน
ระหว่างส่วนชุดคาสั่งประเภทอื่น ๆ อานวยความสะดวกในเรื่องของการรวมรายละเอียดการ
สั่งงานที่ซับซ้อนให้เหลือเพียงการสั่งงานง่าย ๆ เช่น การอ่านไฟล์จากจานบันทึกข้อมูล (disk
drive) การจัดการไฟล์ (file management) การจัดการผู้ใช้ (user account management) การ
ป้องกันและการรักษาความปลอดภัย (protection and security) เป็นต้น
1.4.2 คลังโปรแกรมระบบ (System Library) เป็นส่วนที่รวบรวมส่วนชุดคาสั่ง
(software) การทางานที่มีความซับซ้อน เพิ่มขึ้นมาจากส่วนชุดคาสั่งระบบ (System Software)
ทาหน้าที่ให้บริการการทางานกับ ชุดคาสั่งประยุกต์ (application software) เช่น ในซอฟต์แวร์
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ระบบอาจจะมีคาสั่งแค่อ่านเขียนไฟล์ แต่ในคลังโปรแกรมระบบอาจจะมีคาสั่งที่จัดการกับไฟล์
หลาย ๆ ไฟล์ในรูปแบบของฐานข้อมูล เป็นต้น (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
1.4.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นส่วนชุดคาสั่ง
(software) ที่ พั ฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กั บงานกั บงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีการ
พัฒนาขึ้นมาเองหรือซื้อมาในรูปแบบโปรแกรมสาเร็จรูป (application program) ก็ได้ เช่น ด้านการ
ประมวลผลคา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทางาน ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็น
ระบบฐานข้อมูล ด้านกราฟิก และนาเสนอข้อมูลด้าน การติดต่อสื่อสารทางไกล ด้ านการพิมพ์
ตั้งโต๊ะ ด้านการลงทุนและจัดการการเงิน ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ด้านการจาลอง เกม
และการตัดสินใจ เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ
ความสัมพันธ์กันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ สามารถที่จะเขียน
ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิหัวหอม แสดงได้ดังภาพที่ 1.21 โดยส่วนของฮาร์ดแวร์จะอยู่ชั้นในสุด
ถัดมาจะเป็นส่วนของคลังโปรแกรมระบบ (System Library) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลาดับ
โดยระบบชั้น นอกจะเรีย กใช้ก ารบริก ารของระบบชั้นในซึ่ง แต่ล ะชั้น จะมี ความสัม พันธ์ และ
เกี่ยวข้องกัน (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2537)
ผู้ใช้ (User)

ภาพที่ 1.21 แผนภูมิหัวหอมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
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สรุป
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นส าคั ญ หลายส่ ว น เช่ น ฮาร์ ด แวร์
(Hardware) ซอฟต์แวร์ (software) บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) และข้อมูล (Data)
เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันและสามารถทางานโดยประสานงานกันเพื่อทาให้ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด ชนิ ด ของคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถแบ่ ง
คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal
Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computer) และอุปกรณ์พกพา (Mobile Device)
เครื่องให้บริการขนาดกลาง (Midrange servers) เมนเฟรม (Mainframe Computer) และซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

คาถามทบทวน
1. จงอธิบายส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ว่าควรมีส่วนประกอบอย่างน้อยที่สุดอะไรบ้าง
2. ชนิดของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามขนาดและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างไร
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
(Personal Computer) และโน้ ตบุ ค (Notebook) ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกั นอย่างไร
5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างแท๊ปเล็ต (Tablet PC) และพีดีเอ (PDA)
6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง ROM (Read Only Memory) และ ROM (Read Access Memory)
7. ชนิดของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามขนาดและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างไร
8. ถ้ามองโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Module แล้วจะเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มี
รูปแบบเหมือนกันอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
9. การกาหนดประเภทของซอฟต์แวร์ แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
10. แผนภูมิหัวหอมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ คืออะไร
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 2
หัวข้อเรื่อง ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller)
รายละเอียด
คอมพิ ว เตอร์ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกที่ มี ก ารใช้ ห ลอด
สุญญากาศเป็นวงจรในการคานวณ ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการคิดค้นการใช้ทรานซิสเตอร์
แทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้มีการ
คิด ค้น วงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้ น มาใช้ใ นกั บ เครื่ องคอมพิว เตอร์ จึ งท าให้ เ ครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์มีขนาดเล็ กลงและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น และมีก าร
พัฒนาวงจรรวมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Very Large Scale Integrated Circuit ทาให้สามารถรวม
การประมวลผลทั้งหมดไว้ในชิป (chip) ตัวเดียว

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผูส้ อนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
1.2 สามารถติดตามวิวัฒนาการของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างไมโคร
โพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ
ไมโครโพรเซสเซอร์ การขั ด จั งหวะ การระบุ ต าแหน่ งในเรจิ สเตอร์ และการเข้ าถึ งข้ อมู ลใน
หน่วยความจา ในขณะที่ คอมพิว เตอร์มีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ยุ คแรกที่มีก ารใช้
หลอดสุญญากาศเป็นวงจรในการคานวณ ซึ่งในเวลาต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการคิดค้นการ
ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในช่วงทศวรรษที่
1950 นีเ้ องก็ได้มกี ารคิดค้นวงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้นมาใช้ในกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึง
ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น
และมีการพัฒนาวงจรรวมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Very Large Scale Integrated Circuit ทาให้
สามารถรวมการประมวลผลทั้งหมดไว้ในชิปตัวเดียว เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูลเพนเที่ยม
(Pentium) ของบริษัทอินเทล (Intel Corporation) และสามารถรวมไมโครโพรเซสเซอร์หลายๆ
ตัวให้สามารถทางานรวมกันได้ นอกจากนั้นจานวนข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลมีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 8 บิต มาเป็น 32 บิต 64 บิตและ 128 บิตตามลาดับ
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2.1 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรรวม (Integrated Circuit) หรือชิป (Chip) โครงสร้างภายในจะมีวงจรรวม
ขนาดใหญ่ป ระกอบไปด้ว ย หน่วยคานวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Unit) เรจิสเตอร์
(Register) บัสข้อมูล (Data Bus) บัสควบคุม (Control Bus) บัสที่อยู่ (Address Bus) รวมกันเป็น
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เพื่อทาหน้าที่ในการประมวลผลตาม
โปรแกรมคาสั่งที่ป้อนเข้ามา แสดงได้ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แผนภาพบล็อกของไมโครโพรเซสเซอร์ (Block Diagram of Microprocessor)
ที่มา: EdSim51.1999
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็นชิปประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่ง
ทาหน้าทีต่ ามโปรแกรมหรือส่วนชุดคาสั่งที่เขียนขึ้นมา ภายในประกอบด้วยวงจรรวมขนาดใหญ่
(Very Large Scale Integrated Circuit) ประกอบไปด้วย หน่วยคานวณทางคณิตศาสตร์ เรจิ
สเตอร์ บั ส ข้ อ มู ล บั ส ควบคุ ม บั ส ที่ อ ยู่ รวมกั นเป็ นหน่ วยประมวลผลกลาง หน่ วยความจ า
(Memory) วงจรนับ (Counter Circuit) วงจรจับเวลา (Timing Circuit) หรือวงจรอื่นๆ รวมอยู่ในชิป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงได้ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 แผนภาพบล็อกของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Block Diagram of Microcontroller)
ที่มา: Eleprocus.2001
2.2 ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร์ จัดแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท
2.2.1 Dedicated or Embedded Controller เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะที่ เช่น ใช้ในการควบคุมการทางานของเครื่องซักผ้า เตา
ไมโครเวฟ เครื่องคิดเลข และอื่นๆ โดยมากมักจะเรียกไมโครโพรเซสเซอร์ ประเภทนี้ว่า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เช่น TMS-1000 ของบริษัท Texas Instrument สาหรับ
บริษัท Intel ได้เริ่มพัฒนาจาก ชิปขนาด 4 บิต และในปี 1976 บริษัท Intel ได้เปิดตัว 8048 ซึ่ง
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ที่มี RAM, ROM และ I/O port ภายในชิปตัวเดียวกัน ใน
ปัจจุบันมี 8096 ซึ่งมีทั้ง 16 บิต CPU, RAM, ROM, UART, Port, Timer และ analog-to-digital
converter ขนาด 16 บิต ภายในชิปตัวเดียว
2.2.2 Bit-slice Processor เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ที่ได้รับการพัฒนให้สามารถ
นาฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่มใี นไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ฟังก์ชันการทางานแบบ Multiplexer
และ Sequencer เข้ามาทางานบนชิปประมวลผลได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการทางานด้วย
โปรแกรมชุดคาสั่ง โดยเรียกโปรแกรมชุดคาสั่งสาหรับฟังก์ชันการทางานนีว้ ่า “Micro Code”
2.2.3 General-purpose Processor เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป ซึ่งควบคุมการทางานด้วยโปรแกรม แบ่งตามรุ่นที่พัฒนาโดยบริษัทอิน
เทล ((Intel Corporation) ผู้ผลิต โดยมีการพัฒนามาตั้งแต่รุ่น 4040 ซึ่งเป็นไมโครโพรเซสเซอร์
ขนาด 4 บิต และพัฒนาเป็นรุ่น Pentium จาแนกได้ดังนี้
 8086 มีบัสข้อมูลขนาด 16 บิต ดังนัน้ จึงสามารถ อ่าน/เขียนข้อมูลได้ครั้งละ 16 บิต
8086 มีบัสข้อมูลขนาด 16 บิต ดังนัน้ จึงสามารถ อ่าน/เขียนข้อมูลได้ครั้งละ 16 บิต
หรือ 8 บิต
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 8086 มีบัสที่อยู่ ขนาด 20 บิต ดังนัน้ จึงสามารถระบุตาแหน่งในหน่วยความจาได้สูงสุด
220 หรือ 1,048,576 ตาแหน่ง โดยตาแหน่งแต่ละตาแหน่งจะจัดเก็บข้อมูลขนาด 8 บิต
ข้อมูลขนาด 16 บิตเวิรด์ จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจา ตาแหน่งที่ตาแหน่งอยู่ต่อจาก
กัน ดังนั้น ถ้าไบต์แรกของเวิร์ดถูกจัดเก็บไว้ในตาแหน่งหน่วยความจาเลขคู่ 8086 จะ
สามารถอ่านได้ภายในการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าไบต์แรกของ word ถูกจัดเก็บไว้
ใน memory address เลขคี่ 8086 จะอ่านข้อมูลนั้นโดยใช้ Bus Operation 2 ครั้ง (อ่าน
ทีละ byte)
 8088 เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด 16 บิต (ALU, เรจิสเตอร์ภายใน และชุดคาสั่ง
(Instruction) จะมีขนาด 16 บิตเวิรด์ เช่นเดียวกับ 8086)
- 8088 มีบัสข้อมูลขนาด 8 บิต ดังนั้นจึงสามารถอ่าน หรือเขียนข้อมูลได้ครั้งละ 8 บิตs
เท่านั้น ในการอ่าน/เขียนข้อมูลหรือชุดคาสั่งขนาด 16 บิต จะต้องใช้การดาเนินการบัสถึง 2 ครั้ง
- 8088 มีบัสที่อยู่ขนาด 20 บิต ดังนั้น จึงสามารถกาหนดขนาดตาแหน่งใน
หน่วยความจาได้สูงสุด 220 หรือ 1,048,576 ตาแหน่ง
 80186 และ 80188 เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ที่ปรับปรุงมาจาก 8086 และ 8088
นอกจากทั้งคู่จะเป็น CPU ขนาด 16 บิต แล้ว ยังมี programmable peripheral devices
บูรณาการรวมอยู่ใน package เดียวกัน ชุดคาสั่งต่างๆ ใน 80186 และ 80188 เป็น
superset ของชุดคาสั่งของ 8086 และ 8088 ซึ่งหมายความว่าชุดคาสั่งเดิมใน 8086
และ 8088 ยังคงสามารถทางานได้ใน 80186 และ 80188 โดยมีชุดคาสั่งเพิ่มเติมไม่
มากนัก ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนให้สามารถทางานได้ใน 8086 หรือ 8088 จะยังคง
สามารถทางานได้ใน 80186 และ 80188 (upward compatible) แต่การโปรแกรมที่เขียนให้
ทางานบน 80186 และ 80188 อาจจะไม่สามารถทางานได้ใน 8086 และ 8088
 80286 เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ปรับปรุงมาจาก 8086 (มีการปรับปรุงในระดับสูง) ที่
ได้รับการออกแบบให้ใช้เป็น CPU ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการ
ทางานแบบผู้ใช้หลายคนและหลายงานในเวลาเดียวกัน (Multi-user/ Multitasking) การ
ทางานของ 80286 ในตาแหน่งจริง (real address mode) จะมีฟังก์ชันการทางานเหมือน
8086 ความเร็วสูงการทางานในตาแหน่งเสมือน (virtual address mode) จะมีคุณสมบัติใน
การแยกโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ออกจากระบบปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้ส่วนของโปรแกรม
ไปทาลายโปรแกรมระบบได้

18
 80386 และ 80486 เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ขนาด 32 บิต ซึ่งสามารถระบุตาแหน่ง
ของตาแหน่งในหน่วยความจาได้สูงสุดถึง 4 จิกะไบต์ และมีการนาเทคโนโลยี RISC
(Reduced Instruction Set Computer) มาใช้ ทาให้มีคุณสมบัติที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นใน
เรื่องของการทางานแบบผูใ้ ช้หลายคนและหลายงานในเวลาเดียวกัน
2.3 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูลของ Intel จะมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมในลักษณะ
เดียวกัน สาหรับการเริ่มต้นศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์จาก 8086
เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายและไม่ซับซ้อนมากนัก การเขียนโปรแกรมให้สามารถทางานบนซิบตระกูล
8086 จะต้องทราบโครงสร้างการทางานภายใน ไม่ว่าจะเป็น ALU, Flag, Register, Instruction
Byte Queue และ Segment Register 38 ตัว CPU 8086 มีบัสที่อยู่ 20 บิต ทาให้สามารถอ้างถึงที่
อยู่ได้ 1,045,576 ไบต์ (หรือ 1 เมกะไบต์) หรือมากเป็น 16 เท่า ของไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 8
บิต และมีบัสข้อมูลขนาด 16 บิต จึงทาให้ CPU 8086 สามารถเรียกข้อมูลได้ทีละ 1 เวิร์ด หรือ 2
ไบต์ และยังเตรียมพร้อมสาหรับการทางานแบบหลาย CPU รวมทั้งการทางานร่วมกับอุปกรณ์อื่น
ได้ด้วย แสดงได้ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 แผนภาพบล็อกของซีพียู 8086
ที่มา: kwantharathepsiri.2014
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ซีพียู 8086 แบ่งส่วนตามฟังก์ชันการทางานที่เป็นอิสระต่อกันออกเป็น 2 ส่วน คือ BIU (Bus Interface
Unit) และ EU (Execution Unit) เพราะจะทาให้ความเร็วในการทางานสูงขึน้
1. BIU (Bus Interface Unit) จะทาหน้าที่ส่งค่าตาแหน่งเพื่อไปนาคาสั่ง (fetch)
คาสั่งจากหน่วยความจา, อ่านข้อมูลจากหน่วยความจา และพอร์ต, และเขียนข้อมูลไปยัง
หน่วยความจา และพอร์ต
2. EU (Execution Unit) ของ 8086 จะบอก location ที่จะไป fetch instruction,
decode instruction และ execute instruction
2.3.1 หน่วยประมวลผล: EU (Execution Unit) ประกอบด้วย
1. Control Circuit ทาหน้าที่ควบคุม Operation ภายในทั้งหมด
2. Instruction Decoder ทาหน้าที่แปลความหมายชุดคาสั่งที่นามาจาก
หน่วยความจาให้เป็นลาดับของภาษาเครื่องที่ EU สามารถปฏิบัติได้
3. ALU มีขนาด 16 บิต ซึ่งมีฟังก์ชันในการ add (บวก), subtraction (ลบ),
ตรรกศาสตร์ (logic), increment (การเพิ่มค่า), decrement (การลดค่า) และ shift (การเลื่อน)
4. Flag Register เป็นวงจรอิเล็กทรอทิกส์ (flip-flop) ที่แสดงสถานะของ
การประมวลผลคาสั่ง (execute instruction) หรือการควบคุมการทางานของเรจิสเตอร์ที่ใช้เก็บ
สถานะของระบบ (Flag Register) ขนาด 16 บิต โดยที่ EU จะบรรจุแฟล็กที่ใช้งานจริง (active
flag) จานวน 9 บิต ประกอบด้วย แฟล็กแสดงสถานะ (Condition flags) จานวน 6 บิต
และแฟล็กควบคุม (Control flags) จานวน 3 บิต สาหรับบิตส่วนที่เหลือ (U) ไม่ได้นามาใช้งาน
แสดงได้ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 สถานะแฟล็ก (Flag Status) ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบการทางานของซีพียู (CPU 8086)
ที่มา: Yuen Poovarawan.2004
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4.1 แฟล็กแสดงสถานะ (Conditional Flag) มีทั้งหมด 6 ตัว จะถูกใช้ในการ
แสดงเงื่อนไขบางอย่างที่สร้างโดยชุดคาสั่งในการเซ็ทบิต (set bit) หรือชุดคาสั่งในการรีเซ็ทบิต
(reset bit) ค่าแฟล็กเหล่านี้ จะดาเนินการโดย EU บนพื้นฐานของผลลัพธ์ของการคานวณ เช่น
แฟล็กตัวทด (carry out flag) จะถูกเซ็ทให้มีค่าเป็น 1 หากผลลัพธ์ของการบวกเลขฐาน 2
จานวน 16 บิต มีตัวทดหลักเพิ่มเติมจากบิตที่มีความสาคัญสูงสุด หรือ MSB (Most Significant
BIT) โดยสามารถแสดงค่าแฟล็กต่างๆ ได้ดังนี้
1. CF (Carry Flag) จะถูกเซ็ท เมื่อมีบิตทด (carry out) ของ MSB
2. PF (Parity Flag) จะถูกเซ็ท เมื่อผลลัพธ์มีบิตภาวะ (parity bit) เป็นคู่
3. AF (Auxiliary Carry Flag) สาหรับ BCD
4. ZF (Zero Flag) จะถูกเซ็ทเมื่อผลลัพธ์ = 0
5. SF (Sign Flag) เป็นค่า MSB ของผลลัพธ์ (0 เป็นค่าบวก, 1 เป็นค่าลบ)
6. OF (Overflow Flag) จะถูกเซ็ทเมื่อผลลัพธ์เกินจานวนบิตทั้งหมด (Overflow)
4.2 แฟล็กควบคุม (Control Flag) มีทั้งหมด 3 ตัว จะถูกใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบัติที่แน่นอนของโพรเซสเซอร์ ซึ่งแฟล็กเหล่านีจ้ ะถูกเซ็ทหรือรีเซ็ทบิตและนามาใช้งานดังนี้
1. TF (Trap Flag) ถูกนามาใช้สาหรับชุดคาสั่งทางานในลักษณะ Single Step
2. IF (Interrupt Flag) ถูกนามาใช้กาหนดการขัดจังหวะในชุดคาสั่งของโปรแกรม
3. DF (Direction Flag) ถูกนามาใช้กับชุดคาสั่งที่เป็นสายอักขระ (String)
การแสดงค่าของแฟล็ก ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงผลของการกระทาทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ สถานะที่เป็นไปได้ของแฟล็กมีได้แค่สองสถานะ คือ ถูกเซตทาให้มีค่า
เป็น 1 หรือถูกรีเซตให้มีค่าเป็น 0 แฟล็กตัวทด (carry flag) จะแสดงลักษณะบอกการทดหรือ
การขอยืมของบิตสูงสุดของผลลัพธ์ , แฟล็กภาวะ (parity flag) จะใช้แสดงจานวนคู่หรือคี่ของ
ตัวเลขที่เป็น 1 ในเรจิสเตอร์ ถ้าเป็นคู่ flag นี้จะถูกเซตเป็น 1, แฟล็กตัวทดช่วย (auxiliary carry
flag) จะใช้งานแบบ "decimal adjust" ในการคานวณ BCD, แฟล็กศูนย์ (zero flag) จะมีค่าเป็น 1
เมื่อผลลัพธ์เป็นศูนย์แฟล็กเครื่องหมาย (sign flag) จะได้รับการเซตเมื่อผลลัพธ์เป็นเลขจานวน
ลบ , แฟล็กผลลัพธ์เกินจานวนบิตทั้งหมด (Overflow Flag) ใช้เพื่อแสดงว่ามีความผิดพลาดใน
การคานวณ เนื่องจากการใส่เครื่องหมายของผลลัพธ์ เช่นถ้ามีการบวกเลข +127 กับ+2
ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าคิดคานวณแบบมีเครื่องหมายจะได้คาตอบเป็น –127 ซึ่งผิดความหมาย เมื่อเกิด
เหตุการณ์ในลักษณะนี้ 8086 จะเซตโอเวอร์โฟลว์แฟล็กให้เป็น 1
แฟล็กควบคุมทิศทาง (direction flag) จะกาหนดทิศทางของกลุ่มคาสั่ง
เกี่ยวกับสายอักขระว่าจะมีทิศทางการทางานจากตาแหน่งมากไปน้อยหรือจากตาแหน่งน้อยไปมาก
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แฟล็กขัดจังหวะ (IE) ถ้าถูกเซตเป็น 1 แสดงว่าจะยอมรับขัดจังหวะจากภายนอก โดยหยุดการ
ทางานตามปกติของโปรแกรมไว้ก่อน และ Tap flag (TF) จะทาให้ 8086 ทางานแบบทีละคาสั่ง
เพื่อการแก้ไขโปรแกรม
2.3.2 หน่วยเชื่อมต่อบัส : BIU (Bus Interface Unit) ประกอบด้วย
1. แถวลาดับ (Queue : BIU) จะจัดเก็บชุดคาสั่งที่นาคาสั่ง (fetch) มาจาก
หน่วยความจาได้สูงสุด 6 คาสั่ง โดยจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FIFO (First-In First-Out) เมื่อ
EU พร้อมที่จะทางานกับชุดคาสั่งต่อไปก็เพียงแต่นาข้อมูลและชุดคาสั่งมาจาก Queue โดยไม่
ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ Bus จึงสามารถทางานได้เร็วขึ้นอีกหลายเท่า แทนที่จะต้องรอการอ่านข้อมูล
และชุดคาสั่งมาจากหน่วยความจาภายนอก เว้นแต่ว่าเมื่อเมื่อพบคาสั่งกระโดด JMP (Jump)
หรือ คาสั่งเรียก (CALL) ที่ตอ้ งเรียกข้อมูลมาจากตาแหน่งที่กาหนดไว้ในโปรแกรม คุณสมบัติใน
การนาคาสั่งต่อไปมาเก็บไว้ในแถวลาดับ ในขณะที่หน่วยประมวลผลกาลังประมวลผลคาสั่งอื่น
อยู่ ซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติน้วี า่ Pipelining
2. การแบ่งส่วนเรจิสเตอร์ (Segment Register : BIU) จะส่งค่าตาแหน่ง
ขนาด 20 บิต ออกไป ดังนั้นจึงสามารถที่จะระบุตาแหน่งใน Memory ได
,576
ไบต์ แต่อย่างไรก็ตาม 8086 จะสามารถทางานกับการแบ่งส่วน (segment) ออกเป็น 4 ส่วน ใน
หน่วยความจา (ส่วนละ 65,536 ไบต์ = 64 กิโลไบต์) ดังนั้นภายในหน่วยความจาขนาด 1 เมกะ
ไบต์ (1,045,576 ไบต์) จึงต้องมีการแบ่งส่วนเรจิสเตอร์ออกเป็น 4 ตัว เพื่อจัดเก็บค่าตาแหน่ง
จุดเริ่มต้นของแต่ละส่วน ในหน่วยความจาของซีพียู 8086 ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทางาน 8 คือ
1. CS (Code Segment)
2. SS (Stack Segment)
3. ES (Extra Segment)
4. DS (Data Segment)
การแบ่งส่วนเรจิสเตอร์ ถูกใช้ในการจัดเก็บค่าตาแหน่งขนาด 16 บิตs ของ
จุดเริ่มต้นของแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น ส่วนเรจิสเตอร์คาสั่ง (Code Segment Register) จะ
จัดเก็บค่าตาแหน่งเริ่มต้นของหน่วยความจาส่วนที่นาคาสั่งมายังหน่วยเชื่อมต่อบัสมา โดยจะใส่
ค่า 0 ให้กับ 4 บิต สุดท้ายของตาแหน่งขนาด 20 บิต เช่น ส่วนเรจิสเตอร์คาสั่งมีค่า 348A
(Hex) แสดงว่าส่วนคาสั่งในหน่วยความจาที่จัดเก็บโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ ตาแหน่ง 348A0 (Hex)
ซึ่งกาหนดให้แต่ละส่วนขนาด 64 กิโลไบต์ สามารถที่จะอยู่ ณ ตาแหน่งใดในหน่วยความจา
ขนาด 1 เมกะไบต์ โดยมีการจับเก็บข้อมูลในรูปแบบแสต็กเพื่อจัดเก็บค่าตาแหน่งเริ่มต้นและ
เก็บข้อมูลของโปรแกรมย่อย ในขณะที่ทาการประมวลผลโปรแกรมย่อยอยู่
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2.4 การเกิดการขัดจังหวะ (Interrupt Handle)
การขัดจังหวะของซีพียู 8086 อาจจะมาจากหลาย ๆ แหล่งได้ เช่น การขัดจังหวะ
ที่มาจากอุปกรณ์ภายนอกการขัดจังหวะในส่วนชุดคาสั่งหรือการขัดจังหวะที่มาจากตัวประมวลผล
กลางเองก็ได้ การขัดจังหวะจากอุปกรณ์ภายนอกมี 2 ทาง คือ INTR (Interrupt request) และ NMI
(Non-maskable interrupt) โดยที่ INTR จะถูกกาหนดให้ทางานได้โดยคาสั่ง IE (interrupt enable flag)
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ 8086 flag ถ้า flag IE ถูกเซตจะ ทาให้ 8086 สามารถจะรับการขัดจังหวะจาก
INTR ได้ แต่ถ้า IF ถูกเคลียร์ 8086 จะไม่รับการขัดจังหวะจาก INTR ส่วน NMI จะเป็นการขัดจังหวะ
ที่ไม่สามารถจะหยุดได้ มักจะใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ เช่น เกิดความผิดพลาดของพาริตี้
หน่วยความจา (memory parity) หรือเกิดไฟตก เป็นต้น
INTO (interrupt overflow) คือ การขัดจังหวะของ 8086 ที่เกิดจากข้อผิดพลาด
ของการหารและการทางานทีละขั้น ข้อผิดพลาดจากการหาร (divide error) เกิดขึ้นเนื่องจากผลของ
การหารอาจจะมีค่ามากกว่าเนื้อที่ซึ่งเตรียมไว้เป็นที่เก็บผลลัพธ์ หรืออาจจะเกิดจากการหารด้วย
เลข 0 ส่วนลักษณะของการทางานทีละขั้น เป็นการขัดจังหวะที่เกิดเนื่องจากการประมวลผลคาสั่ง
ทีละคาสั่ง เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ เนื่องจาก TF (trap flag) ในเรจิสเตอร์แฟล็กถูกเซตให้เป็น 1
เมื่อเกิดการขัดจังหวะเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่างขึ้นถ้ามีการ
ขัดจังหวะจากภายนอก คาสั่งชุดสุดท้ายจะถูกประมวลผลจนเสร็จสิ้นก่อน (ยกเว้น ถ้าเป็นคาสั่ง
MOV หรือ POP จะมีการประมวลผลคาสั่งต่อไปก่อนแล้วจึงหยุด) ขัดจังหวะทุกตัวจะทาการเก็บค่า
ของแฟล็กเรจิสเตอร์ไว้ในแสต็ก เสร็จแล้ว 8086 จะทาการรีเซตแฟล็ก IF และ TF ให้เป็น 0 ทั้งนี้
เพื่อป้องกัน INTR อินพุตที่เข้ามาใหม่ และป้องกันการเกิดการทางานทีละขั้นในขณะที่อยู่ใน
โปรแกรมขัดจังหวะ เนื่องจากการที่แฟล็กถูกเก็บค่าไว้หลังจากโปรแกรมขัดจังหวะสิ้นสุดแล้วค่า
ต่าง ๆ ที่เก็บไว้จะถูกดึงกลับมาใช้งานได้ จากนั้น 8086 จะทาการเก็บค่าของ CS และ IP ลงบน
แสต๊กเพื่อที่จะเก็บตาแหน่งส่งกลับ (return address) และในขั้นตอนสุดท้าย CS และ IP จะถูกอ่าน
จากตารางตัวชี้ซึ่งบอกตาแหน่งที่อยู่การขัดจังหวะ (interrupt vector) โดยขึ้นอยู่กับหมายเลขของ
การขั ดจั งหวะ ตารางตั วชี้ ที่ บอกต าแหน่ งที่ อยู่ การขั ดจั งหวะ ก็ คื อบริ เวณของเนื้ อที่ ของ
หน่วยความจาเริ่มตั้งแต่ ณ ตาแหน่งที่ 0000 ขนาด 1 กิโลไบต์ แสดงได้ดังภาพที่ 2.5
การขัดจังหวะแต่ละตัวจะชี้ไปยังตาแหน่งที่แน่นอนและสามารถที่จะกระโดดไปยั ง
ตาแหน่งที่ก าหนดได้โดยอั ตโนมัติ ซึ่งแบ่งลักษณะของหมายเลขตาแหน่งการขัดจังหวะ ดังนี้
หมายเลข 0 เรียกว่าการขัดจังหวะเกิดจากการหารที่ผิดพลาด (divide error) หมายเลข 1 เรียกว่า
การขัดจังหวะ 1 ขั้นตอน (Single-step), หมายเลข 2 เรียกว่าการไม่กาหนดการขัดจังหวะ (Nonmaskable), หมายเลข 3 เรียกว่าการหยุดเพื่อให้เกิดการขัดจังหวะ (bread-point), และหมายเลข 4
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เรียกว่าการล้นของข้อมูล (over flow) ส่วนเหมาย 5 ถึง 31 เตรียมไว้สาหรับให้ผู้ใช้กาหนดเอง
ภายหลัง ส่วนการขัดจังหวะที่เหลืออาจจะควบคุมโดยใช้คาสั่ง INTR หรือ INT ได้
สาหรับ INTR จะตอบรับสัญญาณการขัดจังหวะจากภายนอก ส่วน INT จะรับได้
โดยตัวคาสั่ง นั่นเอง CPU 8086 สามารถที่จะรับรู้ชนิดของการขัดจังหวะได้โดยการคูณค่าของ
คาสั่ง ด้วย 4 ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกตาแหน่งของตารางขัดจังหวะ ซึ่งค่าของตารางจะถูกส่งค่าไป
ยัง CS และ IP ในตารางและจะต้องเป็นผู้กาหนดโดยกาหนดเป็นค่าของเซกเมนต์และค่าของ
ออฟเซตที่แสดงตาแหน่งของการขัดจังหวะรูทีน เช่น การขัดจังหวะที่ตาแหน่ง 0-3 จะถูกต้อง
กาหนดเป็นค่าบอกตาแหน่งของ CS และ IP เพื่อจะชีร้ ูทีนของการหารที่ผิดพลาดนั้น ๆ เป็นต้น
การขัดจังหวะรูทีน จะต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บค่าของเรจิสเตอร์ต่าง ๆ ไว้ก่อน
เพราะไม่ทราบว่าจะเกิด การขัดจังหวะเมื่อถึงจุดใด และไม่ต้องการทาให้ค่าเรจิสเตอร์ต่าง ๆ
เสียไปและต้องปิดท้ายรูทีนด้วยคาสั่งIRET คาสั่งนี้จะทางานเหมือนคาสั่ง RET ธรรมดาแต่จะทา
การอ่านค่าของแฟล็กออกมาจากแสต๊กด้วย (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)

ภาพที่ 2.5 การเกิดการขัดจังหวะ ที่ตาแหน่ง 0000- 03FF ขนาด 1 กิโลไบต์ (1Kbytes)
ที่มา: Yuen Poovarawan.2004
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2.5 เรจิสเตอร์ของซีพยี ู 8086 (CPU 8086 Register)
CPU 8086 ประกอบด้วยเรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (แสดงได้ดัง
ภาพที่ 2.6) ดังนี้
1. กลุ่มข้อมูล (Data Group Register) แบ่งออกเป็น
1.1 เรจิสเตอร์ทั่วไป (General-Purpose Register)
1.2 เรจิสเตอร์ตัวชี้ (Instruction Pointer Register)
1.3 แฟล็ก (flag)
2. กลุ่มกาหนดเซกเมนต์ (Segment Register) แบ่งออกเป็น
2.1 เรจิสเตอร์กาหนดเซกเมนต์ (Segment Register)

ภาพที่ 2.6 เรจิสเตอร์ทีใ่ ช้ในไมโครโพรเซสเซอร์ 8086
ที่มา: Yuen Poovarawan.2004
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1.1 เรจิสเตอร์ทั่วไป (General-Purpose Register) เรจิสเตอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด
ของ 8086 เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 16 บิต ซึ่งกลุ่มข้อมูลจะแบ่งย่อยออกเป็น
1.1.1 เรจิสเตอร์ AX (Accumulator) หรือแอกคูมิวเลเตอร์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย AH และ AL โดย AX ทาหน้าที่ในการใช้คูณหารหรือเป็นเรจิสเตอร์เกี่ยวกับอินพุต
เอาต์พุตที่เป็นเวิร์ดส่วน AL ทาหน้าที่ใช้ในการคานวณ คูณหาร หรือทางานเกี่ยวกับอินพุต (Input)
เอาต์พุท (Output) แปลง ข้อมูลจัดการคานวณแบบตัวเลขฐานสิบแบบ 8 บิต และ AH ใช้เป็นเรจิ
สเตอร์ในการคูณและหารได้
1.1.2 เรจิสเตอร์ BX (Base Register) หรือเรจิสเตอร์ฐานใช้ในการ
แปลงข้อมูล
1.1.3 เรจิสเตอร์ CX (Counter Register) หรือเรจิสเตอร์ตัวนับ เป็น
คาสั่งจัดการสายอักขระและการวนซ้าและใช้ CL เป็นตัวแปรสาหรับการเลื่อนบิตหรือหมุนบิต
1.1.4 เรจิสเตอร์ DX (Data Register) หรือเรจิสเตอร์ข้อมูลใช้ในคาสั่ง
คูณ หารเป็นเวิร์ด (Words) หรือใช้ในรูปแบบอ้างอินพุตเอาต์พุตแบบอ้อม แสดงได้ดังภาพที่ 2.6
1.2 เรจิสเตอร์ตัวชี้ (Instruction Pointer Register) หรือเรจิสเตอร์ทีใ่ ช้
งานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ตัวชีแสต๊กหรือ SP (Stack pointer) ตัวชี้ฐานหรือ BP (base pointer)
ตัวชี้ต้นทางหรือ SI (Source Index) ตัวชี้ปลายทางหรือ DI (Destination Index) จะใช้กับคาสั่งที่
เกีย่ วกับสายอักขระโดยเรจิสเตอร์ตัวชี้เหล่านีส้ ามารถที่จะนามาใช้เป็นตัวอ้างถึงตาแหน่งจริงใน
หน่วยความจา (Physical address) ได้ดว้ ยวิธีการต่างๆ ดังแสดงได้ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 โครงสร้างเรจิสเตอร์ 8086 กับการคานวณหาค่าตาแหน่งในหน่วยความจา
ที่มา: Yuen Poovarawan.2004
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จากภาพที่ 2.7 แสดงการทางานของเรจิสเตอร์ขนาด 16 บิต 4 ตัว ในกลุ่มข้อมูล
ได้แก่ AX (Accumulator), BX (Base), CX (Counter) และ DX (Data) ยังถูกแบ่งออกเป็นครึ่งบน
(AH, BH, CH และ DH) และครึ่งล่าง (AL, BL, CL และ DL) เรจิสเตอร์เหล่านี้อาจจะทางานใน
ลักษณะ เป็นเวิร์ดหรือไบต์ก็ได้ ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเรจิสเตอร์ ข้อมูลเรจิสเตอร์ในกลุ่มตัวชี้และ
ดัชนีมักจะนาไปใช้ในการอ้างถึงตาแหน่งจริงในหน่วยความจา Physical address และยังใช้ใน
การปฏิบัติทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ได้เรจิสเตอร์ โดย BP และ SP ใช้ในการชี้ค่า
ตาแหน่งในแสต๊ก (Stack Address) เพื่อจะทาการเก็บตาแหน่ง address กลับจากโปรแกรมย่อย
(Subprogram) โดยใช้หลักการเหมือนแสต๊ก (Stack) ของ CPU 8 บิต ส่วน BP นั้นจะใช้สาหรับ
เป็น ตัวบวก เพื่อชี้ค่าแสต๊กอีกทีหนึ่ง เพื่อจะเป็นวิธีที่จะอานวยความสะดวกในการส่งค่ า
พารามิเตอร์เข้าสู่โปรแกรมโดยผ่านทางแสต๊ก ซึ่งช่วยในการส่งค่าของตัวแปรระหว่างโปรแกรม
ได้ดี เรจิสเตอร์ SI และ DI จะทาการติดต่อกับหน่วยความจาได้ ใช้งานกับกลุ่มคาสั่งจัดการ
เกี่ยวกับสายอักขระและการทางานเป็นบล็อกหรือการเชื่อมโยงข้อมูลในโครงสร้างแบบอารเรย์
ในการนาคาสั่งของ 8086 จะใช้ IP (instruction pointer) ขนาด 16 บิต เป็นตัวชี้ตาแหน่งของ
คาสั่งถัดไปที่จะถูกทางาน ซึ่งความจริงแล้วค่าใน IP ไม่ได้กาหนดตาแหน่งโดยตรง แต่จะมีการ
คานวณมาก่อน
2. เรจิสเตอร์กาหนดเซกเมนต์ (Segment Register) ประกอบด้วยเรจิสเตอร์
ย่อยมี 4 ตัว คือ CS (code segment), DS (data segment), SS (stack segment) และ ES (extra
segment) ซึ่งจะนามาใช้ในหลักการแบบบล็อกตาแหน่งของ 8086 หน่วยความจา (Memory)
จะได้รับการจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ ๆ คือ ชุดคาสั่ง (code), ข้อมูล (Data) และแสต๊ก (stack)
สาหรับการเก็บค่าตาแหน่งกลับคืนจากโปรแกรมย่อยเพื่อที่จะป้องกันการสับสน จึงกาหนดค่า
ให้แยกกันได้ซึ่งซีพียูตระกูล 8086 จะมองลักษณะของหน่วยความจา โดยแบ่งหน่วยความจา
เป็นกลุ่ม ๆ ในรูปแบบของการแบ่งสวน โดยแต่ละส่วน (segment) จะชี้ได้ถึง 64 กิโลไบต์ โดย
เซกเมนต์เรจิสเตอร์ทั้งสี่ตัว จะแสดงตาแหน่งเริ่มต้นของหน่วยความจาที่จะติดต่อ กันด้วย
สังเกตได้จากภาพที่ 2.8 เรจิสเตอร์ CS จะบรรจุค่าแสดงตาแหน่งเริ่มต้นของโปรแกรม, DS จะ
เก็บค่าข้อมูลการแบ่งส่วน (data segment) ในขณะนัน้ , SS จะเก็บค่าการแบ่งส่วนแสต๊ก (Stack
segment) ในขณะนั้น และ ES จะกาหนดการแบ่งส่วนข้อมูลรวมหรือเรียกว่า global data
segment แสดงได้ดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 การแบ่งกลุ่มของเรจิสเตอร์การแบ่งส่วน (Segment Register)
ที่มา: Schoolnet.1999
เซกเมนต์จะแสดงตาแหน่งที่สัมพันธ์กัน (paragraph) โดยจะเลื่อนไปทางซ้าย 4
บิต เพื่อที่จะกาหนด หรืออ้างตาแหน่งให้ครบ 20 เส้น โดยจุดเริ่มต้นของตาแหน่งที่สัมพันธ์กัน
หรือเกี่ยวเนื่องกันจะต้องมีขนาด 4 บิต หลังสุดเป็น 0 เช่น เป็น 00000H, 00010H , 00020H
เป็นต้น จากรูป ค่าของ SS จะชี้ตาแหน่งของเซกเมนต์ค่า D89F0 สังเกตเห็นว่าส่วนพื้นที่ ของ
หน่วยความจาอาจจะสลับหรือใช้บริเวณเดียวกันของหน่วยความจาได้ แสดงได้ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.9 แสดงการจับคู่ตาแหน่งที่สัมพันธ์กันในเรจิสเตอร์การแบ่งส่วน (Segment Register)
ที่มา: Schoolnet.1999
เพื่อที่จะทาการติดต่อกับข้อมูลหนึ่งไบต์หรือหนึ่งเวิร์ดนั้นซีพียู 8086 ได้เตรียมค่า
ออฟเซต เพื่อใช้อา้ งตาแหน่งตัง้ แต่จุดเริ่มต้นของเซกเมนต์ตาแหน่ง ตาแหน่งใด ๆ จะได้มาจาก
การบวกค่าเซกเมนต์ เรจิสเตอร์กับค่าของออฟเซต 16 บิต เช่นถ้าเซกเมนต์มีค่า E89F จะให้
ออฟเซตมีค่า 0003H จะทาให้การอ้างตาแหน่งไปที่ 89F3 การจะใช้เซกเมนตฺเรจิสเตอร์และค่า
ออฟเซตตัวใดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของคาสั่งด้วย แสดงได้ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงชนิดของการอ้างอิงหน่วยความจาในเซกเมนต์เรจิสเตอร์
ชนิดของการอ้างอิงหน่วยความจา

ค่าเซกเมนต์ปกติ

ค่าเซกเมนต์ที่เลือกได้

ค่าออฟเซต

ค่า Fetch คาสั่ง
การทา Stack
กาหนดตัวแปร
สตริงต้นทาง
สตริงปลายทาง
Base Register (BP)

CS
SS
DS
DS
ES
SS

CS, ES, SS
CS, ES, SS
CS, ES, SS

IP
SP
ค่า Address ที่กาหนด
SI
DI
ค่า Address ที่กาหนด

2.6 การระบุตาแหน่งในเรจิสเตอร์ (Addressing Data in Register)
การเข้าถึงข้อมูลในเรจิสเตอร์นับว่าเป็นหัวใจสาคัญในการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทางานของไมโครโพรเซสเซอร์ 8086 สามารถเข้าถึงส่วนของโปรแกรม โดยใช้ค่าในเรจิสเตอร์
CS + IP -> ค่าจริงในหน่วยความจา (physical address ขนาด 20 บิต) แสดงได้ดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 การบวกค่าในเรจิสเตอร์ CS และ IP เพื่อคานวณหาค่าจริงในหน่วยความจา
ที่มา: Schoolnet.1999
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ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อนามาใช้กาหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล เรียกว่า “addressing
mode” ซึ่งในภาษาแอสแซมบลี โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
MOV destination (ปลายทาง), source (ต้นทาง)
เมื่อชุดคาสั่งนี้ถูก ประมวลผลซีพียู 8086 จะทาการคัดลอกเวิร์ดหรือไบต์จาก
ตาแหน่งต้นทางไปยังตาแหน่งปลายทาง (Addressing Mode) ใช้ในการระบุตาแหน่งของ ตัวถูก
ดาเนินการ (operand) ในหน่วยความจาซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเข้าถึงหน่วยความจาได้ดังนี้ คือ
2.6.1 วิธีการอ้างตาแหน่งของหน่วยความจาแบบทันทีทันใด (Immediate
Addressing Mode) เป็นวิธีการอย่างง่ายในการกาหนดตาแหน่งในเรจิสเตอร์ กล่าวคือ
สามารถกาหนดตัวถูกดาเนินการเป็นการกาหนดค่าตาแหน่งให้กับชุดคาสั่งภาษาแอสแซมบลี
ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมต้องการที่จะใส่ค่า 437B (Hex) ลงในเรจิสเตอร์ CX ก็
สามารถใช้คาสั่ง MOV CX, 437B (Hex) ได้โดยตรง
2.6.2 วิธีการอ้างตาแหน่งของหน่วยความจาโดยใช้ เรจิสเตอร์ (Register
Addressing Mode) กรณีที่ใช้ค่าในเรจิสเตอร์เป็นตัวถูกดาเนินการของชุดคาสั่ง เช่น MOV
CX, AX คือ การคัดลอก เนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในเรจิสเตอร์ AX มาไว้ในเรจิสเตอร์ CX ใช้ใน
กรณีที่จานวน บิต เท่ากันเท่านั้น ในกรณีที่เรจิสเตอร์มีขนาดไม่เท่ากันจะไม่สามารถใช้คาสั่ง
MOV CX, AL ได้ ทั้งนี้เนื่องจากหากใช้คาสั่งนี้ซีพียู 8086 จะพยายามที่จะทาสาเนาข้อมูล ใน
รูปแบบไบต์ (AL) เข้าไปเก็บในเรจิสเตอร์ซึ่งเป็นรูปแบบเวิร์ด (CX) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
หากใช้คาสั่ง MOV AL, CX ก็ยังเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าขนาดของเรจิสเตอร์จะสามารถรองรับ
ข้อมูลได้ แต่ซีพียู 8086 จะไม่ทราบว่าผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องการที่จะนาข้อมูลสาเนาไปเก็บไว้ใน
ครึ่งใดของเรจิสเตอร์CX ในกรณีเช่นนี้ โดยทั่วไปแอสเซมเบลอร์ (assembler) จะตรวจสอบพบ
และแจ้งให้ทราบว่าชนิดข้อมูลผิดพลาด (Type error) ดังนั้นการที่จะคัดลอกไบต์จากเรจิสเตอร์
AL ไปเก็บยังไบต์สูงของเรจิสเตอร์ CX จะใช้คาสั่ง MOV CH, AL และหากต้องการคัดลอกไบต์
จากเรจิสเตอร์ AL ไปเก็บยังไบต์ต่าของเรจิสเตอร์ CX จะใช้คาสั่ง MOV CL, AL
2.7 การเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจา (Addressing Data in Memory)
ที่ผ่านมาได้ก ล่าวถึ ง การเข้าถึงข้อมูล ที่จะระบุตาแหน่งของตัวถู ก กระท าใน
หน่วยความจา ในกรณีที่ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาซีพียู 8086 จะต้องสร้าง
ตาแหน่งจริงในหน่วยความจาขนาด 20 บิต ซึ่งสามารถทาได้โดยการกาหนดค่าตาแหน่งจริง
(effective address) ขนาด 16 บิต รวมเข้ากับเข้ากับเซ็กเมนต์ฐาน (segment base address)
ขนาด16 บิต แสดงได้ดังภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 การบวกค่าในเรจิสเตอร์ DS กับ EA เพื่อหาตาแหน่งจริงในหน่วยความจา
ที่มา: Schoolnet.1999
วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาในไมโครโพรเซสเซอร์ 8086 แบ่งได้เป็น 4 วิธี คือ
2.7.1 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยตรง (Direct Addressing
Mode) เป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาที่ง่ายที่สุด ซึ่งสามารถทาได้โดยการนาค่า
effective address (16 บิตs) ใส่เข้าไปในชุดคาสั่งโดยตรง ตัวอย่างเช่นคาสั่ง MOV BL, [437A
(Hex)] – 8086 จะคัดลอก Low byte -> Low address (437A) และ High byte -> High
address (437B) ดังนั้นในกรณีที่ต้องการ Load เรจิสเตอร์ R1 ด้วยค่าที่อยู่ในตาแหน่ง 1000 จะ
มีการทางานแสดงได้ดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยตรง (Direct Addressing Mode)
ที่มา: Schoolnet.1999
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2.7.2 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยอ้อม (Indirect Addressing
Mode) เป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาที่แตกต่างจาก Direct Addressing ตรงที่แทนที่
จะใส่ค่าตาแหน่งจริง (effective address) ขนาด 16 บิต เข้าไปในชุดคาสั่งโดยตรง แต่จะใส่ค่า
ตาแหน่งของหน่วยความจาในตาแหน่งที่จัดเก็บจริงเข้าไปในชุดคาสั่ง จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้ ค่า
ในตาแหน่งที่ระบุ จะเป็นตาแหน่งทีจ่ ัดเก็บค่าที่ตอ้ งการไว้ และเรียก ตาแหน่งภายในที่ระบุนวี้ ่า
“ตัวชี้ (Pointer)” เช่นถ้าต้องการบรรจุเรจิสเตอร์ R1 ด้วยค่าในตาแหน่งที่ 1000 จะเห็นการ
ทางานที่เกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ แสดงได้ดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยอ้อม (Indirect Addressing Mode)
ที่มา: Schoolnet.1999
2.7.3 วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในหน่ ว ยความจ าโดยใช้ ตั ว ชี้ (Indexing
Addressing Mode) บางครั้งในการท างานซึ่งต้องการกระท าบางอย่างกับชุดข้อมูลเป็น
จานวนมากที่มีโครงสร้างการจัดเก็บไว้เป็นลาดับ อาจจะสามารถทาได้โดยใช้วิธี ก าหนด
ตาแหน่งโดยอ้อม (indirect addressing) แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการบรรจุค่า 2 ค่าจาก 2
ตาแหน่งเข้ามาในเรจิสเตอร์ตัวเดียวกัน จาเป็นต้องใช้ตัวชี้ 2 ตัว และทุกครั้งที่ ตัวชี้เลื่อนไปชี้ที่
ตาแหน่งหนึ่งตัวชี้จะถูกเพิ่มค่าขึน้ 1 ค่าเพื่อชีไ้ ปยังตาแหน่งถัดไป จึงสามารถทางานกับชุดข้อมูล
ที่มีโครงสร้างการจัดเก็บเป็นลาดับได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวชี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
ไม่ได้เป็นส่วนของโปรแกรม ดังนัน้ ผู้อ่นื จะไม่สามารถทราบได้วา่ โปรแกรมนัน้ ต้องการใช้ทาอะไร
แน่ การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือการใช้เรจิสเตอร์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 1 ตัว เรียกว่า เรจิสเตอร์
ดัชนี (index register) โดยจะทาหน้าที่ในการจัดเก็บค่าดัชนีตาแหน่งของชุดข้อมูลเพื่อให้สะดวก
ต่อการเรียกใช้
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ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรจิสเตอร์ชนิดนี้ให้มีขีดความสามารถในการเพิ่มหรือลดค่าลง
ครั้งละ 1 เพื่อให้สามารถจัดการกับชุดข้อมูลที่ มีโครงสร้างการจัดเก็บเรียงเป็นลาดับได้โดย
อัตโนมัติ จึงทาให้สามารถเข้าถึงตาแหน่งโดยอัตโนมัติ เรียกว่า “autoindexing”
2.7.4 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยใช้แ สต็ก (Stack Addressing
Mode) เป็นวิธี ก ารเข้า ถึ งข้อมูล ในหน่ว ยความจ าโดยใช้ แสต็ก ซึ่งประกอบด้วยข้ อมูลที่ถู ก
จัดเก็บเรียงเป็นลาดับไว้ในหน่วยความจา โดยข้อมูลแรกจะถูกใส่ (push) เข้าไปในแสต็ก และจะ
ลงไปอยู่ที่ส่วนล่างสุดของแสต็ก ข้อมูลต่อๆ ไปก็จะถูกนาไปจัดเก็บในตาแหน่งถัดมา การที่จะ
เข้ า ไปเรี ย กข้ อ มู ล ในแสต็ ก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ต าแหน่ ง ที่ ร ะบุ ว่ า เป็ น ส่ ว นบนสุ ด ของแสต็ ก
กระบวนการเข้าไปยังแสต็กสามารถทาได้โดยนาค่าได้ดังนี้
SS (Stack Segment ) + SP (Stack Pointer) -> Physical address (Stack’s top address) แสดงได้ดัง
ภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจาโดยใช้แสต็ก (Stack Addressing Mode)
ที่มา: Schoolnet.1999
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สรุป
ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นวงจรรวม (Integrated Circuit) หรือชิป (Chip) โครงสร้างภายในจะมีวงจรรวมขนาด
ใหญ่ ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) เป็นชิปประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่งทาหน้า
ตามโปรแกรมหรือขุดคาสั่งที่เขียนขึ้นมา ภายในประกอบด้วยวงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large
Scale Integrated Circuit) เป็นการนาไมโครโพรเซสเซอร์หลายๆ ตัว ให้สามารถทางานรวมกัน
ได้ในเวลาเดียวกัน ทาให้ประสิทธิภาพการทางานและความเร็วนั้นเพิ่มมากขึ้น
ซีพียู 8086 แบ่งเรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มข้อมูล (Data Group Register) แบ่งออกเป็น
1.1 เรจิสเตอร์ทั่วไป (General-Purpose Register)
1.2 เรจิสเตอร์ตัวชี้ (Instruction Pointer Register)
1.3 แฟล็ก (flag)
2. กลุ่มกาหนดเซกเมนต์ (Segment Register) แบ่งออกเป็น
2.1 เรจิสเตอร์กาหนดเซกเมนต์ (Segment Register)

คาถามทบทวน
1. จงอธิบายข้อแตกต่างที่ระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2. ไมโครโพรเซสเซอร์ จัดแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
3. จงอธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ 8086 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. จงอธิบายข้อแตกต่างที่สาคัญของไมโครโพรเซสเซอร์ 8086 และ 8088
5. ถ้า Code Segment (8086) เริ่มต้นที่ 90400H ค่าที่ถูกจัดเก็บในเรจิสเตอร์ CS คือค่าใด
6. ถ้า Code Segment (8086) เริ่มต้นที่ 90400H จงหา Physical Address ของหน่วยความจาที่
จะถูก Fetch เข้ามาใช้งาน ถ้าในขณะนั้นเรจิสเตอร์ IP เก็บค่า 0345CH
7. ถ้า Stack Segment Register มีคา่ 0500H และ Stack Pointer Register มีคา่ 8225H จงหา
Physical Address ส่วนบนสุดของแสต็ก (Top of Stack)
8.จงอธิบายข้อได้เปรียบของการใช้เรจิสเตอร์ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นที่เก็บข้อมูล
ชั่วคราว แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจา
9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคาสั่ง MOV AX, 1234H กับ MOV AX, [1234H]
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 3
หัวข้อเรื่อง ระบบจานวน (Number System)
รายละเอียด
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่กลไกการทางานพื้นฐานเป็นสองสถานะ (Binary) คือ
เปิด วงจรกับปิดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกล่าวได้ด้วยตัวเลขโดดสองตัวคือ 0 กั บ 1
ข้อมูลแบบอื่นของคอมพิวเตอร์จะเกิดจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เท่านั้น โดย
เรียกระบบจานวน ที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 กับ 1 เท่านั้นว่า “เลขฐาน 2”

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผูส้ อนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง ระบบจานวน
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนือ้ หาเรื่อง ระบบจานวน
1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ ระบบจานวน ทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 3 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับความหมายของตัวเลขในหลัก
ต่าง ๆ การแปลงค่าจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองการบวกและการลบเลขฐานสอง การคูณและ
การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก บิต, ไบต์, เวิร์ด และดับเบิ้ลเวิร์ด ระบบ
จานวน 2’ คอมพลีเมนต์ ระบบเล BCD (Binary Code Decimal) และมาตรฐาน IEEE 754 ซึ่ง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่มีกลไกการทางานพื้นฐานเป็นสองสถานะ (Binary) คือเปิดวงจร
กับปิดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกล่าวได้ด้วยตัวเลขโดดสองตัวคือ 0 กับ 1 ข้อมูลแบบอื่น
ของคอมพิวเตอร์จะเกิดจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เท่านั้น โดยเรียกระบบจานวน
ที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 กับ 1 เท่านั้นว่า “เลขฐาน 2” ส่วนการนับของมนุษย์โดยปกตินั้น จะมี
ตัวเลขโดดอยู่สิบตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 ซึ่งจะประกอบรวมกันเป็นระบบ
จานวน ที่เรียกกันว่า “เลขฐาน 10” จะเห็นว่าระบบจานวน ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์มีความแตกต่าง
จากระบบจานวน ที่มนุษย์ใช้กันโดยปกติ ดังนั้น การเรียนรู้ถึงทักษะในการคานวณของระบบ
จานวนทั้งสองแบบ รวมถึงวิธีการแปลงระบบเลขฐานต่าง ๆ

37
3.1 ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
ในระบบเลขฐานสิบนั้น ค่าของเลขโดด ณ ตาแหน่งใด ก็คือค่าของเลขโดดนั้นคูณ
ด้วยสิบยกกาลังของตาแหน่งนัน้ เช่น 12345 หมายความว่า ค่า 5 อยู่ในตาแหน่งหลักหน่วยซึ่ง
ค่าของสิบยกกาลังของหลักหน่วยคือ 100 ค่า 4 อยู่ในตาแหน่งของหลักสิบ (101) ค่า 3 อยู่ใน
ตาแหน่งของหลักร้อย (102) ค่า 2 อยู่ในตาแหน่งของหลักพัน (103) และค่า 1 อยู่ในตาแหน่ง
ของหลักหมื่น (104) ซึ่ง 12345 สามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
12345
= (1 x 104) + (2 x 103) + (3 x 102) + (4 x 101) + (5 x 100)
= 10000 + 2000 + 300 + 40 + 5
จะเห็นว่าเลขกาลังของสิบจะเริ่มต้นจากศูนย์ที่หลักหน่วย แล้วเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกครั้งใน
หลักถัดมาทางด้านซ้ายมือ ในกรณีที่เลขเป็นจานวนทศนิยม ให้เริ่มกาลังศูนย์ที่หลักหน่วย แล้ว
ลดกาลังลงหนึ่งทุกครั้งในหลัก ถัดไปทางด้านขวามือ ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นไปในรูป
แบบเดิม เช่น 12.34 จะสามารถเขียนได้เป็น
12.34
= (1 x 101) + (2 x 100) + (3 x 10-1) + (4 x 10-2)
= 10 + 2 + 0.3 + 0.04
สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้กับเลขฐานสองเพื่อหาค่าของจานวนดังกล่าวในรูปของ
เลขฐานสิบ (ในความเป็นจริงแล้วสามารถที่จะนาไปใช้ได้กับเลขทุกฐาน) เช่น 1011.012 จะเขียนได้เป็น
1011.012 = (1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20) + (0 x 2-1) + (1 x 2-2)
= 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25
= 11.25
3.2 การแปลงค่าจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองจะมีขั้นตอนอยู่สองขั้นตอนคือ การแปลงเลขส่วน
ที่อยู่หน้าทศนิยมและการแปลงเลขส่วนที่อยู่หลังทศนิยม
การแปลงเลขในส่วนที่อยู่หน้าทศนิยม ให้นาเลขดังกล่าวมาหารด้วยสองไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ โดยการหารแต่ละครั้งจะได้เศษเป็น 0 หรือ 1 ลาดับของเศษที่
เกิดขึ้นก็คือกาลังของเลขสอง กล่าวคือ เศษที่ได้จากการหารครั้งแรกจะเป็นเลขในหลัก 20,
เศษที่เกิดจากการหารครั้งที่สองจะเป็นเลขในหลัก 21 เรื่อยไป

38
ตัวอย่าง จงเปลี่ยนค่า 1310 ให้เป็นเลขฐานสอง

 1310

2  13
6
3
1
0
= 11012

เศษ
เศษ
เศษ
เศษ

1
0
1
1

ส่ว นการแปลงเลขหลั ง จุด ทศนิย มนั้ น จะใช้ วิธี คูณ ตัว เลขนั้ นด้ วยสองไปเรื่อ ย ๆ
จนกว่าจะมีเ ลขหลังจุดทศนิย มเป็นศูนย์ ซึ่งในการคูณแต่ละครั้งอาจจะมีการทดค่าหลังจุด
ทศนิยมขึ้นมาเป็นตัวเลข 1 หน้าจุดทศนิยมหรือไม่ก็ได้ ในการคูณแต่ละครั้งก็เท่ากับว่า เลื่อน
การคานวณจากหลักแรกหลังจุดทศนิยม (2-1) ไปยังหลักต่อไป
ตัวอย่าง จงเปลี่ยนค่า 0.2510 ให้เป็นเลขฐานสอง
0.25
x
2
0.50
x
2
1.00
.01
 0.2510 = 0.012
ดังนัน้ จากตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ 13.2510 = 1101.012
3.3 การบวกและการลบเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบ การบวกเลขในฐาน
สิบนั้นเมื่อผลบวกในหลักใดมีค่ามากกว่า 9 ก็จะต้องมีการทดเลข 1 ไปยังหลักถัดไป ซึ่ง
หลั ก เกณฑ์ก ารทดเลขนี้ยั งสามารถใช้ ไ ด้กั บ เลขฐานสอง เพีย งแต่ว่า เลขโดดที่ สูงที่สุ ดของ
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เลขฐานสองคือ 1 ดังนั้นถ้าผลบวกมีค่าเกิน 1 ก็จะมีการทดไปยังหลักถัดไปทางซ้าย รูปแบบ
การบวกเป็นดังนี้
0 + 0 =0
0 + 0 =1
1 + 0 =1
1 + 1 = 0 ทด 1
ตัวอย่าง จงบวกเลข 1011.1012 กับ 110.0112
1011.101
+ 110.001
10010.000
การลบเลขเป็นการดาเนินการที่ผกผันกับการบวก ในการลบ ถ้ามีการลบเลขที่มากกว่า
จากเลขที่นอ้ ยกว่า ต้องมีการขอยืมจากเลขในหลักถัดไปทางซ้ายมา 1 รูปแบบการลบเป็นดังนี้
0 - 0 =0
0 - 1 = 1 ขอยืม 1
1 - 0 =1
1 - 1 =0
ตัวอย่าง จงลบเลข 1001.11 กับ 101.1
1001.11
- 101.10
100.01
3.4 การคูณและการหารเลขฐานสอง
การคูณและการหารของเลขฐานสอง ก็มีหลักการเช่นเดียวกับเลขฐานสิบ เพียงแต่มี
สูตรคูณแค่แม่ 0 กับ 1 เท่านั้น อีกทั้งการหารด้วยศูนย์ก็ไม่มีความหมายเช่นเดียวกับการหารใน
ระบบเลขฐานสิบ ตารางการคูณและการหารของระบบเลขฐานสองคือ
0 x 0 =0
0 x 0 =0
1 x 0 =0
1 x 1 =1
0  1 =0
1  1 =1
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ตัวอย่าง จงคูณเลขฐานสอง 1.01 x 10.1

x

1

1
0

1
0 0
1 0 1
1 1 .0

.
.
0
0
0

0 1
1 0
0 0
1

0 1

ตัวอย่าง จงหารเลขฐานสอง 11001  101
101
101 11001
101
101
101
3.5 เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
ถึงแม้วา่ ระบบคอมพิวเตอร์จะเข้าใจแต่ระบบเลขฐานสองเพียงอย่างเดียว แต่ในทาง
ปฏิบัติจะเกิดปัญหากับผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบเลขฐานสองมีจานวน
เลขโดดน้อยจึงต้องมีจานวนหลักมากขึน้ เพื่อแทนค่าตัวเลขต่าง ๆ ทาให้จดจาได้ยาก จึงมีความ
พยายามในการรวมหลักของเลขฐานสองหลาย ๆ หลักเข้าด้วยกันเป็นเลขฐานที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้
ง่า ยต่ อ การจดจ า ซึ่ ง การแปลงเลขฐานที่ ไ ด้ นี้ก ลั บ เป็ น เลขฐานสองจะท าได้ อ ย่า งง่ า ยดาย
เนื่องจากแต่ละหลักของเลขฐานดังกล่าวแทนเลขฐานสองที่มจี านวนหลักแน่นอน
โดยปกติแล้วมักจะรวมเลขฐานสองจานวนสามหรือสี่หลักเป็นเลขฐานใหม่ เมื่อเรวม
เลขฐานสอง 3 หลักจะได้เลขที่มี 8 รูปแบบแตกต่างกันคือ 000, 001, 010, 011, 100, 101,
110, และ 111 และใช้ตัวเลขโดดตั่งแต่เลข 0 ถึงเลข 7 แทนเลขฐานสองในแต่ละแบบได้ ซึ่งระบบ
จานวน ที่มีตัวเลขโดด 8 ตัวก็คือเลขฐานแปดนั่นเอง โดยที่เลขโดดแต่ละเลขของระบบเลขฐาน
แปดจะแทนรูปแบบของเลขฐานสองจานวนสามหลักที่มคี ่าเท่ากัน
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ในกรณีที่มีเลขฐานสองจานวนสี่หลัก ก็จะได้เลขฐานสองที่มี 16 รูปแบบแตกต่างกัน
ซึ่งสามารถใช้เลขฐานสิบหกแทนแต่ละรูปแบบของเลขฐานสองได้ แต่เนื่องจากมีเลขโดดใช้งาน
กันแค่สิบตัว ดังนั้นจึงมีการนาตัวอักขระ A – F มาแทนค่าเลขโดด 10 – 15 แทน ทาให้
เลขฐานสิบหกมีเลขโดดคือ 0 – 9 และ A – F
เลขฐานสิบ
เลขฐานสอง
เลขฐานแปด
เลขฐานสิบหก
0
0000
0
0
1
0001
1
1
2
0010
2
2
3
0011
3
3
4
0100
4
4
5
0101
5
5
6
0110
6
6
7
0111
7
7
8
1000
10
8
9
1001
11
9
10
1010
12
A
11
1011
13
B
12
1100
14
C
13
1101
15
D
14
1110
16
E
15
1111
17
F
ในการแปลงเลขฐานสองให้เ ป็นเลขฐานแปดหรื อฐานสิบ หกนั้น จะต้องจับ กลุ่ ม
เลขฐานสองให้ได้จานวนหลักตามที่เลขโดดของฐานที่จะแปลงไป เช่น จับกลุ่มสามหลักสาหรับ
การแปลงเป็นฐานแปด เป็นต้น การจับกลุ่มจะเริ่มจับจากหลักทางด้านขวามือสุดก่อน ในกรณี
ที่เหลือเลขไม่ครบจานวนหลักที่ต้องการให้เติมศูนย์ไปทางด้านซ้ายมือเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้
จานวนหลักที่ต้องใช้ จากนั้นจึงแปลงฐานเลขโดยแปลงทีละกลุ่มก็จะได้เลขฐานแปดหรื อฐาน
สิบหกตามต้องการ
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ตัวอย่าง จงแปลงเลขฐานสอง 1011011 ให้เป็นเลขฐานแปดและฐานสิบหก
แปลงเป็นเลขฐานแปด
แปลงเป็นเลขฐานสิบหก
001 011 011
0101 1011
1 3 3
 10110112

5 B
= 1138 = 5B16

3.6 บิต, ไบต์, เวิร์ด และดับเบิ้ลเวิร์ด
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์มักจะไม่ได้มาจากเลขฐานสองเพียงแค่หลักเดียว
เพื่อความสะดวกในการเรียกและความกะทัดรัดของจานวนที่จะต้องใช้เรียก (คงไม่สะดวกนัก
ถ้าต้องมีการเรียกกันว่า เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อเฉพาะเรียกกลุ่มของ
เลขฐานสองที่มจี านวนหลักตั้งแต่หนึ่งหลักขึ้น โดยชื่อต่าง ๆ มีดังนี้
เลขฐานสองหนึ่งหลักเรียก หนึ่ง “บิต” (บิต)
4 บิต เท่ากับ
หนึ่ง “นิบเบิล” (nibble) [ไม่ค่อยนิยมใช้กันนัก]
2 นิบเบิล เท่ากับ
หนึ่ง “ไบต์” (byte)
2 ไบต์ เท่ากับ
หนึ่ง “เวิร์ด” (word)
2 เวิร์ด เท่ากับ
หนึ่ง “ดับเบิล้ เวิร์ด” (double word)
3.7 ระบบเลข 2’ คอมพลีเมนต์
การคานวณเลขฐานสองที่คุ้นเคยกัน มักจะเป็นเลขฐานสองที่มีค่าเป็นบวกอยู่เสมอ
แต่ในการใช้งานจริงจะเป็นทั้งจานวนเป็นบวกและลบ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีกลไก
บางอย่างเพื่อระบุเครื่องหมายของตัวเลขต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ หนึ่งในวิธีการระบุเครื่องหมายของ
ตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้วิธี 2’ คอมพลีเมนต์
วิธี 2’ คอมพลีเมนต์ จะเริ่มจากการกาหนดจานวนหลักสูงสุดของตัวเลข (จานวนบิต
สูงสุด) กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใด ๆ ก็ตาม ถ้าทาให้เกิดการทดเลขเลยบิตซ้ายสุดที่กาหนด
เลขทดดังกล่าวจะหายไป เช่น ถ้ากาหนดให้ตัวเลขมีทั้งหมด 4 บิต 1111 บวกกับ 0001 จะเท่ากับ
0000 ไม่ใช่ 10000 เป็นต้น แต่ถ้ามีการขอยืมจากหลักหน้าสุดที่เป็นศูนย์ ให้ถือเสมือนว่ามีหลักที่
เป็นค่า 1 อยู่ถัดออกไปจากบิตสูงสุดที่กาหนดไว้ แล้วทาการขอยืมตามปกติ เช่น ถ้าต้องการลบ
ตัวเลขขนาด 4 บิต 0100 ด้วย 0111 จะถือว่าเลข 0100 เสมือนเป็น (1)0100 แล้วจึงลบกันตามปกติ
เป็นต้น
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ข้อกาหนดข้อที่สองของ 2’ คอมพลีเมนต์ คือบิตที่ถูกกาหนดให้เป็นบิตนัยสาคัญสูง
ที่สุดจะเป็นบิตที่บอกเครื่องหมายของตัวเลข เช่น กาหนดให้ใช้ตัวเลขขนาด 6 บิต ดังนั้นบิดที่ 5
(เริ่มนับทางขวาสุดเป็นบิตที่ 0) จะเป็นบิตที่ระบุเครื่องหมายของตัวเลขนั้น เป็นต้น โดยการระบุ
เครื่องหมายจะใช้มาตรฐานว่า “ถ้าบิตหน้าสุดเป็น 0 หมายถึงเป็นเลขบวก ถ้าบิตหน้าสุดเป็นหนึ่ง
หมายถึงเป็นเลขลบ” ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้บิตทุกบิตที่กาหนดให้ในการเก็บค่าตัวเลขได้
ข้อกาหนดข้อที่สามของ 2’ คอมพลีเมนต์ คือ ค่าตัวเลขที่เก็บอยู่เมื่อบวกกับค่าที่มี
เครื่องหมายตรงกันข้ามกันตามแบบวิธีการบวกเลขฐานสองปกติ จะต้องได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ (แต่จะ
มีบิตทดที่หลุดหายทางซ้ายมือสุด) เช่น ถ้ากาหนดให้เป็นตัวเลขขนาด 4 บิต 1011 จะเท่ากับค่า –5
เพราะถ้าบวกกับ 0101 แล้วจะได้ (1)0000 โดยเลขทดด้านหน้าสุดจะหายไป เป็นต้น
จากข้อกาหนดทั้งหมดข้างต้น ถ้ากาหนดให้ตัวเลขที่ใช้ มีขนาด 1 ไบต์ จะสามารถ
เก็บค่าบวกระหว่าง 0 (00000000) ถึง 127 (01111111) และค่าลบระหว่าง –1 (11111111) ถึง
–128 (10000000)
การนาเลข 2’ คอมพลีเมนต์ ไปบวกหรือลบกัน จะสามารถทาได้ตามวิธีการปกติ
แต่จะผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ 2’ คอมพลีเมนต์ ทั้งสามข้อ สาหรับการ
คู ณ และการหารนั้ น จะต้ อ งแยกค่ า สั ม บู ร ณ์ (Absolute) ออกมาคู ณ หารกั น แล้ ว จึ ง น า
เครื่องหมายมาคิดภายหลัง แต่มีข้อควรระวังคือ ถ้า เป็นการคูณกันระหว่างตัวเลขขนาด 1 ไบต์
ด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องใช้ที่เก็บขนาด 2 ไบต์ (ดูตัวอย่างในเรื่องการคูณเลขฐานสอง) ซึ่ง
มากเกินกว่าที่จะเก็บได้ ดังนั้นถ้าต้องการเก็บผลลัพธ์ไว้เป็นขนาด 1 ไบต์ ก็จะต้องให้ตัวตั้งและ
ตัวคูณมีขนาดไม่เกิน 1 นิบเบิล (4 บิต)
3.8 ระบบเลขบีซีดี (Binary Code Decimal: BCD)
ระบบเลขบีซีดี (BCD) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เลขจานวนเต็ม (packed decimal) เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะทาให้การแปลงเลขระหว่างฐานสองกับฐานสิบง่ายขึ้นโดยใช้วิธีเดียวกับการ
สร้างเลขฐานสิบหก โดยจัดกลุ่มให้เลขฐานสอง 4 บิต เป็นเลขฐานสิบ 1 หลัก แต่จานวนเลข
โดดของเลขฐานสิบ มีค่าน้อยกว่ารูป แบบของเลขฐานสองที่เป็นไปได้ใ น 4 บิต ดังนั้นจึงมี
เลขฐานสองบางรูปแบบที่ไม่ได้ถูกใช้งาน สาเหตุที่ต้องจัดกลุ่มเลขฐานสองให้เป็น 4 บิตแทนที่
จะเป็นค่าอื่น ๆ เพราะจานวนเลขโดดของเลขฐานสองมีค่าเท่ากับ 10 ซึ่งอยู่ระหว่าเลขฐานสอง
3 บิตกับ 4 บิต ปกติแล้วมักจะไม่นาเลขบีซีดี (BCD) ไปคานวณแบบซับซ้อน มักจะนาไปบวกลบ
กันเท่านั้นซึ่งการบวกลบกันของเลขบีซีดี(BCD) จะต้องทาทีละ 1 นิบเบิล และต้องปรับค่า
ผลลัพธ์เพื่อเลี่ยงเลขฐานสองที่ไม่ได้ใช้งานด้วย (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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3.9 มาตรฐาน IEEE 754
มาตรฐาน IEEE 754 เป็นมาตรฐานที่ถูกกาหนดขึ้นโดยหน่วยงานชื่อ IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers) เพื่อเป็นมาตรฐานในการเก็บเลขทศนิยม (Floating
Point) ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมาตรฐาน IEEE 754 จะเก็บเลขทศนิยมฐานสิบในรูป
(-1 x S)1.M x 2E-B
โดยที่ S
เป็นตัวระบุเครื่องหมายของตัวเลข ถ้าเป็น 0 จะเป็นบวก ถ้าเป็น 1 จะเป็นลบ
1.M เป็นฐานของเลขยกกาลัง อยู่ในรูป 1.XXXX
E
เป็นตัวยกกาลังของสอง ไว้สาหรับระบุตาแหน่งของทวินิยม
B
เป็นค่า BIAS เพื่อให้ค่าของ E ไม่ติดลบ จะมีค่าคงที่สาหรับทุกหมายเลข
(ค่าของ B จะถูกกาหนดมาแล้วคือ 127 สาหรับ IEEE754 ขนาด 32 บิต)
เช่น 2.5 จะสามารถเขียนได้เป็น (-1 x 0)1.010 x 2128-B
ในการเก็บค่าต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในรูป S-M-E โดย S จะมีขนาด 1 บิต ส่วน M และ E
จะมีขนาดแตกต่างกันไปหลายขนาด ขึน้ อยู่กับความละเอียดที่ตอ้ งการ
มาตรฐาน IEEE 754 นอกจากจะสามารถแทนค่ า เลขทศนิ ย มปกติ แ ล้ว ยั ง มี
ข้อกาหนดที่สามารถใช้แทนสิ่งที่เรียกกันว่า NaN (Not a Number) เช่น ค่าอินฟินิตี้ด้วย ซึ่งใน
การคานวณเลขตามมาตรฐาน IEEE 754 นั้นมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นจึงไม่ขอกล่าวไว้ในเอก
การประกอบการสอนเล่มนี้
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สรุป
ระบบจานวนที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ จะทางานบนพื้นฐานของสองสถานะ (Binary) คือ
เปิด วงจรกับปิดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกล่าวได้ด้วยตัวเลขโดดสองตัวคื อ 0 กั บ 1
เรียก ระบบจานวน ที่ประกอบด้วยตัวเลข 0 กับ 1 นี้ว่า “เลขฐาน 2” ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์มักจะไม่ได้มาจากเลขฐานสองเพียงแค่หลักเดียว เพื่อความสะดวกในการเรียก
และความกระทัด รัด ของจานวนที่จะต้องใช้เ รีย ก (คงไม่สะดวกนัก ถ้าต้องมีก ารเรีย กกั นว่า
เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงได้มีการตั้งชื่อเฉพาะเรียกกลุ่มของเลขฐานสองที่มีจานวนหลัก
ตั้งแต่หนึ่งหลักขึน้ โดยชื่อต่าง ๆ มีดังนีค้ ือ บิต, ไบต์, เวิร์ด และดับเบิล้ เวิร์ด
การคานวณเลขฐานสอง มักจะมีค่าเป็นบวกอยู่เสมอ แต่ในการใช้งานจริงจะเป็นทั้ง
จานวนเป็นบวกและลบ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีกลไกบางอย่างเพื่อระบุเครื่องหมายของ
ตัวเลขต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ หนึ่งในวิธีทีไ่ ด้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้วิธี 2’ คอมพลีเมนต์

คาถามทบทวน
1. จงเปลี่ยนค่า 12310 ให้เป็นเลขฐานสอง
2. จงเปลี่ยนค่า 0.12510 ให้เป็นเลขฐานสอง
3. จงคูณเลขฐานสอง 1.101 x 10.11
4. จงเปลี่ยนค่า CAD16 ให้เป็นเลขฐานสอง
5. จงเปลี่ยนค่า FAB16 ให้เป็นเลขฐานแปด
6. จงเปลี่ยนค่า ABCDEF16 ให้เป็นเลขฐานสิบ
7. จงเปลี่ยนค่า 1101110112 ให้เป็นเลขฐานแปดและฐานสิบหก
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 4
หัวข้อเรื่อง ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Language for Computer Programming)
รายละเอียด
คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถท างานได้ กั บ ระบบเลขฐานสองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง
เลขฐานสองดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ข้ อ มู ล เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายถึ ง ค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้น ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม จะต้องเรียบเรียงคา
สั่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของลาดับของเลขฐานสองต่าง ๆ ตามแต่ผทู้ ี่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะ
กาหนดไว้ จะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไม่มีความสะดวกเลย จึงมีผู้คิดค้นภาษาสาหรับ
เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้งา่ ยในการเขียนโปรแกรม

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องและอภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 สามารถติดตามวิวัฒ นาการของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสั ป ดาห์ ที่ 4 การจั ด การเรี ย นการสอน จะเกี่ ยวข้ องกั บ ภาษาต่ า ง ๆ ส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ ระดับของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม การแปลภาษาสาหรับคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสแซมบลี ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทางานได้กับระบบเลขฐานสอง
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเลขฐานสองดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคาสั่งต่าง ๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องเรียบ
เรียงคาสั่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของลาดับของเลขฐานสองต่าง ๆ ตามแต่ผู้ที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
นั้นจะกาหนดไว้ จะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไม่มีความสะดวกเลย จึงมีผู้คิดค้นภาษาสาหรับ
เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ง่ายในการเขียนโปรแกรม (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
4.1 ภาษาต่าง ๆ สาหรับคอมพิวเตอร์
ในบรรดาภาษาส าหรั บเขี ยนโปรแกรมนั้ น ภาษาส าหรั บการเขี ยนโปรแกรมด้ วย
เลขฐานสองหรือฐานสิบหก เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจะเข้ าใจและ
ปฏิบัติตามได้เลยทันที เรียกภาษาแบบนี้ว่า “ภาษาเครื่อง (Machine Language)” ซึ่งภาษา
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ดังกล่าวไม่สื่อความหมายที่ชัดเจนกับมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนโปรแกรม จึงมีการคิดค้นสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ขึน้ มาแทนที่ภาษาเครื่อง โดยสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นในตอนแรกจะเป็นการแทนค่าภาษาเครื่อง
หนึ่งคาสั่งต่อสัญลักษณ์หนึ่งตัว เช่น 00111110 แทนว่า LD A เป็นต้น ซึ่งเรียกภาษาสัญลักษณ์
แบบนี้ว่า “นีโมนิค (Mnemonic)” หรือ “สิ่งที่ช่วยใช้จาได้” แต่ทว่าสัญลักษณ์ที่ได้นี้ ก็ยังยากที่จะ
ใช้ เ ขี ย นโปรแกรม จึ ง ได้ มี ก ารสร้ างสั ญ ลั ก ษณ์ ค าสั่ งใหม่ ใ ห้ มี ค วามง่ ายขึ้ น โดยเที ย บเคี ย ง
สั ญ ลั ก ษณ์ กั บ ภาษาอั งกฤษเพื่ อให้ สื่ อ ความหมายมากที่ สุ ด จึ งเกิ ดเป็ นภาษาส าหรั บ เขี ย น
โปรแกรมขึ้นมากมายหลายภาษาขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ เช่น Fortran, C, Pascal,
และ Basic เป็นต้น
4.2 ระดับของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
เมื่อมีการสร้างสัญลักษณ์แทนภาษาเครื่อง ทาให้มีการแบ่งระดับของภาษาสาหรับ
เขียนโปรแกรมออกเป็นระดับต่าง ๆ สองระดับคือ ภาษาระดับสูง และภาษาระดับต่า
ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่เน้นการสื่อความหมายกับผู้เขียนโปรแกรมเป็นหลัก ทา
ให้ภาษาในระดับนี้มีความง่ายในการเขียนและทาความเข้าใจ ส่วนภาษาระดับต่าเน้นที่ความ
ง่ า ยที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะน าค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น แค่ ส องภาษาคื อ
ภาษาเครื่องกับภาษาแอสแซมบลี
4.3 การแปลภาษาสาหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น ไม่สามารถนาไป
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติได้ทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจแต่ภาษาเครื่องเท่านั้น
ดังนัน้ จะต้องมีขนั้ ตอนต่าง ๆ ในการแปลสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ให้กลายเป็นภาษาเครื่อง ซึ่งขั้นตอน
การแปลจะมี 2 แบบ คือ
1. การตีความภาษา (Interpret) เป็นการแปลภาษาแบบคาสั่งต่อคาสั่ง โดยดึง
สัญลักษณ์ของภาษาระดับสูงมาทีละคาสั่งแล้วแปลคาสั่งนั้น จากนั้นจึงส่งคาสั่งที่แปลได้ไปให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานทันที เมื่อคอมพิวเตอร์ทางานเสร็จแล้วจึง จะเริ่มแปลคาสั่ งถัดไป
เรื่ อย ๆ โดยไม่ มีก ารเก็ บ ภาษาเครื่อ งของค าสั่ ง ที่แ ปลไปแล้ว ดัง นั้น ถ้ ามี ก ารวนที่ค าสั่ง ใด
จะต้องแปลคาสั่งนั้นใหม่ทุกครั้งที่ทางานผ่านคาสั่งนั้น ข้อดีของการแปลคือ แต่ละคาสั่งจะผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ในการแปลภาษา จึงสามารถพบข้อผิดพลาดได้งา่ ย
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2. การคอมไพล์ (Compile) เป็นกระบวนการแปลสัญลักษณ์ของภาษาระดับสูง
เป็นภาษาเครื่องทีเดียวทั้งโปรแกรม แล้วจึงนาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการแปลสัญลักษณ์ใด ๆ อีก ซึ่งภาษาเครื่องที่ได้อาจจะถูกเก็บไว้
เพื่อนากลับมาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานได้อีกโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลภาษาอีก
ครั้ง สัญลักษณ์ของภาษาระดับสูงแต่ละตัวจะถูกแปลเป็นภาษาเครื่องเพียงครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานตามโปรแกรมที่เขียนไว้ จึงทางานได้เร็วกว่าการแปลแบบ Interpret
แต่วิธีนกี้ ็มีข้อเสียคือ ข้อผิดพลาดบางประการของโปรแกรมจะตรวจพบเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ทางานตามโปรแกรมแล้วเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขให้ถูกต้องก็จะต้องมีการแปลสัญลักษณ์
ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
ส่วนการใช้ภาษาแอสเซมบลีจาเป็นต้องผ่านการแปลภาษาด้วยคอมไพเลอร์ เฉพาะ
เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assember) จริง ๆ แล้วก็เป็นการคอมไพล์โปรแกรมแบบหนึ่ง แต่ถูก
ตั้งชื่อใหม่ตามชื่อของภาษาที่ถูกนามาแปลซึ่งก็คือ ภาษาแอสแซมบลี การทางานของแอสเซม
เบลอร์มักจะอยู่ในรูปการแทนค่าสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ โดยเทียบกับตารางเพราะภาษาแอสแซมบลี
เป็นการแทนค่าภาษาเครื่องในแบบคาสั่งต่อคาสั่งนั่นเอง
4.4 ภาษาแอสแซมบลี
ภาษาแอสแซมบลีจริง ๆ แล้วก็คือภาษานีโนนิคที่มีการเพิ่มเติมคาสั่งพิเศษในการ
จัดการเรื่องการอ้างอิงหน่วยความจานั่นเอง ภาษาแอสแซมบลีจัดเป็นภาษาระดับต่าภาษาหนึ่ง
ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้มักจะถูกกาหนดโดยผูผ้ ลิต IC หน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยน
หน่ ว ยประมวลผลกลาง ภาษาแอสแซมบลี ที่ ใ ช้ ก็ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นตามไปด้ ว ย เมื่ อ พั ฒ นา
โปรแกรมเป็นภาษาแอสแซมบลีแล้ว ก็ต้องนาไปทาการแปลด้วยตัวแปลภาษาที่ชื่อว่า แอสเซม
เบลอร์ ซึ่งจะแปลภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง
ข้อดี ของการใช้ภาษาแอสแซมบลี
1. สั่งงานระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง
2. สามารถเขียนโปรแกรมที่มขี นาดเล็กได้
3. โปรแกรมภาษาทางานได้รวดเร็ว

ข้อเสีย ของการใช้ภาษาแอสแซมบลีคือ
1. เป็นภาษาระดับต่า พัฒนาโปรแกรมได้ยาก
2. ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมที่ไม่ใหญ่มาก
3. ไม่มโี ครงสร้างข้อมูลในระดับสูง
4. ไม่สามารถนาไปใช้กับ CPU แบบอื่นได้
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สรุป
ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมด้วยเลขฐานสองหรือฐานสิบหก เป็นภาษาที่เก่าแก่
ที่สุดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจะเข้าใจและปฏิ บัติตามได้เลยทันที เรียกภาษาแบบนี้ว่า
“ภาษาเครื่อง” ซึ่งภาษาดังกล่าวไม่สื่อความหมายที่ชัดเจนกับมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนโปรแกรม
จึงมีการคิดค้นสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ขึน้ มาแทนที่ภาษาเครื่อง โดยสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นในตอนแรกจะ
เป็นการแทนค่าภาษาเครื่องหนึ่งคาสั่งต่อสัญลักษณ์หนึ่งตัว เช่น 00111110 แทนว่า LD A เป็น
ต้น ซึ่งเรียกภาษาสัญลักษณ์แบบนี้ว่า “ภาษานีโมนิค (Mnemonic)” หรือ “ภาษาแอสแซมบลี
พื้นฐาน” แต่ทว่าสัญลักษณ์ที่ได้นี้ ก็ยังยากที่จะใช้เขียนโปรแกรม จึงได้มีการสร้างสัญลักษณ์
คาสั่งใหม่ให้มีความง่ายขึ้น โดยเทียบเคียงสัญลักษณ์กับภาษาอังกฤษเพื่อให้สื่ อความหมาย
มากที่สุด จึงเกิดเป็นภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมากมายหลายภาษาขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์
และรูปแบบที่ใช้ เช่น Fortran, C, Pascal, และ Basic เป็นต้น และในปัจจุบันก็มีการพัฒนาภาษา
โปรแกรมขึ้นมาอีกมายหมายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น Java, C++, PHP,
Perl, Visual Basic, C#, Python, Delphi/Kylix เป็นต้น

คาถามทบทวน
1. นีโมนิค (Mnemonic) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรและมีความสาคัญอย่างไรในการเขียนภาษา
โปรแกรมในยุคแรกๆ
2. การสร้างสัญลักษณ์แทนภาษาเครื่อง ทาให้มกี ารแบ่งระดับของภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
ออกเป็นกี่ระดับอะไรบ้าง
3. Interpret และ Compile แตกต่างกันอย่างไรจงอธิบาย
4. Assembler คืออะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
5. จงอธิบายข้อดีและข้อเสียข้อดีของการใช้ภาษาแอสแซมบลี
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 5
หัวข้อเรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
(Introduction to Computer Architecture)
รายละเอียด
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจา
(Memory) อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Units) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Unit) เรียนรู้การ
เชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่าง ๆ และโครงสร้างภายในขององค์ประกอบเหล่านั้น

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องและอภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์

54

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
1.2 สามารถติดตามวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสั ปดาห์ที่ 5 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ ยวข้องกั บ หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจา การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล
80x86 ซึ่ง ระบบคอมพิ วเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่ วยความจ า
(Memory) อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Units) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Unit) โดยเริ่มพิจารณา
การเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่าง ๆ และโครงสร้างภายในขององค์ประกอบเหล่านั้น
5.1 หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดย
หน่ วยประมวลผลกลางจะท างานตามโปรแกรมที่ ระบุ โดยผู้ ใช้ ขั้ นตอนการท างานของหน่ วย
ประมวลผลกลางมี ลั กษณะเป็ นวงรอบ โดยขั้ นแรกหน่วยประมวลผลกลางไปนาคาสั่งมาจาก
หน่วยความจา (fetch) จากนั้นหน่วยประมวลผลกลางจะตีความคาสั่งนั้น (decode) และในขั้นตอน
สุดท้ายหน่วยประมวลผลกลางก็จะประมวลผล (execute) ตามคาสั่งที่ไปนามา เมื่อทางานเสร็จ
หน่วยประมวลผลก็จะเริ่มอ่านคาสั่งเข้ามาอีกครั้ง ขั้นตอนดังกล่าวมีลักษณะ แสดงได้ดังภาพที่ 5.1
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Fetch

Execute

Decode

ภาพที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผล
หน่วยประมวลผลกลางจะทางานตามชุดคาสั่ง (instructions) ที่อ่านมาจากหน่วยความจา
หลักเท่านั้นและเรียกสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเก็บโปรแกรมและข้ อมูลไว้ใน
หน่วยความจาหลักว่า Stored Program Architecture หรือคอมพิวเตอร์แบบวอนนอยแมน (von
Neumann Computer) โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ John von Neumann 1
ชุดคาสั่งของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนที่
ระบุประเภทของการประมวลผล (opcode) และส่วนที่ระบุข้อมูลสาหรับการประมวลผล
(opcode) โดยปกติแล้ว มักนิยมใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ทาหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางใน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารอ้ า งถึ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ จ ะอ้ า งถึ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง โดยคาสองคานี้อาจใช้แทนกันได้
5.2 หน่วยความจา
การเก็บข้อมูลในหน่วยความจามีหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลคือบิต แต่ใน
การเรียกข้อมูลจากหน่วยความจานั้นจะกระทาในรูปของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า คือจะมีขนาด
8 บิต หรือ 1 ไบท์ ภายในหน่วยความจาของระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยหน่วย
ย่อย ๆ ขนาด 8 บิตเหล่านี้อยู่มากมาย แต่ละหน่วยย่อย ๆ จะมีหมายเลขเฉพาะตัว เพื่อให้
หน่วยประมวลผลสามารถใช้อ้างถึงเมื่อจะอ่านหรือเขี ยนข้อมูลลงไปในหน่วยย่อยหน่วยนั้น ได้
จะต้องระบุหมายเลขซึ่งเรียกว่า ตาแหน่ง (Address) ของข้อมูลชิน้ นั้นให้ได้ด้วย
1

ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เชื่อว่าชื่อของคอมพิวเตอร์แบบวอนนอยแมน ให้เกียรติกับ von Neumann

ผู้เขียนแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รูปแบบนี้มากไป โดยให้ความสาคัญกับ J.Presper Eckert และ John Mauchly
วิศวกรผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะนีข้ นึ้ มาน้อยเกินไป
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5.3 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบคออมพิวเตอร์จาเป็นต้องผ่านทางกลุ่ม
ของสายสัญญาณ เรียกช่องทางสื่อสารว่าบัส (Bus) โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จะส่งและรับสัญญาณ
ผ่านทางกลุ่มของสายสัญญาณชุดเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 5.2
CPU

Memory

I/O

I/O

I/O
Data bus
Address bus
Control bus

ภาพที่ 5.2 แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบบัส
ระบบบัสสามารถแบ่งการทางานออกได้ 3 กลุ่ม คือ
1. บัสข้อมูล (Data bus) ใช้สาหรับส่งรับข้อมูล
2. บัสตาแหน่งหรือตาแหน่งบัส (Address bus) ใช้สาหรับรับและส่งตาแหน่งที่ใช้
อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยความจาหรือจากอุปกรณ์ I/O ข้อมูลต่าง ๆ ที่รับและส่งระหว่างอุปกรณ์
ต่าง ๆ นั้นจะส่งผ่านทางบัสข้อมูล ดังนัน้ การที่หน่วยประมวลผลจะติดต่อกับหน่วยความจาหรือ
อุ ป กรณ์ รั บ และแสดงผลข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการได้ นั้ น ทั้ ง หน่ ว ยความจ า และ อุ ป กรณ์ รั บ หรื อ
แสดงผลข้อมูลทุกอุปกรณ์ จะต้องมีหมายเลขเฉพาะ หมายเลขนี้ สาหรับหน่วยความจาก็คือ
ตาแหน่ง ส่วนอุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์เอาท์พุตก็มีหมายเลขเฉพาะสาหรับอุปกรณ์หนึ่ง ๆ
เช่นเดียวกัน โดยเรียกว่า หมายเลข I/O (I/O address) เมื่อหน่วยประมวลผลต้องการติดต่อกับ
หน่วยความจาที่ตาแหน่งใด หรือติดต่อกับอุปกรณ์ใดก็จะส่ง ตาแหน่งของหน่วยความจานั้น
หรือของอุปกรณ์นั้นมา ในการเลือกว่าหมายเลขตาแหน่งที่ส่งมาเป็นของหน่วยความจาหรือ
ของอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต โดยหน่วยประมวลผลจะส่งสัญญาณระบุมาทางสัญญาณในบัส
ควบคุม
3. บัสควบคุม (Control bus) ใช้สาหรับส่งสัญญาณควบคุม โดยบัสควบคุมเป็นบัส
แบบ 2 ทาง สามารถรับและส่งข้อมูลในเส้นทางเดียวกันได้ มีหน้าที่จัดการไม่ให้การรับส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของระบบคออมพิวเตอร์เกิดปัญหาขึน้
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5.4 สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86
5.4.1 ความเป็นมา ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Intel โดยมีการพัฒนามาตั้งแต่รุ่น 4040 ซึ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด
4 บิต จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ตระกูลเพนเทียม (Pentium)
รุ่นต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้
1. 8086 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 16 บิต รุ่นแรกที่ Intel ผลิตขึ้น สามารถอ้าง
หน่วยความจาได้ 1 เมกะไบต์ มีริจิสเตอร์ภายในขนาด 16 บิต
2. 8088 เนื่องจากในขณะนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมากเป็นอุปกรณ์ขนาด 8 บิต
บริษัท Intel จึงได้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ 8088 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมภายในเหมือน 8086 แต่มี
การติดต่อกับระบบภายนอกเป็นแบบ 8 บิต
3. 80186 เป็นหน่วยประมวลผลซึ่งเพิ่มการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์รอบข้างเข้าไป
เพื่อให้เป็นหน่วยประมวลผลสาหรับงานควบคุมต่าง ๆ
4. 80286 เป็นหน่วยประมวลผลขนาด 16 บิตที่มีความเร็วในการทางานสูงขึ้น ขยาย
ขอบเขตการอ้างหน่วยความจาเป็น 24 เมกะไบต์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหน่วยความจา
5. 80386 เป็นหน่วยประมวลผลขนาด 32 บิต อ้างหน่วยความจาได้ถึง 4 กิกะไบต์
มีค วามสามารถในการจัด การหน่วยความจาที่ซับซ้อน และสามารถใช้หน่วยความจาแบบ
เสมื อ นได้ มาตรฐานของชุ ด ค าสั่ ง และกรรมวิ ธี ใ นการจั ด การหน่ ว ยความจ าของหน่ ว ย
ประมวลผลรุ่นนี้ยังคงใช้เป็นมาตรฐานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ แม้แต่ระบบปฏิบัติการ Windows 95
ยังสามารถนามาทางานได้บนหน่วยประมวลผลรุน่ นี้ แต่จะทางานได้ชา้ มากเท่านั้นเอง
6. 80386SX เป็นหน่วยประมวลผลซึ่งมีสถาปัตยกรรมภายในเหมือน 80386 แต่มี
ระบบบัสภายนอกเป็นแบบ 16 บิต หน่วยประมวลผลรุน่ นีไ้ ด้รับการออกแบบขึน้ คล้ายกับ 8088
7. 80486 ได้รับการพัฒนาต่อจากรุ่น 80386 โดยทางบริษัท Intel ได้มีการเพิ่ม
ความสามารถหน่วยประมวลผล ในการคานวณเลขทศนิยมเข้าไป
8. 80486SX เป็นหน่วยประมวลผลรุ่น 80486 ซึ่งตัดความสามารถในส่วนของการ
ประมวลผลเลขทศนิยมออก
9. Pentium, Pentium Pro, Pentium II เป็นหน่วยประมวลผลรุ่นล่าสุดของบริษัท Intel มี
การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลให้สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การประมวลผล
แบบไปป์ไลน์ การประมวลผลแบบซูเปอร์สเกลาร์ เป็นต้น
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นอกจากไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 80x86 แล้ว ยังมีหน่วยประมวลผลกลางที่ผลิตและ
พัฒนาโดยบริษัทต่าง ๆ อีกหลายตระกูล เช่น ตระกูล 68000 และ PowerPC ของบริษัทโมโตโรล่า
ตระกูล Alpha ของบริษัท DEC และตระกูล Sparc ของบริษัท Sun Microsystem เป็นต้น
5.4.2 ลักษณะทั่วไปของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086
ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีตาแหน่งบัสขนาด 20 บิต ทาให้สามารอ้างแอ
รดเดรสได้ 1 เมกะไบต์และมีบัสข้อมูลขนาด 16 บิต ซึ่งทาให้การอ่านและเขียนข้อมูลครั้งละ 2
ไบต์ หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ภายใน 8086 สามารถประมวลผลได้
กับข้อมูลขนาด 16 บิต เรจิสเตอร์ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีขนาด 16 บิต
การจัดการหน่วยความจา ภายในหน่วยประมวลผล 8086 มีเรจิสเตอร์ขนาด 16
บิต แต่มีบัสตาแหน่งขนาด 20 บิต ด้วยสาเหตุดังกล่าวหน่วยประมวลผลจะไม่สามารถเก็บ
ต าแหน่ ง ข้ อ มู ล ภายในหน่ ว ยความจ าได้ ภ ายในเรจิ ส เตอร์ เ พี ย งตั ว เดี ย ว ดั ง นั้ น การจั ด เก็ บ
ตาแหน่งของข้อมูลภายในหน่วยความจา 8086 จึงต้องเก็บด้วยเรจิสเตอร์ 2 ตัว ซึ่งมีวิธีการ
จัดเก็บ แบบเซกเมนต์:ออฟเซ็ต (segment:offset) ตาแหน่งที่แท้จริงในหน่วยความจา(physical
address) ขนาด 20 บิต จะถูกจัดเก็บด้วยเรจิสเตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว ค่าที่เก็บในเรจิสเตอร์
ตัวแรกเรียกว่าเซกเมนต์ (segment) ส่วนค่าที่เก็บในเรจิสเตอร์อีกตัวเรียกว่าออฟเซ็ต (offset)
การแปลงตาแหน่งที่เก็บอยู่ในรูปของ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต เป็นตาแหน่งขนาด 20
บิต มีขนั้ ตอนดังนี้
1. เลื่อนบิตของค่าเซกเมนต์ไปทางซ้าย 4 บิต ดังนั้นจากข้อมูล 16 บิต จะได้ข้อมูล 20 บิต
ทีม่ ี 4 บิตทางขวาเป็น 0 ในทุกหลัก
2. นาค่าออฟเซ็ตมาบวกเข้ากับค่าเซกเมนต์ที่เลื่อนบิตแล้ว จะตำแหน่งขนาด 20 บิต
ที่จะนาไปอ้างตาแหน่งที่แท้จริงของข้อมูล ขั้นตอนทั้งสอง แสดงได้ดังภาพที่ 5.3

XXXX00

เซกเมนต์

ออฟเซ็ต

XXXX

YYYY

YYYY
ZZZZZZ physical address

ภาพที่ 5.3 แสดงการแปลงตาแหน่งจากแบบเซกเมนต์ : ออฟเซ็ต เป็นตาแหน่งขนาด 20 บิต
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ตัวอย่าง เช่น 123Ah : 22B6h แปลงเป็นตาแหน่งขนาด 20 บิตได้ดังนี้
เลื่อนบิตของ 123Ah ไป 4 บิต ได้
123A0h
นา 22B6h มาบวก
22B6h
จะได้ตาแหน่งขนาด 20 บิตคือ
14656h
ในทางกลับกันที่ตาแหน่ง 14656h ก็จะสามารถอ้างแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต ได้
เป็น 123Ah : 22B6h และตาแหน่งที่ 14656h ยังสามารถอ้างแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต ค่า
อื่นก็ได้ เช่น 1465h : 0006h หรือ 1460h : 0056h และยังอ้างโดยใช้คู่เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต คู่
อื่น ๆ ได้อกี หลายคู่
ผลจากการใช้ก ารอ้างตาแหน่งแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซ็ต ท าให้ลักษณะของ
หน่วยความจาที่ 8086 มองเห็นจะมีลักษณะเป็นส่วน ๆ ที่อ้างอิงตามค่าของเซกเมนต์ โดยแต่
ละส่วนนี้จะมีขนาดส่วนละ 64 กิโลไบท์ ส่วนของหน่วยความจาขนาด 64 กิโลไบต์นี้เรียกว่า
เซกเมนต์ การจัดเรียงตัวของเซกเมนต์ ต่าง ๆ ในหน่วยความจาจะจัดเรียงเป็นส่วน ๆ ที่มีการ
เหลื่อมกัน แสดงได้ดังภาพที่ 5.4
0

1

2

3

4

ภาพที่ 5.4 แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของเซกเมนต์
เนื่องจากการอ้างถึงข้อมูลใด ๆ ในหน่วยความจาของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086
จะต้องอ้างตาแหน่งเป็นคู่เซกเมนต์ : ออฟเซต์ การอ้างถึงข้อมูลในตาแหน่งต่าง ๆ อาจทาได้
ยุ่งยากเพราะต้องมี การระบุทั้งเซกเมนต์และออฟเซ็ต ในไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 จึงได้
ออกแบบเรจิสเตอร์ พิเศษขึ้น 4 ตัวเพื่อใช้เ ก็บค่าของเซกเมนต์ต่าง ๆ ที่กาลังใช้งานอยู่ใ น
ขณะนั้น กลุ่มของเรจิสเตอร์นั้นเรียกว่า เซกเมนต์เรจิสเตอร์ ซึ่งได้แก่ CS (Code segment)
DS (Data segment) ES (Extra segment) และ SS (Stack segment) เซกเมนต์เรจิสเตอร์ทั้ง 4
ตัว นี้จะใช้ประกอบกับค่าออฟเซ็ตต่าง ๆ เพื่อระบุตาแหน่งของโปรแกรม (code) ข้อมูล (data)
และแสต็ก (stack) ส่วนเรจิสเตอร์ ES มีหน้าที่เก็บเซกเมนต์ของข้อมูลที่ใช้ในการสั่งงานคาสั่ง
พิเศษบางประเภท เช่น คาสั่งเกี่ยวกับข้อความ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ไมโครโปรเซสเซอร์
8086 จะสามารถมองหน่วยความจาได้รวมถึง 1 เมกะไบต์ แต่โปรแกรมที่ทางานอยู่จะมองเห็น
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หน่ว ยความจาได้พร้อม ๆ กั นแค่เ พียง 4 เซกเมนต์เ ท่านั้น นั่นคือ เซกเมนต์ของโปรแกรม
เซกเมนต์ของข้อมูล 2 เซกเมนต์ และ เซกเมนต์ของแสต็ก
แสต็ก (Stack) ภายในหน่วยความจาของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 จะมี
หน่วยความจาส่วนหนึ่งที่ถูกกันเนื้อที่ไว้สาหรับเป็น แสต็กโดยเซกเมนต์ของแสต็กจะถูกชี้โดยเร
จิสเตอร์ SS ลักษณะเฉพาะของหน่วยความจาแบบแสต็กคือการที่ระบบจะเก็บข้อมู ลและอ่าน
ข้อมูลออกไปแบบ เข้าก่อน-ออกทีหลัง (First In Last Out : FILO) โดยอาจมองลักษณะเหมือน
การวางซ้อนข้อมูลเหมือนซ้อนจาน ข้อมูลที่ถูกนามาเก็บก่อนจะอยู่ทางด้านล่าง ข้อมูลถัดไปจะ
วางซ้อนอยู่ด้านบน ข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างจะไม่สามารถอ่านออกไปได้ถ้ามีข้อมูลอื่นที่เก็บที
หลังและยังไม่ได้อา่ นออกไป ระบบจะใช้แสต็กในการเรียกโปรแกรมย่อยเป็นส่วนใหญ่
5.4.3 รายละเอียดของส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (ALU) ไมโครโปรเซสเซอร์
8086 สามารถประมวลผลได้ครั้งละ 16 บิต ด้วยความสามารถในการประมวลผลที ละ 16 บิต
บางครั้ ง อาจเรี ย กไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 ว่ า เป็ น ไมโครโปรเซสเซอร์ ข นาด 16 บิ ต มี
หน่วยความจาชั่วคราว (Register) ทั้งขนาด 16 บิต และ 8 บิต แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
1. เรจิสเตอร์สาหรับใช้งานทั่วไป (General-Purpose Registers) เรจิ
สเตอร์ในกลุ่มนี้ ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถนาไปใช้งานได้ตามความต้องการ โดยในกลุ่มนี้จะมี เร
จิสเตอร์ที่ใช้ขนาด 16 บิต อยู่ 4 ตัว โดยเรจิสเตอร์ขนาด 16 ทั้ง 4 ตัวจะแบ่งได้เป็นเรจิสเตอร์
ขนาด 8 บิตอีก 8 ตัว เรจิสเตอร์ขนาด 16 บิตและคูเ่ รจิสเตอร์ขนาด 8 บิต มีดังต่อไปนี้
1.1. เรจิสเตอร์ AX (Accumulator Register)
AX
AH
AL
1.2. เรจิสเตอร์ BX (Base Register)
BX
BH
BL
1.3. เรจิสเตอร์ CX (Counter Register)
CX
CH
CL
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1.4. เรจิสเตอร์ DX (Data Register)
DX
DH
DL
สาหรับ เรจิสเตอร์ทั้ง 4 ตัวนี้ นอกจากจะมีไว้สาหรับใช้งานทั่วไปได้แล้ว ยังมี
หน้าที่เฉพาะอื่น ๆ อีก เช่น
2. เรจิสเตอร์สาหรับอ้างอิง (Index Register) ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086
มีเรจิสเตอร์สาหรับอ้างอิง 2 ตัว คือ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) เรจิสเตอร์ใน
กลุ่มนีใ้ ช้สาหรับการอ้างตาแหน่งและใช้ในคาสั่งที่เกี่ยวกับข้อความ แต่ผใู้ ช้สามารถนาไปใช้งาน
ทั่วไปได้ดว้ ยเช่นกัน
3. เรจิสเตอร์สาหรับการชี้ (Pointer Register) เรจิสเตอร์กลุ่มนี้คือ SP และ
BP เรจิสเตอร์ SP ใช้ประกอบกับเรจิสเตอร์ SS มีหน้าที่ชี้ตาแน่งปัจจุบัน โดยเรจิสเตอร์ BP
ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชีต้ าแหน่งของแสต็ก ส่วนการส่งพารามิเตอร์นิยมใช้ในส่วนโปรแกรมย่อย
4. เซกเมนต์เรจิสเตอร์ (segment register) เซกเมนต์เรจิสเตอร์ทั้ง 4 ตัวคือ
CS DS ES และ SS ใช้ประกอบกับค่าของออฟเซ็ตเพื่อชี้ตาแหน่งของโปรแกรมข้อมูลปรกติ
ข้อมูลพิเศษและแสต็ก ตามลาดับ
5. แฟล็ก (flag) ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 จะเก็บ ลักษณะของผลลัพธ์ของ
การคานวณทางคณิตศาสตร์ไว้ใน แฟล็ก
6. เรจิสเตอร์อื่น ๆ ของระบบ นอกจากเรจิสเตอร์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถกาหนด
และใช้งานได้แล้ว ยังมีเรจิสเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผู้เขียนโปรแกรมไม่สามารถเรียกใช้ได้ เรจิสเตอร์ใน
กลุ่มนี้ เช่น IP ซึ่งเป็นเรจิสเตอร์ที่ใช้ประกอบกับ CS เพื่อชี้ตาแหน่งของคาสั่งที่จะทางานต่อไปหรือ
IR ซึ่งเรจิสเตอร์ที่เก็บคาสั่งปัจจุบันที่ไมโครโปรเซสเซอร์อ่าน (fetch) ขึน้ มาจากหน่วยความจา
5.4.4 โหมดการอ้างตาแหน่ง ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 สามารถอ้างถึงข้อมูลได้
หลายแบบ โดยวิธีการต่าง ๆ ที่ 8086 อ้างถึงข้อมูลนั้น รวมเรียกว่า โหมดการอ้างตาแหน่ง
(Addressing mode) ซึ่งรูปแบบที่ 8086 อ้างถึงข้อมูลนั้นแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
กลุ่มที่อ้างถึงข้อมูลในเรจิสเตอร์ กลุ่มที่อ้างถึงข้อมูลที่ระบุในคาสั่ง และกลุ่มที่อ้างถึงข้อมูลใน
หน่วยความจา เป็นต้น
5.4.5 การขัดจังหวะ (Interrupt) คือการสั่งให้หน่วยประมวลผลหยุดการทางาน
ชั่ วคราว แล้ วกระโดดไปท างานบางอย่ างเพื่ อตอบสนองการขั ดจั งหวะนั้ น ตั วอย่ าง ของการ
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ขัดจังหวะ เช่น อุปกรณ์บางชิ้นได้รับข้อมูล หรือ ข้อมูลได้รับเขียนเก็บลงในฮาร์ดดิสก์เรียบร้อย
แล้ว เป็นต้น เมื่อหน่วยประมวลผลตอบสนองการขัดจังหวะเรียบร้อยแล้ว ก็จะคืนสู่สถานะเดิมและ
กลั บไปประมวลผลงานเก่ าที่ประมวลผลค้ างไว้ เสมือนไม่ มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งการขัดจังหวะมี 2
ประเภท คือ การขัดจังหวะโดยส่วนคาสั่ง (software interrupt) และการขัดจังหวะโดยส่วนเครื่อง
(hardware interrupt) นิยมใช้การขัดจังหวะโดยส่วนคาสั่งในการเรียกใช้การบริการต่าง ๆ ของระบบ
ส่วนการขัดจั งหวะโดยส่ วนเครื่องนิ ยมใช้ในการแจ้งการเปลี่ ยนสถานะของอุปกรณ์ รับเข้าและ
ส่งออก (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
5.4.6 สถาปั ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร์ ส มั ย ใหม่ เทคโนโลยี ข อง
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อ 2-3 ปีก่อนหลายเท่า ทั้งนี้เนื่องจากมี
การวิจัยและสร้างหน่วยประมวลผลกลางและระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก
เทคโนโลยีของหน่วยประมวลผลกลาง
1. หน่ ว ยประมวลผลแบบลดส่ ว นชุ ด ค าสั่ ง ในหน่ ว ยประมวลผลยุ ค เก่ า มี
ลักษณะเป็นแบบคาสั่งที่ซับซ้อน (CISC : Complex Instruction Set Computer) นั่นคือชุดคาสั่ง
หนึ่ง ๆ จะมีความซับซ้อนมาก การที่ชุดคาสั่ง มีความซับซ้อนทาให้การออกแบบส่วนควบคุม
ภายในหน่วยประมวลผลทาได้ยาก ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาไปเป็นแบบหน่วยประมวลผลแบบ
ลดส่วนชุดคาสั่ง (RISC : Reduced Instruction Set Computer) โดยเน้นให้ชุดคาสั่งที่มีความ
ซับซ้อนน้อยลง แต่มีความเร็วในการทางานสูงขึ้น การทาให้ชุดคาสั่งมีรูปแบบที่ง่าย ทาให้การ
ออกแบบส่วนควบคุมง่ายขึ้นไปด้วยและยังเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลเร็วอีก
2. ไปป์ไลน์ (Pipeline) หน่วยประมวลผลรุ่นใหม่จะมี การประมวลผลแบบไปป์
ไลน์ ซึ่งจะมีการไปนามา ถอดรหัสและประมวลผลคาสั่งที่เหลื่อมเวลากัน ทาให้ประสิทธิภาพ
ของการประมวลผลเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย แสดงได้ดังภาพที่ 5.5
F D X
F D X
F D X
F D X
F D X
F D X
ลาดับการทางานเมื่อทางานแบบปกติ
ลาดับการทางานเมื่อทางานแบบไปป์ไลน์
ภาพที่ 5.5 แสดงการทางานแบบไปป์ไลน์เทียบกับการทางานแบบปกติ
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3. ซูเปอร์สเกลาร์ (Superscalar) ในหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงบางรุ่น
จะประมวลผลชุดคาสั่ งหลายชุดคาสั่งได้พร้อมกัน การที่หน่วยประมวลผลประมวลผลคาสั่งได้
หลายชุดพร้อมกันนีเ้ รียกว่า ซูเปอร์สเกลาร์
4.ระบบบัสสมัยใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยก่อน หน่วยประมวลผลมีความเร็ว
ในการประมวลผลไม่ ม ากนั ก ท าให้ ก ารโ อนย้ า ยข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยประมวลผลกั บ
หน่วยความจากระทาได้โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา แต่การพัฒนาของหน่วยประมวลผล
เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าการพัฒนาของหน่วยความจามาก ทาให้ปัจจุบันอัตราการประมวลผล
ของหน่ ว ยประมวลผล สู ง กว่ า อั ต ราการโอนย้ า ยข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยประมวลผลกั บ
หน่วยความจามาก ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาในคอขวด (bottleneck problem) ขึ้น
นั่นคือจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่ว ยความจากับหน่วยประมวลผลทาให้ประสิท ธิภาพของระบบ
ลดลง ซึ่งเรียกคอขวดระหว่างหน่วยประมวลผลกับหน่วยความจาว่า คอขวดของวอนนอยแมน
(Von Neumann Bottleneck) วิธีการแก้ปัญหานี้คือ การใช้หน่วยความจาที่มีความเร็วสูง และ
ขนาดเล็กมาเป็นบัฟเฟอร์ (ที่พักข้อมูลชั่วคราว) ระหว่างหน่วยความจาและหน่วยประมวลผล
หน่วยความจาที่มีความเร็ว สูงนี้เรียกว่า หน่วยความจาแคช (cache memory) ในหน่วย
ประมวลผลปัจจุบันหลายรุ่น ได้มีการบรรจุ หน่วยความจาแคชลงไปภายในไมโครโปรเซสเซอร์
ด้วย ลักษณะของบัสที่มกี ารใช้หน่วยความจาแคช แสดงได้ดังภาพที่ 5.6

CPU

CACHE

ภาพที่ 5.6 แสดงลักษณะของบัสที่มกี ารใช้หน่วยความจาแคช

MEMORY
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สรุป
สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ มี ก ารพั ฒ นาลั ก ษณะการใช้ ง านของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตงั้ แต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน ได้รับการออกแบบโครงสร้างและการทางานตาม
แนวคิดของ จอนวอนนิวแมน (John Von Neumann ) ซึ่งเป็นผู้นาในการออกแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เขาได้ออกแบบ มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 อย่างด้วยกัน
คือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา และหน่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก สาหรับ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ในตระกูล x86 ออกแบบโดยใช้หลักการเดียวกันกับที่ วอนนิวแมนได้
กาหนดไว้ กล่าวคือ การประมวลผลทั้งหมด ที่หน่วยประมวลผลกลาง สาหรับข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประมวลผล หรือข้อมูลที่เป็นคาสั่งก็ตาม จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจา
จนกว่าจะมีการเรียกใช้งานจากหน่วยประมวลผลกลาง สาหรับส่วนต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ภาย
นอกนั้น การทางานของหน่วยประมวลผลกลางก็จะคล้ายกับการทางานกับหน่วยความจา ทั้งนี้
เพราะทั้งหน่วยความจาและอุปกรณ์ภายนอก เมื่อมีการทางานกับหน่วยประมวลผลกลางก็มี
ลักษณะของการเรียกใช้ข้อมูลและนา ข้อมูลไปเก็บ ต่างกันเพียงสถานที่ และวิธีการเข้าถึง
เท่านั้น บัสของระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ต่อเชื่อเข้าด้วยกันดัวย
ระบบบัส สาหรับโปรเซสเซอร์ในตระกูล 80x86 มีด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ บัสข้อมูล บัสตาแหน่ง
และบัสควบคุม เป็นต้น
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คาถามทบทวน
1. ขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลมีทั้งหมดกี่ขนั้ ตอนอะไรบ้าง
2. สามารถแบ่งกลุ่มของบัสออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมวาดรูปประกอบ
คาอธิบาย
3. จงแสดงวิธีการแปลงตาแหน่ง 234Ah : 44B6h เป็นตาแหน่งขนาด 20 บิต
4. โปรเซสเซอร์ในตระกูล 80x86 ประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อม
วาดรูปประกอบคาอธิบาย
5. เรจิสเตอร์สาหรับใช้งานทั่วไป (General-Purpose Registers) มีอะไรบ้าง ผูเ้ ขียนโปรแกรม
สามารถนาเรจิสเตอร์ในกลุ่มไปใช้งานได้อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
6. การทางานของ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) มีหน้าที่ตา่ งกันอย่างไร
7. เรจิสเตอร์สาหรับการชี้ (Pointer Register) มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบายการทางาน
8. เรจิสเตอร์ใน 8086 มีทั้งขนาด 16 บิต และ 8 บิต แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้อย่างไรบ้าง
9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างหน่วยประมวลผลแบบ RISC กับแบบ CISC
10. วิธีการทางานแบบไปป์ไลน์ (Pipeline) และซูเปอร์สเกลาร์ (Superscalar) แตกต่างกันอย่างไร
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 6
หัวข้อเรื่อง คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์
(Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction)
รายละเอียด
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ค าสั่ งภาษาแอสแซมบลี เ บื้ องต้ น โดยจะเป็ นค าสั่ งเกี่ ย วกั บ การ
โอนย้ายข้อมูล ทั้งจากเรจิสเตอร์และหน่วยความจา ในตอนท้ายของบทนี้จะเป็นการแนะนาการ
ใช้ DEBUG เขียนโปรแกรม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
เบื้องต้น การใช้คาสั่งคานวณทางคณิตศาสตร์และการแสดงสถานะของผลลัพธ์ของการ
คานวณนั้นในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใช้สาหรับการจัดการกับผลการคานวณนั้น ๆ
รวมถึงใช้ในคาสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมีเงื่อนไขด้วย

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็กและคาสั่ง
คณิตศาสตร์ อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง คาสั่งโอนย้ายข้อมูล แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับคาสั่งในการโอนย้ายข้อมูล
การใช้ค าสั่ ง MOV เครื่อ งมื อ ในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ค าสั่ งในการ
โอนย้ายข้อมูล และคาสั่งทั่วไป การทางานของแฟล็ก (Flags) คาสั่งทางคณิตศาสตร์ กลุ่ม
คาสั่งบวกและลบ กลุ่มคาสั่งคูณและหาร กลุ่มคาสั่งแปลงขนาดตัวเลข ซึ่งคาสั่งภาษาแอส
แซมบลีเบื้องต้น จะเป็นคาสั่งเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูล ทั้งจากเรจิสเตอร์และหน่วยความจา
แนะนาการใช้ DEBUG เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดลองในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบือ้ งต้น
6.1 คาสั่ งในการโอนย้ายข้อ มู ล ท าหน้าที่ใ นโอนย้ายข้อมูลระหว่างเรจิสเตอร์ หรือ
หน่วยความจาภายในแรม ประกอบด้วย
คาสั่ ง MOV เป็นคาสั่ งที่ใ ช้ส าหรับ การคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางไปยั ง
แหล่งข้อมูลปลายทาง โดยมีรูปแบบดังนี้
MOV reg, reg
โดยที่ reg : register
MOV reg, mem
mem : memory
MOV mem, reg
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MOV reg, imm
imm : immediate (ค่าคงที่)
MOV mem, imm
ในการคัดลอกข้อมูลจะกระทาจาก ตัวถูกดาเนินการ (operand) ตัวหลังไปยังตัวถูก
ดาเนินการตัวหน้า ทาให้ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลจากหน่วยความจาไปยังหน่วยความจาได้
(ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ข้อ จ ากั ด ของค าสั่ ง MOV ตัวถู ก ด าเนิ นการ (operand) ทั้ง สองตัว ต้อ งมีข นาด
เท่ากันและไม่สามารถคัดลอกค่าคงที่ (immediate) ไปยังเซกเมนต์เรจิสเตอร์ได้โดยตรง ต้อง
กระทาผ่านทางเรจิสเตอร์อื่น ๆ เช่น AX เป็นต้น การคัดลอกค่าคงที่ไปยังหน่วยความจาจะต้อง
ระบุขนาดของหน่วยความจาด้วย
ตัวอย่าง
MOV AX,100h
MOV BX,AX
MOV DX,BX

กาหนดค่าเรจิสเตอร์ AX ให้เป็น 100h จากนั้นคัดลอกค่า
จาก AX ไปยัง BX และคัดลอกค่าจาก BX ไปยัง DX

MOV
MOV
MOV
MOV

AX,1234h
DX,5678h
AL,DL
BH,DH

กาหนดค่า 1234h ให้กับ AX และ 5678h ให้กับ DX
จากนั้น คัดลอกค่าในเรจิสเตอร์ DL (มีค่าเท่ากับ 78h) ไป
ให้กับเรจิสเตอร์ AL และคัดลอกค่าจาก DH (มีค่าเท่ากับ
56h) ไปยังเรจิสเตอร์ DH

MOV AX,1000h
MOV [100h],AX
MOV BX,[100h]

กาหนดค่า 1000h ให้กับ AX จากนั้นคัดลอกข้อมูลจาก AX
ไปยังหน่วยความจาตาแหน่ง offset ที่ 100h และคัดลอก
ข้อมูลจากหน่วยความจาตาแหน่งนั้นมายัง BX

MOV BYTE PTR [200h],10h กาหนดค่า 10h ไปยังตาแหน่งในหน่วยความจาที่ offset
MOV WORDPTR [300h],10h 200h โดยโอนย้ายข้อมูลแบบขนาด 1 ไบต์และกาหนดค่า
10h ขนาด 1 เวิร์ด (0010h)ไปยังตาแหน่งในหน่วยความจา
ที่ offset 300h
MOV AX,2300h
กาหนดค่า 2300h ให้กับเรจิสเตอร์ DS โดยต้องกาหนด
MOV DS,AX
ผ่านเรจิสเตอร์ขนาด 16 บิตตัวอื่น (ในที่นคี้ ือ AX)
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การโอนย้ายข้อมู ลระหว่ างเรจิส เตอร์ กั บเรจิสเตอร์ ในการโอนย้ายข้อมูล
ระหว่างเรจิสเตอร์สามารถทาได้ถ้าขนาดของเรจิสเตอร์ทั้งคู่เท่ากัน แต่ยังมีเซกเมนต์เรจิสเตอร์
บางตัวซึ่งไม่ควรเข้าไปกาหนดค่าโดยตรง เช่น CS หรือ SS
คู่เรจิสเตอร์ 16 บิต กับ 8 บิต ในการใช้งานเรจิสเตอร์ทั่วไปจะต้องคานึงถึงเรื่อง
ของคูเ่ รจิสเตอร์ 16 บิต กับ 8 บิตด้วย จากที่ได้ทราบมาแล้วว่าเรจิสเตอร์ 8 บิต ที่ใช้ได้นั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของเรจิสเตอร์ทั่วไปขนาด 16 บิต เช่น เรจิสเตอร์ AH เป็นไบต์สูงเรจิสเตอร์ AX (บิต
ที่ 8-15) เป็นต้น ดังนัน้ ถ้ากาหนดค่าให้กับเรจิสเตอร์ 8 บิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทบถึง เร
จิสเตอร์ 16 บิตที่เรจิสเตอร์นั้นประกอบอยู่ด้วยและในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงค่าในเรจิ
สเตอร์ 16 บิตก็มีผลกระทบมาถึงเรจิสเตอร์ 8 บิตด้วย
ตัวอย่าง
คาสั่ง
ค่าในริจสิ เตอร์หลังการทางานของคาสั่ง
MOV
AX,1000h
AX = 1000h
AH = 10h
AX = 00h
MOV
AL,3Ah
AX = 103Ah
AH = 10h
AX = 3Ah
MOV
AH,AL
AX = 3A3Ah
AH = 3Ah
AX = 3Ah
MOV
AX,234h
AX = 234h
AH = 02h
AX = 34h
การโอนย้ายข้อมูลกับหน่วยความจา โดยปกติการโอนย้ายข้อมูลกับหน่วยความจา
นั้น โดยบุเฉพาะออฟเซ็ตของหน่วยความจาที่ ต้องการจะโอนย้ายข้อมูลด้วย ค่าของออฟเซ็ต
นั้นจะถูกนามาประกอบกับเซกเมนต์ เรจิสเตอร์ DS เพื่อใช้เป็นตาแหน่งในหน่วยความจาที่
แท้จริงที่จะอ่านเขียนข้อมูลด้วย แสดงได้ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงตาแหน่งเรจิสเตอร์ DS และค่าในหน่วยความจาหลังการทางานของคาสั่ง
ตัวอย่างโปรแกรม
ตาแหน่ง ค่าในหน่วยความจาหลังการทางานของคาสั่ง
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

AX,1234h
BX,6789h
[100h],AH
[101h],BL
[102h],BX
[104h],AX
[105h],BH
AX,[104h]
BL,[103h]

DS:
100h
101h
102h
103h
104h
105h
106h

1,2
?
?
?
?
?
?
?

3
12h
?
?
?
?
?
?

4
12h
89h
?
?
?
?
?

5
12h
89h
89h
67h
?
?
?

6
12h
89h
89h
67h
34h
12h
?

หลังการทางาน เรจิสเตอร์ AX มีคา่ เท่ากับ 6734h และ BX มีคา่ เท่ากับ 3467h

7
12h
89h
89h
67h
34h
67h
?

8,9
12h
89h
89h
67h
34h
67h
?
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ข้อสังเกต ในการจัดเรียงไบต์เมื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจา
สังเกตว่า ในการเก็บค่าในหน่วยความจาเมื่อ เก็บค่าเป็น 16 บิต การเรียงไบต์ใน
หน่ ว ยความจ าจะเก็ บ ค่ า ในไบต์ ที่ มี นั ย ส าคั ญ สู ง ไว้ ใ นไบต์ ที่ มี ต าแหน่ ง สู ง กว่ า และไบต์ ที่ มี
นัยสาคัญต่าไว้ในตาแหน่งที่มตี าแหน่งต่ากว่า แสดงได้ดังภาพที่ 6.1
12h

34h

34h
12h

ภาพที่ 6.1 แสดงการเรียงไบต์ขอ้ มูลในหน่วยความจา
ลักษณะของการเก็บข้อมูลโดยเรียงไบต์ที่มนี ัยสาคัญต่าไว้ที่ตาแหน่งต่าและไบต์ที่มี
นัยสาคัญสูงไว้ที่ตาแหน่งสูง เรียกว่า การเรียงแบบ C
ในการกาหนดออฟเซ็ตของหน่วยความจาที่จะอ่านและเขียนข้อมูลนั้น จากตัวอย่าง
ข้างต้นเป็นการระบุโดยใส่หมายเลขออฟเซ็ตโดยตรง และสามารถที่จะระบุออฟเซ็ตโดยผ่าน
ทางค่าในเรจิสเตอร์ BX (base register) ได้อกี ทางหนึ่ง
ตัวอย่าง
MOV BX,100h
MOV AX,[BX]
MOV BX,102h
MOV [BX],DX
การกาหนดค่าคงที่ใ ห้กับ หน่วยความจา การกาหนดค่าคงที่ให้กั บหน่วยความจา
สามารถกระทาได้ แต่จะต้องมีการระบุขนาดของข้อมูลที่จะทาการคัดลอกสู่หน่วยความจา เพื่อป้องกัน
การสับสน เช่น คาสั่ง MOV [10h],10h จากคาสั่งดังกล่าว แอสเซมเบลอร์จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าการ
คัดลอกข้อมูลจะเป็นในลักษณะของ 8 บิต หรือ 16 บิต
ในการระบุขนาดของการคัดลอกข้อมูล จะใช้คาว่า BYTE PTR (Byte Pointer) หรือ WORD
PTR (Word Pointer) สาหรับระบุว่าการอ้างถึงหน่วยความจาในตาแหน่งนั้นเป็นแบบไบต์ หรือ เวิรด์
ตัวอย่าง
MOV BYTE PTR [100h],10h
MOV WORD PTR [102h],10h
MOV BX,104h
MOV WORD PTR [BX],2345h
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6.2 เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี : โปรแกรม DEBUG
โปรแกรม DEBUG เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์สาหรับการทดลองเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โปรแกรมนี้มอี ยู่ทั้งในระบบปฏิบัติการ ดอส และ Windows
เมื่อเรียกโปรแกรม DEBUG โดยพิมพ์ DEBUG ที่ ดอส prompt จะเห็นเครื่องหมาย
เตรียมพร้อมของโปรแกรม DEBUG เป็นเครื่องหมายขีด
ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถจะพิมพ์คาสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ที่ prompt นีไ้ ด้ตามความต้องการ
6.3 คาสั่งในการโอนย้ายข้อมูล
คาสั่งทั่วไป
คาสั่งแสดงความช่วยเหลือ (Help) : ?
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสั่งให้โปรแกรม DEBUG แสดงรายการคาสั่งต่าง ๆ ได้โดย
ใช้คาสั่ง ?
คาสั่งจัดการกับเรจิสเตอร์ : R (register)
คาสั่ง R คือคาสั่งให้โปรแกรม DEBUG แสดงค่าในเรจิสเตอร์รวมถึงกาหนดค่า
ให้กับเรจิสเตอร์ต่าง ๆ ด้วย ถ้าใช้คาสั่ง R โดยไม่ระบุชื่อเรจิสเตอร์ โปรแกรม DEBUG จะแสดง
ค่าในเรจิสเตอร์ออกมาให้เห็นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=12AF ES=12AF SS=12AF CS=12AF IP=0100 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
12AF:0100 5F
POP DI
โปรแกรม DEBUG จะแสดงทั้งค่าในเรจิสเตอร์ คาสั่งถัดไปที่จะทางาน รวมถึงแฟล็กต่าง ๆ ด้วย
สามารถระบุช่อื เรจิสเตอร์ต่อท้ายคาสั่ง R เพื่อกาหนดค่าให้กับเรจิสเตอร์นั้น ดังตัวอย่าง
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-RCX
CX 0000
:100
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0100 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=12AF ES=12AF SS=12AF CS=12AF IP=0100 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
12AF:0100 5F
POP DI
คาสั่งแสดงค่าในหน่วยความจา : D (dump)
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสั่งให้โปรแกรม DEBUG แสดงค่าข้อมูลในหน่วยความจาได้
โดยใช้คาสั่ง D (dump) สามารถระบุตาแหน่งของหน่วยความจาที่เริ่มต้นแสดงข้อมูลได้ ถ้าไม่
กาหนดโปรแกรม DEBUG จะแสดงค่าในหน่วยความจาถัดจากตาแหน่งเก่าที่แสดงไว้ โดยแสดง
ให้เห็นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-D100
12AF:0100 C7 06 16 00 6E 30 26 C7-06 18 00 C7 40 26 8B 06
....n0&.....@&..
12AF:0110 08 00 26 03 06 0C 00 26-3B 06 06 00 34 00 9E 12
..&....&;...4...
...
12AF:0170 C2 02 00 90 C8 04 00 00-57 56 8B 7E 0A 57 E8 57
........WV.~.W.W
-
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การทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีในโปรแกรมดีบัก
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถป้อนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้นได้ในโปรแกรม
DEBUG และสามารถสั่งให้โปรแกรมนั้นทางานเพื่อสังเกตผลการทางานได้ อีกทั้งยังสามารถ
สั่งให้โปรแกรมทางานทีละบรรทัดได้ด้วย
คาสั่งสาหรับแปลโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี : A (assembler)
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้คาสั่ง A (assembler) เพื่อสั่งให้โปรแกรม DEBUG รับ
คาสั่งภาษาแอสแซมบลีแล้วแปลคาสั่งนั้นเป็นภาษาเครื่องเก็บไว้ในหน่วยความจาได้ ในการสั่ง
คาสั่งแอสเซมเบลอร์จะระบุตาแหน่งที่โปรแกรมภาษาเครื่องได้แปลแล้วจะถูกเขียนลงไปทันที
แต่ถ้าไม่ระบุตาแหน่ง โปรแกรมที่เขียนจะถูกเก็บไว้ที่ตาแหน่งถัดจากการแปลครั้งสุดท้าย ใน
การป้อนโปรแกรมโดยป้อนโปรแกรมต่อเนื่องไปได้เรื่อย ๆ เมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter
ว่างไปหนึ่งบรรทัดโปรแกรม DEBUG จะแสดง prompt เพื่อรับคาสั่งใหม่ต่อไป
A100
12AF:0100 mov ax,10
12AF:0103 mov bx,20
12AF:0106 mov [200],ax
12AF:0109 mov [202],bx
12AF:010D mov bx,204
12AF:0110 mov cx,1234
12AF:0113 mov [bx],cx
12AF:0115 int 20
12AF:0117
ข้อสังเกต ตัวเลขต่าง ๆ ในโปรแกรม DEBUG จะถือว่าเป็นเลขฐานสิบหกทั้งหมด ถ้ามี
การป้อนโปรแกรมผิดโปรแกรม DEBUG จะรายงานว่าโปรแกรมผิดให้ผู้เขียนโปรแกรมทราบและ
สามารถป้อนโปรแกรมเข้าไปใหม่ได้
ค าสั่ ง ส าหรั บ แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี จ ากภาษาเครื่ อ ง : U
(unassemble)
ผู้เ ขีย นโปรแกรมสามารถสั่ งให้โปรแกรม DEBUG แสดงคาสั่งภาษาเครื่องที่อยู่ใน
หน่วยความจาเป็นรหัสคาสั่งภาษาแอสแซมบลีโดยใช้คาสั่ง unasseเมกะไบต์le ทาการระบุตาแหน่งที่
จะเริ่มแสดงได้
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-U100
12AF:0100 B81000
12AF:0103 BB2000
12AF:0106 A30002
12AF:0109 891E0202
12AF:010D BB0402
12AF:0110 B93412
12AF:0113 890F
12AF:0115 CD20
12AF:0117 26
12AF:0118 3B060600
12AF:011C 3400
12AF:011E 9E
12AF:011F 12FE

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
INT
ES:
CMP
XOR
SAHF
ADC

AX,0010
BX,0020
[0200],AX
[0202],BX
BX,0204
CX,1234
[BX],CX
20
AX,[0006]
AL,00
BH,DH

โปรแกรม DEBUG จะแสดงทั้งรหัสภาษาเครื่องและรหัสสัญลักษณ์ในภาษาแอมแซมบลี
ด้วยการสั่ งให้โ ปรแกรมท างานผู้เ ขีย นโปรแกรมสามารถสั่งให้โ ปรแกรมท างานได้ทั้งสิ้น 3
รูปแบบโดยโปรแกรมจะเริ่มทางานที่ตาแหน่ง CS:IP เท่านั้น
คาสั่งเริ่มทางาน : G (go)
เมื่อมีการสั่งให้โปรแกรมทางานโดยใช้คาสั่ง g โปรแกรมจะเริ่มทางานทันที และ
โปรแกรมจะทางานจนกระทั่งจบ
-G
Program terminated normally
ข้อสังเกต โปรแกรมตัวอย่างจะมีคาสั่ง INT 20h ระบุอยู่ตอนท้าย คาสั่งนี้เป็นคาสั่ง
เรียกใช้บริการของระบบเพื่อที่จะจบโปรแกรม ถ้าไม่มีคาสั่งนี้ปิดท้าย โปรแกรมจะทางานตาม
คาสั่งต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบคาสั่งที่สั่งให้โปรแกรมหยุดการทางาน ดังนั้นเวลาทดลอง
เขียนโปรแกรมในโปรแกรม DEBUG ควรจะใส่คาสั่ง INT 20h ปิดท้ายไว้ทุกครั้ง
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คาสั่งตามรอยการทางาน (คาสั่งให้ทางานทีละบรรทัดแบบที่ 1) : T (trace)
คาสั่งนีโ้ ปรแกรมจะทางานไปหนึ่งคาสั่งแล้วจะกลับมาที่โปรแกรม DEBUG และแสดง
ค่าของเรจิส เตอร์ ต่าง ๆ รวมถึ งผลจากคาสั่งนั้นทันที ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของ
โปรแกรมได้ตลอดขั้นตอนการทางาน
-T
AX=0010 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=12AF ES=12AF SS=12AF CS=12AF IP=0103 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
12AF:0103 BB2000 MOV BX,0020
-T
AX=0010 BX=0020 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=12AF ES=12AF SS=12AF CS=12AF IP=0106 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
12AF:0106 A30002 MOV [0200],AX
DS:0200=0010
ในการทางานโดยคาสั่ง T โปรแกรมที่ทางานจะหยุดการทางานกลับมาที่โปรแกรม
DEBUG ภายหลังการทางานของทุก ๆ คาสั่ง รวมถึงในกรณีที่มีการเรียกใช้โปรแกรมย่อยหรือ
เรียกใช้บริการของระบบด้วย การให้โปรแกรมทางานไปหยุดที่บรรทัดถัดไปเลยโดยไม่ต้องคานึงถึง
การเรียกโปรแกรมย่อยต่าง ๆ ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถใช้คาสั่ง P (proceed) แทนคาสั่ง trace ได้
คาสั่งทางานต่อจนถึงบรรทัดถัดไป (คาสั่งให้ทางานทีละบรรทัดแบบที่ 2) : P
(proceed)
ผลโดยทั่ว ๆ ไปของคาสั่งนี้เหมือนกับการใช้คาสั่ง T แต่การใช้คาสั่งนี้จะสะดวกกว่า
เมื่ อ โปรแกรมที่ ท างานมี ก ารเรี ย กโปรแกรมย่ อ ยหรือ มี ก ารเรี ย กใช้ บ ริ ก ารจากระบบ โดย
โปรแกรมจะกลับมาที่ DEBUG เมื่อทางานถึงบรรทัดถัดไป
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การตั้งค่าให้กับเรจิสเตอร์ IP
เนื่องจากโปรแกรม DEBUG จะประมวลผลคาสั่งที่ตาแหน่ง CS:IP เสมอ แต่เมื่อ
โปรแกรมทางานเสร็จ เรจิสเตอร์ IP จะชี้ที่ออฟเซ็ตของคาสั่งถัดไปซึ่งเป็นคาสั่งที่ไม่ใช่ส่วนของ
โปรแกรมของผู้เขียน ดังนั้นภายหลังการทางานของโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมควรตรวจสอบ
ว่าเรจิสเตอร์ IP ชี้ไปยังจุดเริ่มต้นของโปรแกรมที่ เขียนไว้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมจะ
เริ่มต้นที่ออฟเซ็ต 100h ถ้าเรจิสเตอร์ IP ชีไ้ ปที่อ่นื และตั้งค่าให้เรจิสเตอร์ IP ได้โดยใช้คาสั่ง R
-RIP
IP 0106
:100
ตัวอย่าง การทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีด้วยโปรแกรม DEBUG
MOV AX,5678h
MOV BX,204h
MOV CX,1234h
MOV [200h],CX
MOV [202h],AH
MOV [203h],AL
MOV [BX],AX
MOV DX,[202h]
MOV [204h],10h
การป้อนคาสั่ง
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถที่จะป้อนคาสั่งและสั่งให้ DEBUG แปลโปรแกรมลงใน
หน่วยความจาโดยใช้คาสั่ง A ไม่ระบุตาแหน่งเริ่มต้นในครั้งแรกโปรแกรมจะถูกแปลลงใน
ตาแหน่ง CS:100h และถ้าสั่งครั้งถัดไป โปรแกรมจะแปลตามลาดับต่อเนื่องกับการสั่งครัง้ ก่อน
-A100
14FF:0100 mov ax,5678
14FF:0103 mov bx,204
14FF:0106 mov cx,1234
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14FF:0109
14FF:010D
14FF:0111
14FF:0114
14FF:0116
14FF:011A
^ Error

mov [200],cx
mov [202],ah
mov [203],al
mov [bx],ax
mov dx,[202]
mov [204],10

ในระหว่างการป้อนโปรแกรมอาจมีข้อผิดพลาดขึ้นโปรแกรม DEBUG จะแสดง
ข้อความขึ้นดั งตัว อย่า ง จากโปรแกรมดั งกล่ าวผู้ เขียนโปรแกรมจะต้ องระบุข นาดของการ
คัดลอกข้อมูลด้วย โดยสามารถใส่คาสั่งที่แก้ไขแล้วลงไปในบรรทัดใหม่ได้ทันที
14FF:011A mov word ptr [204],10
14FF:0120
เมื่อใส่โปรแกรมเสร็จจะต้องกดปุ่ม Enter ว่าง ๆ ไปเพื่อบอกโปรแกรม DEBUG ว่า
โปรแกรมสิน้ สุดแล้วและสามารถเรียกดูโปรแกรมที่ใส่ลงไปได้ดว้ ยคาสั่ง U
-U
14FF:0100 B87856
MOV AX,5678
14FF:0103 BB0402
MOV BX,0204
14FF:0106 B93412
MOV CX,1234
14FF:0109 890E0002
MOV [0200],CX
14FF:010D 88260202
MOV [0202],AH
14FF:0111 A20302
MOV [0203],AL
14FF:0114 8907
MOV [BX],AX
14FF:0116 8B160202
MOV DX,[0202]
14FF:011A C70604021000 MOV WORD PTR [0204],0010
ผู้เขียนโปรแกรมจะเห็นทั้งโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี และโปรแกรมภาษาเครื่องที่
แปลแล้ว
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ติดตามการทางานของโปรแกรม
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสั่งให้โปรแกรมทางานโดยใช้คาสั่ง G (go) และตรวจสอบค่าใน
หน่วยความจาได้ แต่โปรแกรมที่จะทดลองนั้นต้องมีการสั่งให้โปรแกรมจบการท างาน มิฉะนั้น
โปรแกรมจะทางานเลยไปถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยู่ในหน่วยความจา ดังนั้นอาจจะใส่คาสั่ง INT 20h
ปิดท้ายโปรแกรมไว้เพื่อสั่งให้โปรแกรมจบการทางาน จากตัวอย่าง การแสดงตาแหน่งถัดไปของ
คาสั่งคือออฟเซ็ตที่ 0120h (สามารถหาได้โดยใช้คาสั่ง U แล้วสังเกตค่าออฟเซ็ตของคาสั่งอื่น ๆ ถัด
จากโปรแกรมที่ป้อน) ดังนั้นผูเ้ ขียนโปรแกรมจะต้องป้อนคาสั่ง INT 20h ลงไปที่ตาแหน่งนี้
-A120
14FF:0120 int 20
14FF:0122
-U100
14FF:0100 B87856
MOV AX,5678
14FF:0103 BB0402
MOV BX,0204
14FF:011A C70604021000 MOV WORD PTR [0204],0010
-U11A
14FF:011A C70604021000 MOV WORD PTR [0204],0010
14FF:0120 CD20
INT
20
...
เมื่อใส่คาสั่งให้โปรแกรมจบการทางานแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้คาสั่ง G (go)
เพื่อสั่งให้โปรแกรมทางานและใช้คาสั่ง D (dump) เพื่อสังเกตค่าในหน่วยความจาหรือ คาสั่ง R
(register) เพื่อดูค่าในเรจิสเตอร์อีกทีได้
-G
Program terminated normally
-D200
14FF:0200 34 12 56 78 10 00 DA EB-04 9D F8 EB 02 9D F9 89 4.Vx............
14FF:0210 36 8A DB 5E 5F 5A 59 C3-53 51 52 57 56 9C E8 6E 6..^_ZY WV..n
14FF:0220 00 83 3E 7A DB 40 7D 57-8A F7 8B 1E 7A DB FF 06 ..>z.@}W....z...
14FF:0230 7A DB B8 BA D8 E8 95 00-C7 47 07 00 00 F6 C6 01 z........G......
14FF:0240 74 03 89 6F 07 89 4F 05-88 77 02 8B 36 84 DB 89 t..o..O..w..6...
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14FF:0250 37 03 36 5C D8 2B F7 89-77 03 8B 36 8A DB 89 77 7.6\.+..w..6...w
14FF:0260 09 8B F7 8B 3E 84 DB 03-F9 3B 3E 80 DB 7D 15 2B ....>....;>..}.+
14FF:0270 F9 FC F3 A4 B0 00 AA 89-3E 84 DB 9D F8 EB 0A B8 ........>.......
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
14FF:0100 B87856
MOV AX,5678
จะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการลับมายังโปรแกรม DEBUG หลังจากโปรแกรมที่ผู้เขียน
ป้อนเข้าไปท างานเรียบร้อยแล้ว เรจิสเตอร์ต่าง ๆ จะถูกก าหนดค่าเริ่มต้องใหม่รวมทั้ง เรจิ
สเตอร์ IP ด้วย ดังนั้นถ้าสังเกตผลของการทางานจะได้จากค่าจากหน่วยความจาเท่านั้น อีก
ทั้งยังสามารถสั่งให้โปรแกรมทางานทีละบรรทัดโดยใช้คาสั่ง T หรือ P แต่จะต้องระวังในเรื่อง
ของการตั้งค่าเริ่มต้นของเรจิสเตอร์ IP ให้มาชีห้ รือแสดงที่ตาแหน่งเริ่มต้นของโปรแกรมด้วย
-T
AX=5678 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0103 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
14FF:0103 BB0402
MOV BX,0204
-T
AX=5678 BX=0204 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0106 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
14FF:0106 B193412
MOV CX,1234
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0109 NV UP EI PL NZ NA
PO NC

81
14FF:0109 890E0002 MOV [0200],CX
DS:0200=1234
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=010D NV UP EI PL NZ NA
PO NC
14FF:010D 88260202 MOV [0202],AH
DS:0202=56
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=0000 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0111 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
14FF:0111 A20302
MOV [0203],AL
DS:0203=78
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=7856 SP=FFEE BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0120 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
14FF:0120 CD20
INT 20
-P
Program terminated normally
สังเกตว่าในคาสั่งสุดท้ายผูเ้ ขียนโปรแกรมจะใช้คาสั่ง P เพราะคาสั่ง INT 20h เป็นการ
เรียกใช้บริการของระบบ และโปรแกรมจะกระโดดไปทางานที่โปรแกรมย่อยของระบบซึ่ง
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อาจจะยาวมาก ถ้าใช้คาสั่ง T จะได้เห็นการกระโดดไปทางาน ณ ตาแหน่งที่ต้องการและใช้
คาสั่ง G เพื่อให้โปรแกรมทางานจนจบต่อจากการทางานนั้นก็ได้
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=7856 SP=FFE8 BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0120 NV UP DI PL NZ NA
PO NC
14FF:0120 CD20
INT 20
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=7856 SP=FFE2 BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=00C9 IP=0FA8 NV UP DI PL NZ NA
PO NC
00C9:0FA8 90
NOP
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=7856 SP=FFE2 BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=00C9 IP=0FA9 NV UP DI PL NZ NA
PO NC
00C9:0FA9 90
NOP
-T
AX=5678 BX=0204 CX=1234 DX=7856 SP=FFE2 BP=0000
SI=0000 DI=0000
DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=00C9 IP=0FAA NV UP DI PL NZ NA
PO NC
00C9:0FAA E8DB00
CALL 1088
-G
Program terminated normally
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ข้อสังเกต ผูเ้ ขียนโปรแกรมควรสังเกตค่าของเรจิสเตอร์ CS และ IP ก่อนที่จะเริ่มสั่ง
ให้โปรแกรมทางานใหม่เสมอ โดยปกติในโปรแกรม DEBUG ค่าของเรจิสเตอร์ CS จะมีค่า
เท่ากันกับเซกเมนต์เรจิสเตอร์ตัวอื่น ๆ (DS ES และ SS) และมักนิยมป้อนหรือเขียนโปรแกรมที่
จะทดสอบลงใน ณ ตาแหน่ง CS:100h เป็นตาแหน่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม
การใช้ค าสั่งคานวณทางคณิตศาสตร์และการแสดงสถานะของผลลัพธ์ของการ
คานวณนั้นในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใช้สาหรับการจัดการกับผลการคานวณนั้น ๆ
รวมถึงใช้ในคาสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมีเงื่อนไขด้วย
6.4 แฟล็ก (Flags)
แฟล็ กเปรี ยบเสมื อนเรจิ สเตอร์ ตั วหนึ่ ง แต่ แทนที่ จะใช้ เก็ บค่ าต่ าง ๆ แฟล็ กจะเก็ บ
สถานะของการคานวณทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ตัวอย่างของสถานะของการคานวณ เช่น การมี
บิตทด มีการเก็บค่าล้นหลักหรือผลลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์เป็นต้น ใน 8086 แฟล็กจะมีขนาด 16
บิต โดยในแต่ละบิตจะเก็บค่าของสถานะการคานวณแบบหนึ่ง ๆ แสดงได้ดังภาพที่ 6.4
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ภาพที่ 6.2 แสดงแฟล็กต่าง ๆ
ค่าในบิตของแฟล็กนั้น ๆ จะมีค่าเป็น 1 เมื่อสถานะนั้นเป็นจริง จะเรียกสถานะที่แฟล็ก
เป็น 1 ว่า แฟล็กเซ็ต (flag set) และถ้าแฟล็กมีค่าเป็นศูนย์ (0) เรียกว่าแฟล็กเคลียร์ (flag cleared)
โดยทั่วไปแล้วคาสั่งที่จะมีผลกับแฟล็กจะเป็นคาสั่งเกี่ยวกับการคานวณทางคณิตศาสตร์ ส่วน
คาสั่งในกลุ่มของการโอนย้ายข้อมูล เช่น คาสั่ง MOV จะไม่เปลี่ยนแปลงค่าในแฟล็ก
ความหมายของแฟล็ก แต่ละบิตเป็นดังต่อไปนี้
1. แฟล็กศูนย์ (Zero flag)
แฟล็กศูนย์จะมีคา่ เป็นหนึ่ง (flag set) เมื่อผลการคานวณมีค่าเท่ากับศูนย์
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ตัวอย่าง
MOV AX,100h
Z-flag = ?
MOV BX,80h
Z-flag = ?
SUB AX,BX
Z-flag = 0
{AX=80h}
SUB AX,BX
Z-flag = 1
{AX=0h}
MOV CX,80h
Z-flag = 1
ADD AX,CX
Z-flag = 0
{AX=80h}
SUB AX,BX
Z-flag = 1
{AX=0h}
2. พาริตี้แฟล็ก (Parity flag)
พาริตีแ้ ฟล็กจะมีค่าเป็นหนึ่งเมื่อในผลลัพธ์มจี านวนบิตที่มคี ่าเป็น 1 เป็นจานวนคู่
ตัวอย่าง
MOV AL,34h
P-flag = ?
MOV BL,11h
P-flag = ?
ADD AL,BL
P-flag = 0
{AL=45h[0100 0101b]}
ADD AL,6
P-flag = 1
{AL=4Bh[0100 1011b]}
SUB AL,BL
P-flag = 1
{AL=3Ah[0011 1010b]}
MOV CL,10h
p-flag = 1
ADD AL,CL
p-flag = 0
{AL=4Ah[0100 1010b]}
3. แฟล็กเครื่องหมาย
แฟล็กเครื่องหมายจะเซ็ตเมื่อผลลัพธ์มีคา่ เป็นลบ (เมื่อคิดว่าผลลัพธ์นั้นเก็บตัวเลข
แบบคิดเครื่องหมายแบบ 2’คอมพลีเมนต์)
ตัวอย่าง
MOV AL,50h
S-flag = ?
ADD AL,50h
S-flag = 1
{AL=0A0h[1010 0000b]}
ADD AL,0A0h
S-flag = 0
{AL=40h[0100 0000b]}
SUB AL,10h
S-flag = 0
{AL=30h[0011 0000b]}
ADD AL,0B0h
S-flag = 1
{AL=0E0h[1110 0000b]}
4. แฟล็กทด (Carry flag)
แฟล็กทดจะเซ็ตเมื่อการคานวณมีการทดหรือมีการยืม โดยพิจารณาค่าของข้อมูล
แบบไม่คิดเครื่องหมาย แฟล็กทดนีย้ ังใช้ในการเก็บบิตข้อมูลในคาสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนบิตด้วย
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ตัวอย่าง
MOV AL,60h
C-flag = ?
ADD AL,60h
C-flag = 0
{AL=0C0h}
ADD AL,60h
C-flag = 1
{AL=20h,0C0+60=120h}
SUB AL,15h
C-flag = 0
{AL=0Ah}
SUB AL,15h
C-flag = 1
{AL=F5h,0Ah-15h=0F5h}
5. โอเวอร์โฟล์แฟล็ก (Overflow flag)
ในการพิจารณาโอเวอร์โฟล์แฟล็กพิจารณาค่าของข้อมูลเป็นแบบคิดเครื่องหมาย
โดย โอเวอร์โฟล์แฟล็กจะมีค่าเป็นหนึ่งเมื่อผลลัพธ์มีความผิดพลาด เช่น การบวกค่าที่มากกว่า
ขอบเขตทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ มีเครื่องหมายที่ผิดเป็นต้น
ตัวอย่าง
MOV AL,0E3h O-flag = ?
ADD AL,79h O-flag = 0 {AL=5Ch,-29+121 = 92[5Ch]}
ADD AL,60h O-flag = 1 {AL=0BCh,0BCh=-68 <> 92+96=188}
SUB AL,20h O-flag = 0 {AL=9Ch,9Ch=-100 = -68-32}
SUB AL,20h O-flag = 1 {AL=7Ch,7Ch=124 <> -100-32=-132
ADD AL,9Ah O-flag = 0 {AL=16h,16h=22 = 124-102
6. แฟล็กเสริม (Auxiliary Flag)
แฟล็กเสริมจะเป็นแฟล็กที่ใช้ในการปรับค่าของการคานวณเลขแบบ BCD
7. แฟล็กทิศทาง (Direction Flag)
แฟล็กทิศทางเป็นแฟล็กที่ใช้ในการระบุทิศทางของการปรับค่า เรจิสเตอร์ดัชนีใน
การประมวลผลคาสั่งเกี่ยวกับสายข้อมูล
8. แทรปแฟล็ก (Trap Flag)
แทรปแฟล็กเป็นแฟล็กที่ใช้ระบุให้หน่วยประมวลผลสร้างสั ญญาณขัดจังหวะเมื่อ
ประมวลผลเสร็จสิ้นหนึ่งคาสั่ง โดยแฟล็กนีจ้ ะใช้ในการตรวจสอบการทางานของโปรแกรม
9. อินเตอร์รัพท์แฟล็ก (Interrupt Flag)
แฟล็ ก นี้ ใ ช้ ร ะบุ ว่ า หน่ ว ยประมวลผลจะตอบสนองการขั ด จั ง หวะจากอุ ป กรณ์
ฮาร์ดแวร์หรือไม่
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คาสั่งเกี่ยวกับการกาหนดค่าของแฟล็ก
สามารถกาหนดค่าของแฟล็กทด แฟล็กทิศทาง และอินเตอร์รัพท์แฟล็ก แสดงได้ดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 แสดงคาสั่งสาหรับการกาหนดค่าแฟล็ก
แฟล็ก (FLAG) คาสั่งในการเซต (SET) คาสั่งในการเคลียร์ (CLEAR)
carry flag
STC
CLC
direction flag
STD
CLD
interrupt flag
STI
CLI
6.5 คาสั่งทางคณิตศาสตร์
คาสั่งทางคณิตศาสตร์ใน 8086 ทีจ่ ะศึกษาในวิชานี้แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่มดังนี้
6.5.1 กลุ่มคาสั่งบวกและลบ
คาสั่งเพิ่มและลดค่า : INC [Increment] และ DEC [Decrement]
คาสั่ง INC จะเพิ่มค่าของโอเปอร์แรนด์ขึ้นหนึ่ง ส่วนคาสั่ง DEC จะลดค่าของโอเปอร์
แรนด์ลงหนึ่ง คาสั่งนีม้ ีผลกระทบกับแฟล็กทั้งหมดยกเว้นแฟล็กทด
รูปแบบของทั่วไปของคาสั่ง INC และ DEC เป็นดังนี้
INC register
DEC
register
INC memory
DEC
memory
ตัวอย่าง
MOV AL,10h
INC AL
เรจิสเตอร์ AL = 11h
MOV BX,200h
MOV WORD PTR [BX],10h
DEC WORD PTR [BX]
ข้อมูลแบบเวิร์ด ณ ตาแหน่ง [DS:BX] = 0Fh
คาสั่งบวกและบวกรวมตัวทด : ADD [Addition] และ ADC [Add with carry]
ค าสั่ งบวกจะน าค่ า ของตั ว ถู ก ด าเนิ นการ (Operand) ตั วที่ 2 มาบวกกั บ ค่า ของถู ก
ดาเนินการตัวที่ 1 แล้วนาค่าที่ได้เก็บในถูกดาเนินการตัวที่ 1 โดยที่คาสั่ง ADD และ ADC มี
ผลกระทบกับแฟล็กทางคณิตศาสตร์ทุกแฟล็ก นิยมใช้คาสั่ง ADC ในการบวกข้อมูลที่ต้องนา
บิตที่ทดจากการบวกครั้งก่อนมารวมด้วย เช่น การบวกข้อมูลที่เก็บอยู่ในหลายเรจิสเตอร์ที่อยู่
ต่อเนื่องกัน เป็นต้น
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รูปแบบของทั่วไปของคาสั่ง ADD และ ADC เป็นดังนี้
ADD register,Number
ADC register,Number
ADD memory,Number
ADC memory,Number
ADD register,register
ADC register,register
ADD register,memory
ADC register,memory
ADD memory,register
ADC memory,register
ตัวอย่าง
MOV AL,10h
เรจิสเตอร์ AL = 30h
ADD AL,20h
ข้อมูลแบบเวิร์ด ณ ตาแหน่ง [DS:BX] = 80h
MOV BX,200h
MOV WORD PTR [BX],10h ทาการบวก 1234 5678h เข้ากับ 8765
ADD WORD PTR [BX],70h 4321h โดยผลลัพธ์ที่ได้ 16 บิตบนจะเก็บที่เรจิ
MOV AX,5678h
สเตอร์ DX ส่วน 16 บิตล่างจะเก็บที่เรจิสเตอร์
MOV DX,1234h
AX และใช้คาสั่ง ADC ในการบวกครั้งที่สอง
ADD AX,4321h
เพื่อนาตัวทดจากการบวกครั้งแรกมารวมด้วย
ADC DX,8765h
คาสั่งลบและลบรวมตัวยืม :SUB [Substraction] และ SBB [Subtractwith
borrow]
คาสั่ง SUB และ SBB จะทางานคล้ายกับคาสั่ง ADD และ ADC เพียงแต่เป็นการนาค่า
ในโอเปอร์แรนด์ตัวที่สองไปลบออกจากโอเปอร์แรนด์ตัวที่หนึ่ง ลักษณะของการใช้งานคาสั่ง
SBB จะคล้ายคลึงกับการใช้คาสั่ง ADC นั่นคือจะนิยมใช้ในกรณีที่มีการลบเลขที่เก็บอยู่ในเรจิ
สเตอร์หลายตัวต่อเนื่องกัน
รูปแบบของคาสั่ง SUB และ SBB จะมีลักษณะเช่นเดียวกับคาสั่ง ADD และคาสั่ง ADC
โดยมีรปู แบบทั้งหมดดังนี้
SUB register,Number
SBB register,Number
SUB memory,Number
SBB memory,Number
SUB register,register
SBB register,register
SUB register,memory
SBB register,memory
SUB memory,register
SBB memory,register
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ตัวอย่าง
MOV
SUB
MOV
MOV
SUB
MOV
MOV
SUB
SBB

CX,10h
CX,[200h]
BX,202h
DX,345h
WORD PTR [BX],DX
AX,0AAFFh
DX,0BBCCh
BX,AX
CX,DX

เรจิสเตอร์ CX จะถูกลดค่าลงเท่ากับข้อมูลแบบ
เวิร์ดในตาแหน่ง [DS:200h].
ข้อมูลแบบเวิร์ด ณ ตาแหน่ง [DS:BX] มีคา่ ลดลง
เป็น 345h
ทาการลบค่าของข้อมูลขนาด 32 บิตที่เก็บที่ CX
BX ด้วยค่าขนาด 32 บิตในเรจิสเตอร์ DX และ AX

คาสั่งเปรียบเทียบ : CMP [Compare]
คาสั่ง CMP จะมีการทางานเหมือนกับคาสั่ง SUB ทุกประการ แต่จะไม่มีการเปลี่ยนค่า
ในโอเปอร์แรนด์ใด ๆ โดยผลลัพธ์ที่แท้จริงของคาสั่งนี้คือการเปลี่ยนค่าในแฟล็กต่าง ๆ เพื่อ
แสดงผลลัพธ์ของการลบ ซึ่งจะใช้คาสั่งนี้ในการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ และนาผลที่ได้ในแฟล็ก
ไปใช้ในการกาหนดเงื่อนไขของการกระโดด
รูปแบบของคาสั่ง CMP จะเหมือนคาสั่ง SUB โดยมีรูปแบบทั่วไปเป็นดังนี้
CMP register,Number
CMP memory,Number
CMP register,register
CMP register,memory
CMP memory,register
ตัวอย่าง
MOV CX,10h
ค่าในริจสี เตอร์ CX จะคงค่าเดิม แต่ปรับค่าแฟล็กใหม่
CMP CX,20h
โดย S-flag=1, C-flag=1, O-flag=0
MOV BX,40h
CMP BX,40h
Z-flag=1
MOV AX,30h
CMP AX,20h
S-flag=0, C-flag=0, O-flag=0.
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คาสั่งเปลี่ยนเครื่องหมาย : NEG [Negation]
คาสั่งเปลี่ยนเครื่องหมายจะเปลี่ยนค่าตัวถูกดาเนินการซึ่งจะพิจารณาเป็นตัวเลขแบบ
คิดเครื่องหมายเป็นค่าลบของค่านั้น โดยการเปลี่ยนค่านั้นจะเปลี่ยนแบบ 2’s คอมพลีเมนต์
ผลจากคาสั่งนี้จะทาให้แฟล็กทดมีคา่ เป็น 1 เสมอ
รูปแบบของคาสั่ง NEG
NEG register
NEG memory
ตัวอย่าง
MOV CX,10h
NEG CX
CX = 0FFF0h
MOV AX,0FFFFh
NEG AX
AX = 1
MOV BX,1h
NEG BX
BX = 0FFFFh
6.5.2 กลุ่มคาสั่งคูณและหาร
คาสั่ งคูณแบบคิด เครื่อ งหมายและไม่ คิดเครื่อ งหมาย : IMUL [Integer
multiplication] และ MUL [Multiplication]
การคูณใน 8086 นั้นค่าของตัวตั้งของการคูณ และค่าผลลัพธ์ของการคูณนั้นจะต้อง
เก็บในเรจิสเตอร์ที่กาหนดไว้ โดยขึ้นกับขนาดของการคูณ เรจิสเตอร์ที่กาหนดไว้เป็นดังนี้
การคูณข้อมูล 8 บิต :ตัวตั้ง AL ผลลัพธ์ AX
การคูณข้อมูล 16 บิต :ตัวตั้ง AX ผลลัพธ์ DX, AX [16 บิตบนที่ DX 16 บิต ล่างที่ AX
โดยจะระบุตัวคูณและขนาดของการคูณที่โอเปอร์แรนด์ของคาสั่ง IMUL หรือ MUL ทั้งสอง
คาสั่งมีรูปแบบดังนี้
IMUL register
MUL register
IMUL memory
MUL memory
ตัวอย่าง
MOV AL,17h
ทาการคูณ 17h ด้วย 13h แบบ 8 บิต
MOV CL,13h
IMUL CL
ผลลัพธ์จะมีขนาด 16 บิต เก็บในเรจิสเตอร์ AX
MOV BX,1234h
นาผลลัพธ์ของ 17h คูณกับ 13h มาคูณด้วย 1234h
IMUL BX
ค่าใน DX,AX มีคา่ เท่ากับ (17h x 13h) x 1234h
คาสั่ง MUL และ IMUL จะมีผลกระทบกับแฟล็กทดและโอเวอร์โฟล์แฟล็กเท่านั้น
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คาสั่งหารแบบคิดเครื่องหมายและไม่คิดเครื่องหมาย : IDIV [Integer division] และ
DIV [Division] เช่นเดียวกับคาสั่งคูณ ตัวตั้งและผลลัพธ์สาหรับการประมวลผลคาสั่งหารใน
8086 จะต้องเก็บเรจิสเตอร์ซึ่งกาหนดไว้ โดยจะขึ้นกับขนาดของการหารตัวเลขเช่นเดียวกัน
การหารข้อมูล 8 บิต:ตัวตั้ง AX
ผลลัพธ์ AL เศษ AH
การหารข้อมูล 16 บิต:ตัวตั้ง DX, AX
ผลลัพธ์ AX เศษ DX
คาสั่ง IDIV และ DIV มีรูปแบบดังนี้
IDIV register
DIV
register
IDIV memory
DIV
memory
ตัวอย่าง
MOV AX,4022h
หาร 4022h ด้วย 1000h โดยการหารดังกล่าวเป็นการหาร
MOV DX,0000h
แบบ 16 บิต จึงต้องกาหนดค่าใน DX,AX
MOV CX,1000h
DIV CX
ผลลัพธ์จากการหารจะมีขนาด 16 บิต เก็บในเรจิสเตอร์ AX
โดยเศษจะเก็บใน DX. AX = 4 และ DX = 22h
MOV BL,3h
นาผลลัพธ์มาหารด้วย 3h
DIV BL
ค่าใน AL จะเก็บผลหาร มีค่าเท่ากับ 1 และ AH จะเก็บเศษ
โดยมีคา่ เท่ากับ 1 เช่นกัน
คาสั่ง DIV และ IDIV จะไม่มีผลกระทบกับแฟล็กใด ๆ แต่ถ้าในการหารมีก ารหารด้วย
ศูน ย์( 0) หรือ เกิด การหารที่ไ ม่ส ามารถเก็บ ผลลัพ ธ์ล งในเรจิส เตอร์ที่ต้อ งการได้ เช่น การหาร
1234 5678h ด้ว ย 2h หน่ว ยประมวลผลจะสร้ า งสัญ ญาณในการขัดจัง หวะขึ้นเพื่อ แจ้ง กับ
โปรแกรมที่จัดการระบบต่อไป การขัดจังหวะในลักษณะนี้เรียกว่า เกิดข้อยกเว้น (exception)
6.6 กลุ่มคาสั่งแปลงขนาดตัวเลข
จากข้อ จากั ด ของการใช้ ค าสั่ ง หารที่ ตัว ตั้งจะต้ องมีข นาดมากกว่ าตั วหาร ท าให้ใ น
บางครั้งจะต้องกาหนดการหารข้อมูล ให้มีขนาดเท่ากั น โดยจะต้องแปลงตัวตั้งให้มีขนาดที่
เหมาะสมเสียก่อน สาหรับการแปลงขนาดของเลขไม่คดิ เครื่องหมายนั้น สามารถกระทาได้โดย
กาหนดให้ขอ้ มูลนัยสาคัญสูงที่ขยายเพิ่มมานั้นมีค่าเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น การขยาย AL ที่เป็น
ตัวเลขแบบไม่คิดเครื่องหมายให้เป็นข้อมูล 16 บิตใน AX สามารถกระทาได้โดยกาหนดค่าศูนย์
(0) ให้กับ AH แต่ในกรณีของตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายนั้นถ้าตัวเลขมีค่าเป็นลบการกาหนดค่า
ศูนย์ให้กับข้อมูลนัยสาคัญสูงที่ขยายเพิ่มมานั้น จะทาให้ค่าของเลขที่ได้มีความผิดพลาดได้ ใน
การขยายขนาดของเลขคิดเครื่องหมายจึงต้องใช้คาสั่งที่เหมาะสม
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คาสั่งแปลงจากไบต์เป็นเวิร์ด : CBW [Convert byte to word]
คาสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 8 บิตใน AL เป็นเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาด 16 บิตใน AX
รูปแบบของคาสั่ง
CBW
ตัวอย่าง
MOV AL,22h
AL = 22h
CBW
หลังจากแปลงแล้วค่า AX=0022h
MOV AL,F0h
AL = F0h = -16
CBW
หลังจากแปลงแล้วค่า AX=FFF0h = -16
คาสั่งแปลงจากเวิร์ดเป็นดับเบิลเวิร์ด : CWD [Convert word to doubleword]
คาสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 16 บิตใน AX เป็นเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาด 32 บิตใน DX,AX
รูปแบบของคาสั่ง
CWD
ตัวอย่าง
MOV AX,3422h
AX = 3422h
CWD
หลังจากแปลงแล้วค่า DX = 0000h , AX=3422h
MOV
CWD

AX,FFF0h

AX = FFF0h = -16
หลังจากแปลงแล้วค่าา DX = FFFFh, AX=FFF0h

ตัวอย่างการใช้คาสั่งทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างที่ 1 คานวณค่า AL2 + BL2 คิดตัวเลขแบบไม่คิดเครื่องหมายโดยให้ผลลัพธ์
เป็นเลข 16 บิต เก็บที่เรจิสเตอร์ AX
MUL AL
หาค่า AL*AL เสียก่อน
MOV CX, AX
MOV AL, BL
นาค่าไปเก็บไว้ใน CX เพราะเรจิสเตอร์ AL ต้องใช้ใน
MUL BL
การคานวณ BL*BL
ได้ผลลัพธ์แล้วนาค่า AL*AL เก็บใน CX มาบวกกัน
ADD AX, CX

92
ตัวอย่างที่ 2 คานวณค่า (CL*BL+DX)/SI โดยคิดเป็นเลขคิดเครื่องหมาย
MOV AL,CL
หาค่าของ CL*BL โดยผลลัพธ์เก็บในเรจิสเตอร์ AX
MUL BL
ADD AX,DX
นาค่าใน DX มาบวกเข้ากับค่าใน AX
CWD
ขยายข้อมูลใน AX เป็น 32 บิตใน DX,AX โดยนา SI มาหาร
IDIV SI
ผลลัพธ์จะเก็บไว้ใน AX เศษของการหารเก็บไว้ใน DX
ตัวอย่างที่ 3 คานวณค่า (DX+AX*BX)/(DI-CX) โดยคิดเป็นเลขคิดเครื่องหมาย
MOV SI,DX
นาค่าของ DX ไปเก็บที่ SI เสียก่อนเนื่องจาก DX จะถูก
MUL BX ใช้ใน การคานวณ AX*BX. เมื่อคานวณ AX*BX แล้วนา SI มา
ADD AX,SI บวก โดยต้องนาตัวทดของการบวก SI กับ AX มาทดยัง DX
ADC DX,0 ด้วย
SUB DI,CX
ลบ DI ด้วย CX
IDIV DI
นาไปหารด้วย DI
ผลกระทบของคาสั่งทางคณิตศาสตร์ต่อแฟล็ก แสดงได้ดังตารางที่ 6.3-6.4
ตารางที่ 6.3 แสดงผลกระทบของคาสั่งต่าง ๆ ต่อแฟล็ก
Flag affected

Instruction
ADD
ADC
SUB
SBB
INC
DEC
NEG
CMP
MUL
IMUL
DIV
IDIV
CBW
CWD

Z-flag C-flag S-flag O-flag A-flag
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
No

yes
yes
yes
yes
no
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
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ตารางที่ 6.4 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงค่าแฟล็กในการทางานของคาสั่งต่าง ๆ
ตัวอย่างที่ 1
Instruction
MOV AX,7100h
MOV BX,4000h
ADD AX,BX
ADD AX,7700h
SUB AX,2000h
SUB AX,1000h
ADD AX,0800h

Z-flag
?
?
0
0
0
0
1

C-flag
?
?
0
1
0
1
1

O-flag
?
?
1
0
0
0
0

S-flag
?
?
1
0
0
1
0

P-flag
?
?
1
1
0
0
1

Z-flag
?
0
1
0
0
0
0
1
0
1

C-flag
?
0
1
1
0
1
1
0
0
0

O-flag
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S-flag
?
1
0
1
1
0
0
0
1
0

P-flag
?
1
1
0
1
1
0
1
1
1

S-flag
?
1
0
1

P-flag
?
1
0
0

หมายเหตุ

AX=0B100h
AX=2800h
AX=0800h
AX=F800h
AX=0000h

ตัวอย่างที่ 2
Instruction
MOV AL,10
ADD AL,F0h
ADD AL,6
SUB AL,5
INC AL
ADD AL,10
ADD AL,FBh
DEC AL
DEC AL
INC AL

หมายเหตุ
AL=0FAh
AL=0
AL=0FBh
AL=0FCh
AL=6h
AL=1h
AL=0h
AL=0FFh
AL=0

หมายเหตุ คาสั่ง DEC และ INC ไม่กระทบแฟล็กทด
ตัวอย่างที่ 3
Instruction
MOV AL,120
ADD AL,15
NEG AL
SUB AL,130

Z-flag
?
0
0
0

C-flag
?
0
1
1

O-flag
?
1
0
1

หมายเหตุ คาสั่ง NEG ทาให้แฟล็กทดมีค่าเป็น 1 เสมอ

หมายเหตุ
AL=87h=-121
AL=79h
AL=0F7h

94

สรุป
คาสั่งภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้น มีคาสั่งเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูล อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ
1. การโอนย้ายข้อมูล ระหว่างเรจิสเตอร์ กั บ เรจิสเตอร์ เป็นการโอนย้ายข้อมูล
ระหว่างเรจิสเตอร์สามารถทาได้ถ้าขนาดของเรจิสเตอร์ของทั้งคู่เท่ากัน แต่ยังมีเซกเมนต์ เรจิ
สเตอร์บางตัวซึ่งไม่ควรเข้าไปกาหนดค่าโดยตรง เช่น CS หรือ SS
2. การโอนย้ายข้อมูลกับหน่วยความจา โดยปกติการโอนย้ายข้อมูลกับหน่วยความจา
นั้น จะระบุเฉพาะออฟเซ็ตของหน่วยความจาที่ ต้องการจะโอนย้ายข้อมูลด้วย ออฟเซ็ตนั้นจะ
ถูกนามาประกอบกับเซกเมนต์เรจิสเตอร์ DS เพื่อให้เป็นตาแหน่งในหน่วยความจาที่แท้จริงที่
จะอ่านเขียนข้อมูลด้วย
ดีบั๊ก (Debug) คือ โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส
(ดอส = Disk Operation System) เป็นโปรแกรมสาหรับแก้ไขแฟ้มอย่างง่าย เป็นคาสั่งภายนอก
(External Command) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ยุค
ระบบปฏิบัติการดอส เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีก็คือโปรแกรมดี
บั๊ก เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์สาหรับการทดลองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลี โปรแกรมนี้มอี ยู่ทั้งในระบบปฏิบัติการดอสและระบบปฏิบัติการวินโดวส์
แฟล็ก (Flags) เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 16 บิตที่ใช้บ่งบอกผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการคานวณจะส่งผลกระทบให้แฟล็กเปลี่ยนแปลงค่าไป การคัดลอกข้อมูลจะ
ไม่ทาให้แฟล็กเปลี่ยนแปลง ค่าแฟล็กเปรียบเสมือนเรจิสเตอร์ตัวหนึ่ง แต่แทนที่จะใช้เก็บค่าต่าง ๆ
แฟล็กจะเก็บสถานะของการคานวณทางคณิตศาสตร์ที่ผา่ นมา
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คาถามทบทวน
1. จงให้คาจากัดความของคาว่าตัวถูกดาเนินการ
2. โปรแกรมดีบั๊ก คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไรในการเขียนภาษาแอสแซมบลี
3. เรจิสเตอร์ AX มีหน้าที่อย่างไรในคาสั่ง MOV
4. คาสั่งต่อไปนีท้ างานอย่างไร
- คาสั่ง G (go)
- คาสั่ง D (dump)
- คาสั่ง R (register)
5. คาสั่ง A (asseเมกะไบต์le) มีหน้าที่และทางานอย่างไร
6. คาสั่งภาษาแอสแซมบลีที่ใช้สาหรับการโอนย้ายข้อมูลมีกี่แบบอะไรบ้าง
7.จงอธิบายความหมายและหน้าที่ของแฟล็กต่าง ๆ ว่ามีหน้าที่อย่างไร
8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคาสั่งลบ SUB และลบรวมตัวยืม SBB
9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคาสั่งคูณแบบคิดเครื่องหมาย IMUL และไม่คดิ เครื่องหมาย MUL
10. จงอธิบายความหมายของคาสั่งเปรียบเทียบ CMP และคาสั่งแปลงจากไบต์เป็นเวิรด์ CBW
11. จากตัวอย่างคาสั่งข้างล่างจงอธิบายความหมายของคาสั่งแต่ละบรรทัด
ตัวอย่าง
MOV AL,25h
MOV CL,13h
IMUL CL
MOV BX,3456h
IMUL BX
12. จากตัวอย่างคาสั่งข้างล่างจงอธิบายความหมายของคาสั่งแต่ละบรรทัด
ตัวอย่าง
MOV AX,2513h
MOV DX,0000h
MOV CX,1000H
DIV CX
MOV BL,3h
DIV BL
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 7
หัวข้อเรื่อง

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้น
(Assembly Language Programming)

รายละเอียด
ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีที่เป็นโปรแกรมที่ทางานได้จริง มีการกาหนดรูปแบบต่างๆ ครบถ้วน โปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่ได้ทางานบนโปรแกรมดีบั๊กเท่านั้น จะต้องใช้แอสเซม
เบลอร์ แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้อยู่ในภาพที่คอมพิวเตอร์สามารถนาไปประมวลผลได้เสียก่อน

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้น
อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบือ้ งต้น
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม DOS Mode (Debug Program)
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบือ้ งต้น
1.2 สามารถติดตามวิวัฒนาการในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 7 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีแบบเก่า เปรียบเทียบกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม่ ขั้นตอน
การแปลโปรแกรม การเรียกใช้บริการของดอส ตารางรหัสแอสกี ซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือจะเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เป็นโปรแกรมที่ทางาน
ได้จริง มีการกาหนดรูปแบบต่างๆ ครบถ้วน โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่ได้
ทางานบนโปรแกรมดีบั๊กเท่านั้น จะต้องใช้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้อยู่ในภาพที่
คอมพิวเตอร์สามารถนาไปประมวลผลได้เสียก่อน
7.1 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเก่า
โปรแกรมที่ทางานในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้หน่วยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะ
มีการแบ่งโปรแกรมทั้งหมดเป็นเซกเมนต์ย่อย ๆ 3 ส่วน เช่น การแบ่งส่วนรหัส (Code segment)
การแบ่งส่วนข้อมูล (Data segment) และการแบ่งส่วนแสต๊ก (Stack segment) เป็นต้น ดังนั้นใน
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ที่เขียนจะประกอบไปด้วยเซกเมนต์ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ภายใน
เซกเมนต์ตา่ ง ๆ ที่ประกาศจะระบุข้อมูลและโปรแกรมที่จะอยู่ในเซกเมนต์นั้น
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ตัวอย่าง
;
; This program prints the message ”Hello world”
;
dseg segment
msg1 db
’Hello world’,10h,13h,’$’
dseg ends
sseg segment stack
db
100 dup (?)
sseg ends
cseg

segment
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg

start:

cseg

mov
mov
mov
mov
int
mov
int
ends
end

ax,dseg
ds,ax
ah,9h
dx,offset msg1
21h
ax,4c00h
21h
start

จากตัวอย่าง จะสังเกตได้ว่าโปรแกรมได้ประกาศเซกเมนต์ทั้งหมด 3 เซกเมนต์ คือ
cseg, dseg และ sseg เซกเมนต์ดังกล่าวนี้ถูกประกาศด้วย รหัสเทียม การที่เรียกคาสั่งซก
เมนต์ว่ารหัสเทียมเพราะคาสั่งนี้เป็นคาสั่งที่ผู้เขียนโปรแกรมระบุให้โปรแกรมแอสเซมเบลอร์
แปลโปรแกรมตามลักษณะที่กาหนด โดยจะไม่มีคาสั่งภาษาเครื่องถูกสร้างจากคาสั่งกลุ่มนี้
ตัวอย่างอื่น ๆ ของรหัสเทียมคือ db assume และ org เป็นต้น

100
การประกาศเซกเมนต์
การประกาศเซกเมนต์ในโปรแกรมภาษาเอสเซมบลี ใช้คู่ รหัสเทียม segment และ
ends โดยมีลักษณะการประกาศดังนี้
segment_name
segment
…
segment_name
ends
จากตัวอย่างได้ประกาศเซกเมนต์ cseg dseg และ sseg รหัสเทียม stack ระบุให้
ระบบใช้เซกเมนต์ sseg เป็นแสต็กของโปรแกรม รหัสเทียม assume เป็นการระบุให้ แอสเซม
เบลอร์ได้ทราบว่าเซกเมนต์ที่ประกาศนัน้ จะให้ระบบพิจารณาว่าทาหน้าที่อะไรและมีเซกเมนต์เร
จิสเตอร์ใดเป็นตัวเก็บค่าเซกเมนต์ จากตัวอย่างประกาศให้แอสเซมเบลอร์ทราบว่าเซกเมนต์
cseg จะชี้โดยเรจิสเตอร์ CS เซกมนต์ dseg จะชี้โดย เรจิสเตอร์ DS และเซกเมนต์ sseg จะชี้
โดยเรจิสเตอร์ SS รหัสเทียม assume นี้จะเป็นการบอก แอสเซมเบลอร์ให้พิจารณาตามที่ระบุ
เท่านั้น ไม่ได้เป็นการสั่งให้ แอสเซมเบลอร์กาหนดค่าต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ สังเกตได้จากใน
ตอนต้นของโปรแกรมมีชุดคาสั่งเพื่อปรับค่าของเรจิสเตอร์ DS ดังนี้
mov ax,dseg
mov ds,ax
ชุดคาสั่งนี้จะปรับค่าของเรจิสเตอร์ DS ให้ชี้ไปที่ dseg สาหรับเรจิสเตอร์ SS
ระบบจะปรับค่าให้ชีไ้ ปที่เซกเมนต์ที่ระบุไว้โดยรหัสเทียม stack ส่วนกรณีของเรจิสเตอร์ CS นั้น
ระบบจะตั้งค่าให้ตรงกับเซกเมนต์ที่เริ่มต้นโปรแกรม
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจะประกอบไปด้วยการประกาศเซกเมนต์ต่าง ๆ และจะ
สิ้นสุดโปรแกรมที่ รหัสเทียม end หลังรหัสเทียม end จะระบุจุดเริ่มต้นของโปรแกรม ใน
โปรแกรมตัว อย่างระบุจุด เริ่มต้นของโปรแกรมที่ เ ลเบล start ที่ประกาศไว้ที่ตอนต้นของ
โปรแกรม การประกาศเลเบลสามารถทาได้ดังนี้
label_name:
ระบบจะจดจาตาแหน่งของเลเบลที่ป ระกาศไว้และจะนาตาแหน่งของเลเบลไป
แทนที่ให้โดยอัตโนมัติ การที่โปรแกรม แอสเซมเบลอร์จัดการ เรื่องเกี่ยวกับเลเบลในโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีนั้น นับเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก
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การประกาศข้อมูล
ภายในเซกเมนต์ขอ้ มูลสามารถประกาศข้อมูลต่าง ๆ ได้จากโปรแกรมตัวอย่างประกาศ
ข้อมูลเป็นข้อความที่จะให้โปรแกรมพิมพ์ออกมา จะศึกษารูปแบบการประกาศข้อมูลในบทต่อไป
การใส่หมายเหตุ
หลังเครื่องหมาย ‘;’ แอสเซมเบลอร์จะตีความว่าเป็นหมายเหตุ การใส่หมายเหตุจะ
ช่วยทาให้โปรแกรมอ่านง่ายขึ้น จากตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น 3 บรรทัดแรกจะเป็นหมายเหตุ
การสั่งให้โปรแกรมจบการทางาน
โปรแกรมจะจบการทางานเมื่อสั่งให้โปรแกรมจบการทางานเท่านั้น ถ้าไม่ได้สั่งให้
จบการท างานเมื่ อ จบโปรแกรมแล้ ว หน่ ว ยประมวลผลจะท างานค าสั่ ง อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ น
หน่วยความจาต่อจากโปรแกรมของไปเรื่อยๆ ในโปรแกรมดีบั๊กเรียกใช้คาสั่ง INT 21h เพื่อให้
โปรแกรมจบการทางาน แต่ในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ทั่วไปจะเรียกใช้บริการหมายเลข
4Ch ของระบบปฏิบัติการดอส โดยจากโปรแกรมตัวอย่างใช้คาสั่งดังนี้
mov ax,4C00h
int
21h
ในโปรแกรมตัวอย่างนี้ ได้เรียกใช้บริการของดอสในการพิมพ์ข้อความด้วย เรียกใช้บริการ
หมายเลข 9 โดยใช้คาสั่ง
mov ah,9h
mov dx,offset msg1
int 21h
ตัวอย่าง โครงร่างของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
dseg
segment
; ประกาศข้อมูล
dseg
ends
sseg
segment stack
db
100 dup (?)
sseg
ends
cseg
segment
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
start:
mov ax,dseg
;ตั้งค่า DS
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;

cseg

mov ds,ax
ตัวโปรแกรม
mov ax,4c00h
int
21h
ends
end start

;จบโปรแกรม

7.2 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม่
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ใช้ในตอนต้นนั้นเป็นรูปแบบเก่า ในปัจจุบัน
โปรแกรมแอสเซมเบลอร์ ส่วนใหญ่ มีรู ปแบบในการประกาศเซกเมนต์ต่ าง ๆ ให้ ง่ายขึ้ น โดยใช้
คุณสมบัติของ MACRO ต่าง ๆโปรแกรมตัวอย่างแรกของเมื่อนามาเขียนในรูปแบบใหม่จะได้เป็น
ตัวอย่าง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี พิมพ์ข้อความ Hello world ออกทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์
; This program prints the message ”Hello world”
.model
small
.dseg
.data
msg1 db
’Hello world’,10h,13h,’$’
.stack 100h
.code
start:
mov ax,@data
mov ds,ax
mov ah,9h
mov dx,offset msg1
int
21h
mov ax,4c00h
int
21h
end
start
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จะสังเกตได้ว่าโปรแกรมกระทัดรัดขึ้นมาก ข้อแตกต่างของโปรแกรมที่เขียนในรูปแบบ
ใหม่คือชื่อของเซกเมนต์ต่าง ๆ จะถู กก าหนดให้โ ดยอัตโนมัติ จะสังเกตได้ว่าในส่วนของการ
กาหนดค่า DS ใช้ชื่อของเซกเมนต์ข้อมูลว่า @data เป็นต้น
7.3 การเรียกใช้บริการของดอส
สามารถเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของดอส ได้โดยผ่านทางการขัดจังหวะหมายเลข 21h
ดอส ได้จัดสรรบริการ (function) ต่าง ๆ มากมายให้กับผู้เขียนโปรแกรม เมื่อเรียกใช้บริการ
จะต้องระบุว่าต้องการบริการใด ระบุโดยกาหนดค่าหมายเลขของบริการลงในเรจิสเตอร์ AH
พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของการเรียกใช้บริการนั้น (พารามิเตอร์ต่าง ๆ) รูปแบบคร่าว ๆ ของการ
เรียกใช้บริการของดอส เป็นดังนี้
mov ah,function_number ;(set function parameters)
int
21h
บริการต่าง ๆ ของดอสที่สาคัญและพารามิเตอร์ของบริการต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 7.1
ตาราง 7.1 แสดงบริการของดอสที่สาคัญและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
หมายเลข
หน้าที่
01h
รับค่าจากแป้นพิมพ์

02h

05h

07h

08h

พารามิเตอร์
Input : AH = 01h
Output: AL = รหัสแอสกีของ
ปุ่มที่กด
แสดงตัวอักษร
Input : AH = 02h
DL = รหัสแอสกีของอักษรที่
จะแสดง
พิมพ์ตัวอักษรทาง
Input : AH = 05h
เครื่องพิมพ์
DL = รหัสแอสกีของอักษรที่
จะพิมพ์
อ่านตัวอักษรจาก
Input : AH = 07h
แป้นพิมพ์ แต่ไม่แสดงผล Output :AL = รหัสแอสกีของ
(ไม่ตรวจสอบ Crtl-Break) อักษรที่อ่านได้
อ่านตัวอักษรจาก
Input : AH = 07h
แป้นพิมพ์ แต่ไม่แสดงผล Output :AL = รหัสแอสกีของ
(ตรวจสอบ Crtl-Break)
อักษรที่อ่านได้

หมายเหตุ
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หมายเลข
หน้าที่
09h
พิมพ์ข้อความ

0Ah

อ่านข้อความ

4Ch

จบโปรแกรม

พารามิเตอร์
Input : AH = 09h
DS:DX = ตาแหน่งของ
ข้อความที่ต้องการพิมพ์
ข้อความจบด้วยอักษร ‘$’
Input : AH = 0Ah
DS:DX = ตาแหน่งของ
บัฟเฟอร์เก็บข้อมูล
Input : AH = 4Ch
AL = รหัสที่จะส่งคือสูร่ ะบบ

หมายเหตุ
การประกาศข้อมูลใน
หน่วยความจาจะอธิบายใน
บทถัดไป
รูปแบบของบัฟเฟอร์และ
การใช้บริการนีจ้ ะอธิบายใน
บทถัดไป

7.4 ขั้นตอนการแปลโปรแกรม
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถทางาน
ได้จริง โดยขั้นตอนการแปลโปรแกรมเป็นดังนี้
1. แปลโปรแกรมเป็นไฟล์เป้าหมาย (object file) นามสกุล OBJ โดยใช้โปรแกรม
แอสเซมเบลอร์ต่าง ๆ เช่น Macro แอสเซมเบลอร์ (MASM) หรือ Turbo แอสเซมเบลอร์ (TASM)
2. นามาแฟ้มเป้าหมายแฟ้มเดียวหรือหลายไฟล์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยใช้
โปรแกรมแอสเซมเบลอร์ในการเชื่อมโยง
ตัวอย่าง การแปลโปรแกรม
จากโปรแกรมตัวอย่าง สมมติว่า โปรแกรมให้เก็บในไฟล์ชื่อ EX1.ASM สามารถสั่ง
แปลโปรแกรมโดยใช้ Macro แอสเซมเบลอร์ ได้ดังนี้
A:\>masm ex1;
Microsoft (R) MASM Compatibility Driver
Copyright (C) Microsoft Corp 1991. All rights reserved.
Invoking: ML.EXE /I. /Zm /c /Ta ex1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1991. All rights reserved.
Assembling: ex1.asm
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ถ้าโปรแกรมมีข้อผิด พลาดแอสเซมเบลอร์ จะแจ้งข้อผิดพลาดกลับ มาให้ท ราบ
สามารถแก้ไขและแปลโปรแกรมใหม่ได้ เมื่อแปลโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเรียบร้อยแล้ว จะ
ได้ไฟล์เป้าหมายที่มีนามสกุลเป็น OBJ เช่น จากตัวอย่างจะได้ EX1.OBJ ซึ่งจะให้เชื่อมโยงเพื่อ
แปลไฟล์เป้าหมาย ให้เป็นโปรแกรมที่สามารถทางานได้ ดังนี้
A:\>link ex1;
Microsoft (R) Segmented-Executable Linker Version 5.13
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1991. All rights reserved.
จะได้ไฟล์ที่มนี ามสกุล EXE ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้จากดอสโหมด
ตัวอย่างโปรแกรม
ตัวอย่างที่ 1
โปรแกรมนี้รับ ข้อมูลจากกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ (โดยเรียกใช้บริการหมายเลข 01h)
แล้วแสดงอักขระที่อ่านออกทางหน้าจอ (โดยใช้บริการของดอส หมายเลข 02h) สังเกตว่า
โปรแกรมนี้ไม่มีการใช้ขอ้ มูลในหน่วยความจา ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งประกาศเซกเมนต์ข้อมูล
;Example 1
.model small
.dseg
.stack 100h
.code
start:
mov
ah,01h
;read character (Function 01h)
int
21h
mov
dl,al
;copy character to DL
mov
ah,02h
;display it (Function 02h)
int
21h
mov
ax,4C00h
;Exit (Function 4Ch)
int
21h
end start
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ตัวอย่างที่ 2
โปรแกรมนี้รับ ข้อมูลจากกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ (โดยเรียกใช้บริการหมายเลข 01h)
แล้วแสดงอักขระที่มีรหัสแอสกีถัดจากอักขระที่อ่านได้ (โดยใช้บริการของดอส หมายเลข 02h)
เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมนี้ไม่มีการใช้ข้อมูลในหน่วยความจาจึงไม่มีการประกาศ
เซกเมนต์ข้อมูล โปรแกรมนี้เขียนโดยใช้รูปแบบในการเขียนแบบเก่า
sseg segment stack
db 100 dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg,ss:sseg
start:
mov ah,01h
;read character (Function 01h)
int
21h
mov
dl,al
;copy to DL
inc
dl
;increse DL (next char.)
mov
ah,02h
;display it (Function 02h)
int
21h
mov
ax,4C00h
;Exit
int
21h
cseg ends
end
start
ตัวอย่างที่ 3
โปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผู้ใช้ จากนั้นแปลงตัวอักษรเล็กให้เป็นตัวอักษรใหญ่โดย
การลบค่ารหัสแอสกีดว้ ย 32 แล้วแสดงอักขระนัน้ กับผูใ้ ช้
.model small
.dseg
.stack 100h
.code
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start:
mov
ah,01h
;read char.
int
21h
mov
dl,al
sub
dl,32
;change char. case
mov
ah,02h
;display it
int
21h
mov
ax,4C00h
;exit
int
21h
end start
ตัวอย่างที่ 4
โปรแกรมนี้ทางานเหมือนโปรแกรมในตัวอย่างที่ 3 แต่ไม่แสดงอักษรที่ผู้ใช้ป้อนให้
ผูใ้ ช้เห็น โดยใช้บริการหมายเลข 08h แทนบริการหมายเลข 01h ในตัวอย่างที่ 3
sseg segment stack
db 100 dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg,ss:sseg
start:
mov
ah,08h
; read char (Function 08h)
int
21h
mov
dl,al
sub
dl,32
; Change case
mov
ah,02h
int
21h
mov
ax,4C00h
; exit
int
21h
cseg ends
end
start
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7.5 ตารางแสดงรหัสแอสกี เป็นรหัสควบคุมการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ หรือใช้เป็นตัวแบ่งข้อมูลใน
สื่อบันทึกข้อมูลบางชนิด แสดงได้ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 แสดงตารางรหัสแอสกี ( ASCII: American Standard Code for Information Interchange)
0

NUL

16

DLE

32

SP

48

0

64

@

80

P

96

‘

112

p

1

SOH

17

DC1

33

!

49

1

65

A

81

Q

97

a
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q

2

STX

18

DC2

34

”

50

2

66

B

82

R

98

b

114

r

3

ETX

19

DC3

35

#

51

3

67

C

83

S

99

c

115

s

4

EOT

20

DC4

36

$

52

4

68

D

84

T

100

d

116

t

5

ENQ

21

NAK

37

%

53

5

69

E

85

U

101

e

117

u

6

ACK

22

SYN

38

&

54

6

70

F

86

V

102

f

118

v

7

BEL

23

ETB

39

’

55

7

71

G

87

W

103

g

119

w

8

BS

24

CAN

40

(

56

8

72

H

88

X

104

h

120

x

9

HT

25

EM

41

)

57

9

73

I

89

Y

105

I

121

y

10

LF

26

SUB

42

*

58

:

74

J

90

Z

106

j

122

z

11

VT

27

ESC

43

+

59

;

75

K

91

[

107

k

123

{

12

FF

28

FS

,

60

<

76

L

92

\

108

l

124

|

13

CR

29

GS

45

-

61

=

77

M

93

]

109

m

125

}

14

SO

30

RS

46

.

62

>

78

N

94

^

110

n

126

~

15

SI

31

US

47

/

63

?

79

O

95

_

111

o

127

44
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สรุป
ภาษาแอสแซมบลี เป็นภาษาที่ใช้สัญญาลักษณ์ในการสื่อสารความหมายภาษาแอสแซมบลี
มีลักษณะคาสั่ง ที่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานและมีการแปลคาสั่งให้เป็นภาษาเครื่องนอกจาก
ภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสแซมบลีแล้ว ก็ยังมีภาษาระดับสูง เช่น Basic Cobol Fortran ซึ่งเป็นภาษาที่มี
คาสั่งใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากทาให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกและรวดเร็ว
แต่วา่ โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงต้องใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจาเป็นจานวนมาก อีกทั้งทางาน
ได้ช้ากว่าภาษาแอสแซมบลี ดังนั้นภาษาระดับสูงจึงไม่นิยมนามาประยุกต์ใช้กับการทางานที่ระบบการ
ควบคุมที่มคี วามสาคัญมาก
โปรแกรมที่ทางานในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้หน่วยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะ
มีการแบ่งโปรแกรมทั้งหมดเป็นเซกเมนต์ย่อย ๆ 3 ส่วน เช่น การแบ่งส่วนรหัส (Code segment)
การแบ่งส่วนข้อมูล (Data segment) และการแบ่งส่วนแสต๊ก (Stack segment) เป็นต้น ส่วน
ขั้นตอนต่อจากทีผ่ เู้ ขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ขนั้ ตอนการแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถทางานได้ จริง โดยขั้นตอนการแปลโปรแกรมเป็นไฟล์เป้าหมาย (object file)
นามสกุล OBJ โดยเลือกใช้โปรแกรมแอสเซมเบลอร์ได้หลายตัว เช่น Macro แอสเซมเบลอร์
(MASM) หรือ Turbo แอสเซมเบลอร์ (TASM) เป็นต้น จากนั้นนาไฟล์เป้าหมายไฟล์เดียวหรือ
หลายไฟล์ ม าเชื่ อ มโยงเข้ า ด้ ว ยกั น โดยใช้ โ ปรแกรมแอสเซมเบลอร์ ท าการเชื่ อ งโยงเพื่ อ
ประมวลผลโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาจนได้ไฟล์ที่มนี ามสกุล EXE

คาถามทบทวน
1. โปรแกรมที่ทางานในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้หน่วยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะมีการ
แบ่งโปรแกรมทั้งหมดเป็นเซกเมนต์ย่อย ๆ อะไรบ้าง
2. จงอธิบายขั้นตอนการแปลโปรแกรมในภาษาแอสแซมบลี
3. จงแสดงรูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม่
4. แฟ้มเป้าหมาย คืออะไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลี
5. จงเขียนโปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผู้ใช้ จากนั้นแปลงตัวอักษรใหญ่ให้เป็นตัวอักษรเล็กออก
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 8
หัวข้อเรื่อง

การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดดและการกระทาซ้า
(Data Declared, Jump and Iteration Loop)

รายละเอียด
นอกจากศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและ
การประกาศเซกเมนต์แล้ว จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการประกาศข้อมูลภายในเซกเมนต์ข้อมูล และ
การใช้บริการหมายเลข 09h และ 0Ah ของระบบปฏิบัติการดอส ในการแสดงผลข้อความและ
การอ่านข้อความจากผู้ใช้ คาสั่งกระโดดและคาสั่งเกี่ยวกับการทาซ้า การนาคาสั่งเหล่านี้ไปใช้
ในการสร้างโครงสร้างควบคุม (Control Structures) แบบต่าง ๆ

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดด
และการกระทาซ้า อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดด การกระทาซ้า
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086

112

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง การประกาศข้อมูล คาสั่งกระโดด การกระทาซ้า
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาห์ที่ 8 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการประกาศ
ข้อมูล การอ้างใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้ การอ้างตาแหน่งของข้อมูล การประกาศข้อมูลสาหรับการ
ใช้บริการของดอส หมายเลข 09h และ 0Ah การใช้บริการของ ดอส หมายเลข 0Ah (การอ่าน
ข้อความ)และหมายเลข 09h (การพิมพ์ข้อความ) การใช้งานคาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข
คาสั่งกระโดดที่พิจารณาค่าจากแฟล็ก คาสั่งกระโดดที่พิจารณาค่าจากเรจิสเตอร์ มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคาสั่งวนซ้า เช่น LOOP, LOOPZ และ LOOPNZ เป็นต้น
8.1 การประกาศข้อมูล
การประกาศข้อมูลหรือตัวแปรในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนั้น ทาได้โดยประกาศ
จองเนือ้ ที่ในหน่วยความจาในเซกเมนต์ข้อมูล แล้วกาหนดตัวแปลของข้อมูลนั้นไว้ ในการอ้างถึง
ข้อมูลในหน่วยความจาตาแหน่งนั้น สามารถอ้างโดยใช้ ตัวแปลที่ประกาศไว้ได้ ดังนั้นการ
ประกาศตัวแปรหรือข้อมูลนัน้ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการประกาศเลเบลนั่นเอง
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รหัสเทียมในการประกาศข้อมูล รหัสเทียม (Pseudo Instruction) ที่ใช้ในการประกาศ
ข้อมูลมีหลายคาสั่ง แสดงได้ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 แสดงรหัสเทียมสาหรับการระบุขนาดข้อมูลในการจองหน่วยความจา
รหัสเทียม
DB
DW
DD
DQ
DT

ความหมาย
Define Byte : ประกาศจองข้อมูลให้มขี นาดหน่วยละ 1 ไบต์
Define Word : ประกาศจองข้อมูลให้มขี นาดหน่วยละ 1 เวิร์ด ( 2 ไบต์)
Define Doubleword : ประกาศจองข้อมูลให้มขี นาดหน่วยละ 2 เวิร์ด
Define Quadword : ประกาศจองข้อมูลให้มขี นาดหน่วยละ 4 เวิร์ด
Define Ten Bytes : ประกาศจองข้อมูลให้มขี นาดหน่วยละ 10 ไบต์

ในการประกาศจองข้อมูลนี้จะทาให้ แอสเซมเบลอร์กันเนื้อที่ในหน่วยความจาที่มีขนาด
ของแต่ละหน่วยตามขนาดที่ระบุในคาสั่ง
รูปแบบของการประกาศข้อมูล รูปแบบในการระบุพร้อมทั้งรหัสเทียมที่ใช้ ดังนี้
ชื่อของตัวแปร ระบุขนาดของข้อมูล ตาแหน่งที่จะจอง
variable_name

dx

ตัวอย่าง การประกาศข้อมูล
dseg segment
data1 db
1,2
data2 dw
1,2
data3 db
’Hi’,10,13
data4 dd
1234h
dseg ends

1,2
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จากตัวอย่างการประกาศข้อมูล จะมีการจัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจา สังเกตว่าใน
การประกาศข้อมูล data1 กับ data2 นั้น การระบุข้อมูลเหมือนกันแต่ขนาดของข้อมูลต่างกัน
ทาให้การจองเนื้อที่ในหน่วยความจานั้นแตกต่างกันด้วย แสดงได้ดังภาพที่ 8.1
DS:00h
DS:01h

01h
02h

data1

DS:02h
DS:03h
DS:04h
DS:05h
DS:06h
DS:07h
DS:08h
DS:09h
DS:0Ah
DS:0Bh
DS:0Ch
DS:0Eh

01h
00h
02h
00h
48h
69h
0Ah
0Ch
34h
12h
00h
00h

data2

data3

data4

ภาพที่ 8.1 แสดงการจัดเรียงข้อมูลในหน่วยความจาจากการประกาศข้อมูล
การจองเนื้อที่โดยไม่ระบุค่าของข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรมสามารถประกาศ การ
จองหน่วยความจาโดยไม่ระบุค่าเริ่มต้นได้โดยการระบุค่าเป็น ‘?’
ตัวอย่าง การจองเนือ้ ทีแ่ ต่ไม่มกี ารกาหนดค่าเริ่มต้น
data5
db
?
data6
dw
?
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การประกาศข้อมูลที่ซ้ากัน ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้รหัสเทียม dup เพื่อบอก
การซ้ากันของข้อมูลได้ ซึ่งรูปแบบการเขียนรหัสเทียม dup แสดงได้ดังนี้
count dup (value)
ตัวอย่าง การประกาศที่ใช้รหัสเทียม dup
data7
db
10 dup (0)
data8
db
5 dup (4 dup (0))
data9
dw
5 dup (1, 2, 3 dup (4))
data10
db
20 dup (?)
ตัวแปล data7 เป็นการสั่งให้แอสเซมเบลอร์จองเนือ้ ทีห่ น่วยความจาขนาด 10 ไบต์ ที่มคี ่าเป็น
0 และจะให้ชีไ้ ปที่ตาแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลนี้
ตัวแปล data8 จะเป็นข้อมูลแบบไบต์จานวน 4x5 ไบต์ ที่มีค่าเท่ากับ 0 เช่นเดียวกัน สังเกตว่า
ตัวแปร data9 ภายในเครื่องหมายวงเล็บของรหัสเทียม dup สามารถใส่ขอ้ มูลได้มากกว่าหนึ่ง
ค่ารวมทั้งกาหนดค่าแบบซ้ากันโดยใช้คาสั่ง dup อีกได้
ตัวแปร data10 เป็นการประกาศจองหน่วยความจาไว้โดยไม่ระบุค่าเริ่มต้น
8.2 การอ้างใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้
ในการอ้ างใช้ ข้ อมู ลหรื อตั วแปรที่ ประกาศไว้ สามารถอ้ างโดยใช้ ชื่ อของเลเบลที่
ประกาศไว้ได้ โดยแอสเซมเบลอร์จะจัดการนาตาแหน่งของข้อมูลนั้นมาแทนค่าให้โดยอั ตโนมัติ
และยังสามารถอ้างค่าในหน่วยความจาสัมพันธ์กับตัวแปรที่กาหนดขึ้นได้
ตัวอย่าง การเรียกใช้ตัวแปร
mov
al,data1
mov
bx,data2
mov
data1,0
mov
[data2+2],1123h
mov
data1[1],22h
mov
cl,byte ptr data4[2]
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ค่าในเรจิสเตอร์ AL BX และ CL มีค่าเป็น 01h 01h และ 00h ตามลาดับ
สังเกตว่าในการกาหนดค่าคงที่ให้กับ ตัวแปรในหน่วยความจากระทาได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุ
ขนาด เนื่องจากในการประกาศตัวแปรได้ระบุกับ แอสเซมเบลอร์ แล้วว่าจะเป็นตัวแปรขนาด
เท่าใด แต่ในกรณีที่ต้องการจะอ้างแตกต่างจากที่ระบุก็สามารถกระทาได้โดยต้องระบุขนาด
ของข้อมูลกากับด้วย เช่นในคาสั่ง mov cl, byte ptr data4[2] เป็นการอ้างข้อมูลแบบ 8 บิต
เพราะ CL เป็นเรจิสเตอร์ขนาด 8 บิต แสดงได้ดังภาพที่ 8.2
DS:00h
DS:01h
DS:02h
DS:03h
DS:04h
DS:05h
DS:06h
DS:07h
DS:08h
DS:09h
DS:0Ah
DS:0Bh
DS:0Ch
DS:0Eh

00h
22h
01h
00h
23h
11h
48h
69h
0Ah
0Ch
34h
12h
00h
00h

data1
data2

data3

data4

ภาพที่ 8.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าหลังการอ้างใช้ขอ้ มูลที่ประกาศไว้
8.3 การอ้างตาแหน่งของข้อมูล
สามารถอ้างถึงออฟเซ็ตของข้อมูลที่ประกาศไว้ได้โดยใช้รหัสเทียม
ตัวอย่าง การอ้างตาแหน่งของข้อมูล
mov
bx,offset data1
;bx = offset
mov
byte ptr [bx],10h
mov
bx,data2
;bx = value at data2
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การอ้างตาแหน่งข้อมูลโดยคิดสัมพัทธ์กับ เรจิสเตอร์ BX นอกจากการระบุ
ตาแหน่งสัมพันธ์กับตัวแปลโดยใช้ค่าคงที่แล้ว สามารถระบุตาแหน่งของข้อมูลสัมพันธ์กับเลเบล
โดยใช้ค่าจากเรจิสเตอร์ BX ได้
ตัวอย่าง การอ้างตาแหน่งของข้อมูลสัมพันธ์กับตัวแปลโดยใช้ค่าจากเรจิสเตอร์ BX
mov bx,0
mov ah,data3[bx]
;ah=data3[0]
inc bx
mov cl,data3[bx]
;cl=data3[1]
mov bx,offset data3
mov dl,[bx+2]
;dl=data3[2]
ในคาสั่ง mov ก่อนบรรทัดที่ 5 อ้างหน่วยความจาโดยสัมพันธ์กับ ตัวแปล data3
และค่ า ใน BX แต่ ใ นค าสั่ ง mov บรรทั ด สุ ดท้ า ยของส่ ว นของโปรแกรมเป็ น การอ้ า ง
หน่วยความจาสัมพันธ์กับ BX ซึ่งเก็บออฟเซ็ตของตัวแปล data3
8.4 การประกาศข้อมูลสาหรับการใช้บริการของดอส หมายเลข 09h และ 0Ah
ฟังก์ชั่นหมายเลข 09h และ 0Ah ของดอส เป็นฟังก์ชั่นที่ต้องมีการส่งตาแหน่งของ
ข้อมูลในหน่วยความจา การประกาศข้อมูลสาหรับฟังก์ชั่นหมายเลข 09h จะไม่มีความซับซ้อน
มากนัก แต่ส าหรับ ฟั งก์ ชั่นหมายเลข 0Ah การประกาศข้อมูลที่เ หมาะสม จะท าให้ เ ขีย น
โปรแกรมได้งา่ ยมากขึน้
8.5 การใช้บริการของดอส หมายเลข 09h : การพิมพ์ข้อความ
ฟังก์ชั่นหมายเลข 09h นีร้ ับข้อมูลป้อนเข้าคือ
AH = 09h
DS : DX = ตาแหน่งของหน่วยความจาของข้อมูลที่จะแสดง โดยข้อมูลนีจ้ ะต้องจบด้วยอักขระ ‘$’
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความ “Hello world” สามารถประกาศข้อมูลในหน่วยความจาได้ดังนี้
ตัวอย่าง การประกาศข้อมูลสาหรับการใช้บริการของดอส หมายเลข 09h
dseg segment
mesg db
’Hello world’,10,13,’$’
dseg ends
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สามารถสั่งแสดงข้อมูลดังกล่าวได้โดย
mov ah,09h
mov dx,offset mesg
int 21h
หมายเหตุ สามารถใช้บริการดอสเพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมได้ คือ อักขระหมายเลข 10 (Line
feed) และ 13 (Carriage Return) เป็นรหัสควบคุมใช้ในการสั่งให้ขนึ้ บรรทัดใหม่
8.6 การใช้บริการของ ดอส หมายเลข 0Ah : การอ่านข้อความ
ฟังก์ชั่นนี้จะอ่านข้อความจากผู้ใช้จนกระทั่งผู้ใช้กดปุ่ม Enter โดยข้อมูลป้อนเข้า
จะต้องระบุตาแหน่งของหน่วยความจาที่ใช้เก็บข้อมูล (บัฟเฟอร์) ของข้อความ ฟังก์ชั่น
หมายเลข 0Ah นีร้ ับข้อมูลป้อนเข้าคือ
AH = 0Ah
DS : DX = ตาแหน่งของหน่วยความจาที่จะใช้เก็บข้อความ (บัฟเฟอร์)
บัฟเฟอร์จะต้องมีรูปแบบดังนี้
1. ไบต์แรกของหน่วยความจาเก็บค่าความยาวสูงสุดของข้อความที่อ่านได้ ความ
ยาวนีจ้ ะรวมรหัสขึ้นบรรทัดใหม่ดว้ ย
2. คาสั่งดอส จะเขียนความยาวจริงของข้อความที่อ่านเข้ามาได้ในไบต์ที่สอง
3. สาหรับไบต์ถัด ๆ ไปจะเป็นรหัสแอสกีของข้อความที่อ่านเข้ามา
การประกาศข้อมูลสาหรับการเรียกใช้ฟังก์ชั่นนีจ้ ะสามารถประกาศได้ดังนี้
ตัวอย่าง การประกาศข้อมูลสาหรับการใช้บริการของดอส หมายเลข 0Ah
dseg segment
maxlen db
30
;Maximum of 30 chars
msglen db
?
;2nd byte contains the real length
msg db
30 dup (?) ;Message recieved
dseg ends
เมื่อเรียกใช้บริการหมายเลข 0Ah จะส่งตาแหน่งของ maxlen ซึ่งเป็นตาแหน่ง
เริ่มต้นของบัฟเฟอร์ที่ประกาศไปให้กับ ดอส จากนั้นสามารถอ่านความจริงของข้อความที่อ่าน
มาได้ทางตัวแปร msglen จากโปรแกรมตัวอย่างแสดงการใช้งานบริการหมายเลข 0Ah ในการ
อ่านข้อความและแสดงข้อความนั้นออกมาโดยใช้บริการหมายเลข 09h ในการรับข้อความนั้น
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บริการหมายเลข 0Ah จะเก็บอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ให้ด้วย ดังนั้นจะต้องเพิ่มขนาดบัฟเฟอร์ที่จะ
ให้เก็บข้อความไว้ 1 ไบต์ด้วย แต่ในการคืนค่าความยาวของข้อความมาให้ บริการหมายเลข
0Ah นี้จะใส่ความยาวที่ไม่รวมอักขระขึ้นบรรทัดใหม่นี้ เมื่อรับข้อความเสร็จแล้ว เคอร์เซอร์จะ
อยู่ที่ตน้ บรรทัดที่ป้อนข้อความนัน้ ดังนัน้ ถ้าพิมพ์ข้อความเดิมซ้าไปอีกครั้งจะทาให้ข้อความทับ
กันและจะไม่ทราบว่ามีการพิมพ์ข้อความออกมาอย่างถู กต้องหรือไม่ ดังนั้นจึงใช้ฟังก์ชั่น
หมายเลข 09h สั่งพิมพ์ชุดอักขระสาหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ข้อความที่รับมา
ข้อความที่สั่งพิมพ์ด้วยบริการหมายเลข 09h จะต้องจบด้วยอักขระ ‘$’
ดังนั้นจึงต้อง
กาหนดค่าในไบต์สุดท้ายของข้อความที่รับมาด้วยอักขระ ‘$’ โปรแกรมนี้จะทางานผิดพลาดถ้า
ภายในข้อความมีเครื่องหมาย ‘$’ อยู่ด้วย
ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงการรับข้อความและแสดงข้อความนัน้ กลับมา
;
; display string
;
dseg segment
;string buffer
maxlen db
30
;29 chars + 1 return
msglen db
?
msg
db
30 dup (?) ;29 chars + 1 return
;newline string
newline db
10,13,'$'
dseg ends
sseg segment
stack
db
100h dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume
cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
start:
mov ax,dseg
;set DS
mov ds,ax
mov ah,0Ah
;read string
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mov
int
mov
mov
int
mov
mov
mov
mov
mov
int
mov
int
cseg ends
end

dx,offset maxlen
21h
ah,09h
dx,offset newline
21h
bl,msglen
bh,0
msg[bx],'$'
ah,09h
dx,offset msg
21h
ax,4C00h
21h

;newline

;get string length
;terminate string
;display it

;bye-bye

start

8.7 คาสั่งกระโดด (Jump Structures)
คาสั่งกระโดดเป็นคาสั่งที่สั่งให้หน่วยประมวลผลกระโดดไปทางานที่ตาแหน่งอื่น
รูปแบบทั่วไปของคาสั่งกระโดดคือ
Jxx label
คาสั่ งกระโดดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข และคาสั่งกระโดดแบบมี
เงื่อนไข คาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไขคือคาสั่ง JMP ส่วนในกลุ่มของคาสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไข
แบบคร่ าว ๆ ออกเป็ นสองกลุ่ มคื อกลุ่ มซึ่ งพิ จารณาการกระโดดจากค่ าในแฟล็ ก และกลุ่ มที่
พิจารณาการกระโดดจากค่าในเรจิสเตอร์ ส่วนใหญ่คาสั่งกระโดดที่พิจารณาค่าในแฟล็กจะใช้
ผลลัพธ์ที่ได้จากคาสั่ง CMP คาสั่งกระโดดต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 8.3
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ตารางที่ 8.3 แสดงคาสั่งกระโดดต่างๆ
คาสั่งกระโดด
ความหมาย
คาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข
JMP
Jump
คาสั่งกระโดดที่พจิ ารณาค่าจากแฟล็ก (Flag)
Zero flag
JZ (JE)
JNZ (JNE)
Overflow flag
JO
JNO
Parity flag
JPO
JPE

เงื่อนไข
Always

Jump if Zero (Jump if Equal)
Jump if Not Zero (Jump if Not Equal)

ZF = 1
ZF = 0

Jump if Overflow
Jump if Not Overflow

OF = 1
OF = 0

Jump if Parity Odd
Jump if Parity Even

PF = 0
PF = 1

Signs flag
Jump if Sign
JS
Jump if No Sign
JNS
Carry flag
Jump if Carry
JC
Jump if No Carry
JNC
Comparing unsigned
numbers
Jump if Above (Not Below or Equal)
JA (JNBE)
Jump if Below (Not Above or Equal)
JB (JNAE)
Jump if Above or Equal (Not Below)
JAE (JNB)
Jump if Below or Equal (Not Above)
JBE (JNA)
คาสั่งกระโดดที่พจิ ารณาค่าจากเรจิสเตอร์
Testing for C
Jump if CX is equal to zero
JCXZ

SF = 1
SF = 0
CF = 1
CF = 0

(CF and ZF) = 0
CF = 1
CF = 0
(CF or ZF) = 1

CX = 0
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คาสั่งต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ในการสร้างโครงสร้างควบคุมการทางานของโปรแกรม
โดยจะใช้ประกอบกับคาสั่ง CMP ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเว้นคาสั่ง JCXZ จะนิยมใช้ประกอบ
กับกลุ่มคาสั่งประเภทการทาซ้า (LOOP) คาสั่งที่ใช้ควบคุมการกระโดดแบบมีเงื่อนไขที่ใช้การ
เปรียบเทียบระหว่างโอเปอร์แรนด์สองตัวของคาสั่ง CMP โดยทั่วไปแล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่ไม่คิดเครื่องหมาย (JA JB JAE JBE)
2. กลุ่มที่คิดเป็นเลขคิดเครื่องหมาย (JG JL JGE JLE)
ในการใช้คาสั่งกระโดดทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องพิจารณาข้อมูลที่เปรียบเทียบกันด้วย
ตัวอย่าง
(1)

cmp
jz
mov
lab1: add
(2)
cmp
jge
add
jmp
tenup:
add
endif:
(3) getonechar:
mov
int
cmp
jne
(4)

mov
mov
printloop:
cmp

ah,10
lab1
bx,2
cx,10
ah,10
tenup
dl,’0’
endif

; เปรียบเทียบ ah กับ 10
; ถ้าเท่ากันให้กระโดดไปที่ lab1

; เปรียบเทียบ ah กับ 10
; ถ้า >= ให้กระโดดไปที่ tenup
; กระโดดไปที่ endif

dl,’A’

ah,1
; ใช้บริการหมายเลข 1 : อ่านอักขระ
21h
al,’Q’ ; เปรียบเทียบ al กับ ’Q’
getonechar
; ถ้า != ให้กระโดดไปที่ getonechar
(กลับไปรับตัวอักษรใหม่)
ah,02 ; บริการหมายเลข 2 : พิมพ์อักขระ
dl,32 ; เริ่มที่ ช่องว่าง ASCII = 32 (’ ’)
dl,128

; เปรียบเทียบ dl กับ 128 (ASCII สุดท้าย)
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ja
int
inc
jmp

finish ; ถ้ามากกว่ากระโดดไปที่ finish
21h
; พิมพ์อักขระที่มี ASCII = dl
dl ; เพิ่ม dl
printloop

finish:
8.8 คาสั่งวนซ้า (Loop Statements)
คาสั่งวนซ้า ที่ใช้ในซีพียู 8086 ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ค่าในเรจิสเตอร์ CX (Counter
Register) ในการนับจานวนครั้งของการทางาน คาสั่งกลุ่มนี้คือ LOOP LOOPZ และ LOOPNZ
(ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
คาสั่ง LOOP คาสั่ง LOOP จะลดค่าของเรจิสเตอร์ CX ลงหนึ่ง ถ้า CX มีค่าไม่
เท่ากับศูนย์คาสั่ง LOOP จะกระโดดไปทางานที่เลเบลที่ระบุ รูปแบบของคาสั่ง LOOP เป็นดังนี้
LOOP label
คาสั่ง LOOP จะลดค่าของเรจิสเตอร์ CX โดยไม่กระทบกับค่าแฟล็ก นั่นคือคาสั่ง
LOOP มีผลเหมือนคาสั่งแต่จะไม่มผี ลกระทบกับแฟล็ก
DEC CX
JNZ label
ตัวอย่าง โปรแกรมคานวณผลรวมของเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20
mov cx,20
; ทาซ้า 20 ครั้ง
mov bl,1
; เริ่มจาก 1
mov dx,0
; กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับผลรวม
addoneNumber:
add dl,bl
; บวก 8 บิตล่าง
adc dh,0
; รวมตัวทด
inc bl
; ตัวถัดไป
loop addoneNumber
; ถ้า CX ลดลงแล้วไม่เท่ากับ 0
ทาซ้าต่อไป
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คาสั่ง JCXZ ในกรณีที่ CX มีคา่ เท่ากับศูนย์ก่อนการกระทาซ้าโดยใช้คาสั่ง LOOP
ผลลัพธ์จากการลดค่าจะมีคา่ เท่ากับ 0FFFFh ทาให้จานวนซ้าของการทางานไม่ถูกต้อง นิยมใช้
คาสั่ง JCXZ ในการป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่ค่าของเรจิสเตอร์ CX มีค่าเท่ากับ 0 โดย
ปกติถ้า CX มีคา่ เท่ากับศูนย์ (0) จะสั่งให้โปรแกรมกระโดดไปที่จุดสิ้นสุดการกระทาซ้า
ตัวอย่าง
initialization
jcxz endloop
label1:
actions
loop label1
endloop:

; CX =0 ?

; loop

คาสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ
คาสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ มีลักษณะทางานเหมือนคาสั่ง LOOP แต่จะนาค่าของ
แฟล็กมาใช้ในการพิจารณาการกระโดดด้วย คาสั่ง LOOPZ จะลดค่าของเรจิสเตอร์ CX โดยไม่
กระทบแฟล็กและจะกระโดดไปที่เลเบลที่ระบุเ มื่อ CX มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ และ แฟล็กศูนย์มีค่า
เป็น 1 (ผลลัพธ์ของคาสั่งก่อนหน้ามีคา่ เท่ากับศูนย์) สังเกตว่า คาสั่ง LOOPZ จะทางานเหมือน
คาสั่ง LOOP แต่แฟล็กศูนย์จะต้องมีค่าเป็นหนึ่งด้วย คาสั่งนี้ถึงจะกระโดดไปที่เลเบลที่กาหนด
ในทานองกลับกันคาสั่ง LOOPNZ จะกระโดดไปทางานเมื่อ CX มีค่าไม่เท่ากับศูนย์และแฟล็ก
ศูนย์มคี ่าเป็น 0 คาสั่งทั้งสองนิยมใช้ในการทาซ้าที่ทราบจานวนครั้งแต่มีเงื่อนไขในการทาซ้า
ตัวอย่าง การใช้คาสั่ง LOOPNZ ในการค้นหาข้อมูลค่าหนึ่งจากชุดของข้อมูล 100
ค่าและข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาเก็บที่เรจิสเตอร์ DX
.data
datalistdw
100 dup (?)
.code
…
mov
bx,offset datalist
;ให้ BX เก็บค่าตาแหน่งของ datalist
mov
cx,100
;ทาซ้า 100 ครั้ง
dec
bx,2
;ลดค่าของ BX เพราะใน loop มีการเพิ่มค่า
checkdata:

125
inc
bx,2
;BX ชีไ้ ปยังข้อมูลตัวถัดไป
cmp
dx,[bx]
;เปรียบเทียบ
loopnz checkdata ;ทาซ้าถ้ายังไม่พบข้อมูลและยังไม่ครบข้อมูล
jz
found
;ค้นเจอข้อมูลกระโดดไปที่ found
; not found
;ไม่พบข้อมูล
…
found:
; found

;พบข้อมูล

…

ในตัวอย่างแรกนี้คาสั่ง DEC BX,2 ในโปรแกรมก่อนที่จะถึงส่วนที่ทางานซ้าเป็น
การปรับค่าของ BX ให้สอดคล้องกับการปรับค่าในส่วนที่ทางานซ้า การลดค่าของ BX ในกรณีนี้
ทาให้การเปรียบเทียบครอบคลุมถึงค่าแรกของข้อมูลด้วย การใช้เทคนิคเช่นนี้ในโปรแกรมอาจ
ทาให้โปรแกรมทางานได้เร็วขึ้น แต่อาจทาให้ผู้อื่นที่มาอ่านโปรแกรมของเข้าใจผิดได้ ดังนั้นถ้า
ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในโปรแกรม ควรใส่หมายเหตุให้ชัดเจนและโดยปกติยังสามารถใช้วิธีอื่นในการ
จัดการกับข้อมูลตัวแรกได้ ดังตัวอย่างถัดไป
ตัวอย่าง โปรแกรมค้นหาอักษรตัวแรกของข้อความที่ไม่ใช่ช่องว่าง โดยข้อความนี้มี
ความยาว 100 ตัวอักษร โดยกาหนดตาแหน่งเริ่มต้นข้อความเก็บอยู่ที่ BX
cmp
byte ptr [bx],’ ’
; พิจารณาอักษรตัวแรก
jnz
found
; อักษรตัวแรกไม่ใช่ช่องว่าง
mov
cx,100
; ทาซ้า 100 ครั้ง
findnotspace:
inc
bx
; BX ชีไ้ ปยังอักษรตัวถัดไป
cmp
byte ptr [bx],’ ’
; เปรียบเทียบ
loopz findnotspace ; ทาซ้าถ้ายังพบช่องว่างและยังไม่ครบข้อมูล
jnz
found
; ค้นเจออักษรตัวแรก
; not found
; ข้อความมีแต่ช่องว่าง
…
found:
; found
; พบอักษรตัวแรก
…
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ตัวอย่าง โปรแกรมที่พิมพ์ค่าของรหัสแอสกีที่รับมาเป็นเลขฐาน สิบหก การแสดงตัวเลข
เป็นเลขฐานสิบหกนั้นมีความยุ่งยากเพราะอักษร ‘0’ ถึง ‘F’ ที่จะใช้ในการแสดงค่านั้นมีรหัสแอสกีที่
แยกออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงของตัวเลขเริ่มที่รหัส 48 ของ เลขศูนย์ อีกกลุ่มหนึ่งคือช่วง
ของตัวอักษรเริ่มที่รหัส 65 ของตัว ‘A’ ดังนั้นในการแสดงผลจะต้องตรวจสอบตัวเลขในแต่ละหลักว่า
อยู่ในช่วงใดโดยใช้การเปรียบเทียบ
;
; display ASCII in HEX
;
.model small
.dseg
.data
newline db
10,13,'$'
.stack 100h
.code
start:
mov ax,@data
;set DS
mov ds,ax
mov ah,01h
;Function 1 : Read char
int
21h
;AL=ASCII
mov ah,0
mov bl,16
;div AL by 16
div bl
mov cl,al
;first digit
mov bl,ah
;second digit
mov dx,offset newline
;display newline
mov ah,09h
int
21h
mov dl,cl
;print first digit
cmp cl,9
ja
overnine1
;above 9

127
add
jmp
overnine1:
add
print1:
mov
int
mov
cmp
ja
add
jmp
overnine2:
add
print2:
mov
int
mov
int
end start

dl,'0'
print1
dl,'A'-10
ah,2
21h
dl,bl
bl,9
overnine2
dl,'0'
print2

;print second digit

dl,'A'-10
ah,2
21h
ax,4C00h
21h

ตัวอย่าง โปรแกรมที่รับข้อความจากผู้ใช้และรับตัวอักษรที่ผู้ใช้ต้องการตรวจสอบ
ว่ามีในข้อความหรือไม่ โปรแกรมจะแสดงคาตอบว่า YES หรือ NO โปรแกรมจะทาการค้นหา
ตัวอักษรโดยใช้คาสั่ง LOOPNZ
; Find a character in a string
.model small
.dseg
.data
maxlen db
30
strlen db
?
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str
msg1
msg2
yesmsg
nomsg
.stack
.code
start:

db
db
db
db
db
100h

30 dup (?)
'Enter string :$'
10,13,'Enter character to find :$'
10,13,'YES',10,13,'$'
10,13,'NO',10,13,'$'

mov
mov
mov
mov
int
mov
mov
int
mov
mov
int
mov
int
mov
mov
mov
mov
jcxz
cmp
jz
dec

ax,@data
ds,ax
dx,offset msg1
ah,09h
21h
dx,offset maxlen
ah,0Ah
21h
dx,offset msg2
ah,09h
21h
ah,01h
21h
dl,al
bx,offset str
cl,strlen
ch,0
notfound
[bx],al
found
cx

;disp msg1
;func 9

;read string
;disp msg2

;read char
;dl=al=char

;first char
;first char was
compared
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jcxz
notfound
;so we dec cx
compareloop:
inc
bx
;next char
cmp
[bx],al
loopnz
compareloop ;loop
jz
found
;found?
notfound:
mov
dx,offset nomsg ;set dx
jmp
print
found:
mov
dx,offset yesmsg ;set dx
print:
mov
ah,09h
;display msg
int
21h
;using func 09h
mov
ax,4C00h
int
21h
end
start
สังเกตว่าโปรแกรมนี้ใช้คาสั่ง JCXZ ในการป้องกันกรณีที่ผู้ใช้ป้อนอักษรเพียงตัว
เดียวหรือไม่ป้อนเลย เลือกที่จะทดสอบตัวอักษรตัวแรก แทนที่จะใช้วิธีลดค่าของ BX ในการ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลตัวแรก
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สรุป
การประกาศข้อมูลหรือตัวแปรในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนั้น ทาได้โดยประกาศ
จองเนื้อที่ในหน่วยความจาในเซกเมนต์ข้อมูล แล้วตั้งเลเบลของข้อมูลนั้นไว้ ในการอ้างถึง
ข้อมูลในหน่วยความจาตาแหน่งนั้น สามารถอ้างโดยใช้เลเบลที่ประกาศไว้ได้
ดังนั้นการ
ประกาศตัวแปรหรือข้อมูลนั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการประกาศเลเบลนั่นเอง ส่วนในการ
อ้างใช้ข้อมูลหรือตัวแปรที่ประกาศไว้ สามารถอ้างโดยใช้ชื่อของเลเบลที่ประกาศไว้ได้ แอสเซม
เบลอร์ จะจัดการนาตาแหน่งของข้อมูลนั้นมาแทนค่าให้โดยอัตโนมัติ ยังสามารถอ้างค่าใน
หน่วยความจาโดยอ้างสัมพัทธ์กับเลเบลที่กาหนดขึน้ ได้
การประกาศข้อมูลสาหรับการใช้บริ การของดอส หมายเลข 09h และ 0Ah ฟังก์ชั่น
หมายเลข 09h และ 0Ah ของดอส เป็นฟังก์ชั่นที่ต้องมีการส่ง ตาแหน่ง ของข้อมูลใน
หน่วยความจา การประกาศข้อมูลสาหรับฟังก์ชั่นหมายเลข 09h จะไม่มีความซับซ้อนมากนัก
แต่สาหรับฟังก์ชั่นหมายเลข 0Ah การประกาศข้อมูลที่เหมาะสมจะทาให้เขี ยนโปรแกรมได้ง่าย
มากขึ้น การใช้บริการของดอส ฟังก์ชั่นหมายเลข 0Ah จะเกี่ยวข้องกับการอ่านข้อความส่วน
ฟังก์ชั่นหมายเลข 09h จะเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ข้อความ
คาสั่ งกระโดดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข และคาสั่ง
กระโดดแบบมีเงื่อนไข คาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไขคือคาสั่ง JMP ส่วนในกลุ่มของคาสั่ง
กระโดดแบบมีเงื่อนไขแบบคร่าว ๆ ออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มซึ่งพิจารณาการกระโดดจากค่า
ในแฟล็ก และกลุ่มที่พิจารณาการกระโดดจากค่าในเรจิสเตอร์ ส่วนใหญ่คาสั่งกระโดดที่
พิจารณาค่าในแฟล็กจะใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากคาสั่ง CMP
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คาถามทบทวน
1. จงอธิบายความหมายของรหัสเทียมสาหรับการระบุขนาดข้อมูลในการจองหน่วยความจาต่อไปนี้
DB, DW, DD, DQ, และ DT
2. จงแสดงวิธีการจัดเรียงข้อมูลในหน่วยความจาจากการประกาศในส่วนของโปรแกรมที่แสดง
อยู่ข้างล่างนี้
dseg
segment
data1
dw 1,2
data2
dw 1,2
data3
db ’Cs’,14,15
data4
dd 3456h
dseg
ends
2. รหัสเทียม dup มีไว้เพื่ออะไร
3. อักขระหมายเลข 10 (Line feed) และ 13 (Carriage Return) หมายถึงอะไร
4. จงอธิบายการประกาศข้อมูลแต่ละบรรทัดสาหรับการเรียกใช้ฟังก์ชั่นจากส่วนของโปรแกรม
ที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้
dseg
segment
maxlen
db 60
msglen
db ?
msg
db 40 dup (?)
dseg
ends
5. ถ้าต้องการพิมพ์ขอ้ ความ “Computer Science SDU” สามารถประกาศข้อมูลใน
หน่วยความจานีไ้ ด้อย่างไร
6. ข้อความที่สั่งพิมพ์ด้วยบริการหมายเลข 09h จะต้องจบด้วยอักขระใดเสมอ
7.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคาสั่งกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไขและคาสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไขว่ามีอะไรบ้าง
8.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคาสั่ง CMP กลุ่มที่คิดการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบของ
เลขแบบไม่คิดเครื่องหมายว่ามีอะไรบ้าง
9.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคาสั่ง CMP กลุ่มที่กลุ่มที่คิดเป็นเลขคิดเครื่องหมายว่ามีอะไรบ้าง
10. คาสั่งกระโดดแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 9
หัวข้อเนื้อหา โครงสร้างการควบคุม (Control Structure)
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คาสั่งกระโดดมาสร้างเป็นโครงสร้างควบคุม ในรูปแบบ
ต่าง ๆ การใช้คาสั่งกระโดดในลักษณะต่างๆ จะทาให้ชุดคาสั่งมีความเป็นโครงสร้างมากขึ้น

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง โครงสร้างการควบคุม อภิปรายสรุป
หน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง โครงสร้างการควบคุม
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง โครงสร้างการควบคุม
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
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2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 9 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการตัดสินใจแบบ
if-then-else การสร้าง repeat until loop การสร้าง while loop และการสร้าง for loop ซึ่งคาสั่ง
กระโดด ทาให้สามารถเขียนโปรแกรมให้มีการทางานที่ซับซ้อนขึ้นได้ แต่การใช้กลุ่มคาสั่งต่างๆ
อย่างไม่เป็นระบบท าให้ ชุดคาสั่ง ที่เขีย นขึ้น มานั้นทาความเข้ าใจได้ยากและมีลักษณะไม่เป็น
ระบบที่สมบูรณ์ ดังนั้นการใช้คาสั่งกระโดดมาสร้างเป็นโครงสร้างควบคุม ในรูปแบบต่าง ๆ จะ
ทาให้ชุดคาสั่งมีความเป็นโครงสร้างมากขึ้น (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
9.1 การสร้างโครงสร้างการตัดสินใจแบบ if-then-else
รูปแบบของโครงสร้างที่ง่ายที่สุดคือโครงสร้างแบบ if-then-else รูปแบบของ
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีให้มโี ครงสร้างแบบ if-then-else มีลักษณะดังนี้
if condition is false then jump to elselabel
then_actions
jump to endif_label
elselabel:
else_actions
endif_label:
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ตัวอย่าง โปรแกรมเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างของภาษา pascal กับโครงสร้าง
ภาษาแอสเซมบลี แบ่งออกเป็น
โปรแกรม (a) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยโครงสร้างของภาษา pascal
โปรแกรม (b) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสแซมบลี (Assembly)
(a)
if AL<10 the

(b)
cmp al,10
jae abovenine
mov dl,al
add dl,’0’
jmp endif
abovenine:
mov dl,al
add al,’A’-10
endif:

DL:=AL+ ‘0’
else
DL:=AL+’A’-10;

9.2 การสร้าง repeat until loop
โครงสร้างของ repeat until loop จะทาการคานวณก่อนการตรวจสอบเงื่อนไขจน
กระทั้งเงื่อนไขเป็นจริง จะกระทาซ้าอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงตรวจสอบเงือนไข หากเงื่อนไข
เป็นเท็จจะทาซ้าต่อไปจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง จึงออกจากการทาซ้า แสดงได้ดังภาพที่ 9.1

คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง
เงื่อนไข
จริง

ภาพที่ 9.1 แสดงโครงสร้างควบคุมแบบ repeat until

เท็จ
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รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เทียบเท่ากับ repeat until loop มีลักษณะเป็นดังนี้
startlabel:
action;
...
action;
if condition is false then jump to startlabel
ตัวอย่าง โปรแกรม (a) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยโครงสร้างของภาษา pascal
โปรแกรม (b) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสแซมบลี (Assembly)
(a)
BL:=1;
CX:=0;
DX:=0;
Repeat
DX:=DX+BL*BL;

BL:=BL+1;
CX:=CX+1;
until (DX>100);

(b)
mov bl,1
mov cx,0
mov dx,0
startloop:
mov al,bl
mul bl ;result in ax
add dx,ax
inc bx
inc cx
cmp dx,100
jbe startloop

9.3 การสร้าง while loop
โครงสร้างของ while loop เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หากเงื่อนไขเป็นจริงจะ
ทาซ้าต่อไป จนกระทั้งเงื่อนไขเป็นเท็จ จะออกจากขั้นตอนการทาซ้า แสดงได้ดังภาพที่ 9.2
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เท็จ

เงื่อนไข
จริง
คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่ง

ภาพที่ 9.2 โครงสร้างควบคุมแบบ while loop
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่มโี ครงสร้างเป็นแบบ while loop มีลักษณะดังนี้
startlabel: if condition is false then
jump to endlabel
action
…….
jump to startlabel
endlabel:
ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีโดยมีโครงสร้างแบบ while loop
(a)
while(DL<>13) and
(CX<20) do

begin
AX:=AX+DL;
BX:=BX+1;
DL:=DATA[BX];
CX:=CX+1;
end;

(b)
startloop:
cmp dl,13
jz endloop
cmp cx,20
jae endloop
add al,dl
adc ah,0
inc bx
mov
dl,data[bx]
inc cx
jmp startloop
endloop:
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9.4 การสร้าง for loop
สามารถใช้คาสั่งกระโดดในการสร้างโครงสร้างแบบ for loop ได้ นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้คาสั่งกลุ่ม LOOP ในการสร้างโครงสร้างแบบ for loop ได้เช่นเดียวกัน โครงสร้างของ
for loop มีลักษณะ แสดงได้ดังภาพที่ 9.3
กาหนดค่าเริ่มต้น
ของตัวแปล

เท็จ

ค่าของตัวแปลอยู่
ในขอบเขตจริง
จริง
คาสั่ง
คาสั่ง
ปรับค่าตัวแปล

ภาพที่ 9.3 โครงสร้างของ for loop
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่มโี ครงสร้างเป็นแบบ for loop มีลักษณะดังนี้
initialize index variables
startloop:
if index value is not in the range then jump to endloop
action
...
action
update index variable
jump to startloop
endloop:
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ตัวอย่าง โปรแกรม (a) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยโครงสร้างของภาษา pascal
โปรแกรม (b) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสแซมบลี (Assembly)
(a)

(b)
CX:=0;
for DL:=1 to 100 do

begin
if DL mod 7=0 then

mov cx,0
mov dl,1
startloop:
cmp dl,100
ja endloop
mov al,dl
mov ah,0
mov bl,7
div bl
cmp ah,0
jne endif

CX:=CX+1;

end;

inc cx
endif:
inc dl
jmp startloop
endloop:
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นอกจากนี้ยังสามารถใช้คาสั่ง LOOP ในการสร้างโครงสร้างแบบ for loop ได้
เช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี้
set the value of CX
startloop:
actions
LOOP startloop
แต่การใช้คาสั่ง LOOP ในการสร้างโครงสร้างแบบ for loop ไม่สามารถสร้างโครงสร้างการ
กระทาซ้าที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ได้ เช่น การกระทาซ้าที่มีวงรอบของการกระทาเกิดซ้าซ้อนกัน
หลาย ๆ วง เป็นต้น
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถนาคาสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ นั้น มาใช้ในการสร้าง
โครงสร้างควบคุมที่มคี วามซับซ้อนขึ้นได้ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะมีลักษณะปนกันระหว่าง for
loop และ while loop หรือ repeat until โดยเงื่อนไขควบคุมการกระทาซ้าจะขึ้นกับทั้งค่าของเร
จิสเตอร์ (มีลักษณะคล้ายโครงสร้างแบบ for loop) และเป็นเงื่อนไขจริง ๆ (คล้าย repeat until
loop และ while loop) ดังในตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้
ตัวอย่าง โปรแกรม (a) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยโครงสร้างของภาษา pascal
โปรแกรม (b) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสแซมบลี (Assembly)
(a)
AX:=0;
CX:=100;

(b)

repeat
AX:=AX+data[BX];
BX:=BX+2;
CX:=CX-1;
until (data[BX]=0) or
(CX=0);

startloop:
add ax,data[BX]
add bx,2
cmp data[BX],0
loopnz startloop

mov ax,0
mov cx,100
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สรุป
การใช้ ค าสั่ ง กระโดดมาสร้ า งเป็ น โครงสร้ า งควบคุ ม รู ป แบบต่ า ง ๆ การใช้ ค าสั่ ง
กระโดดในลัก ษณะนี้จ ะทาให้โปรแกรมของมีความเป็นโครงสร้างมากขึ้น เช่น การสร้าง
โครงสร้างการตัดสินใจแบบ if-then-else, repeat until loop, while loop และ for loop เป็นต้น
ดังนัน้ ผู้เขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจาเป็นจะต้องทาความเข้าวิธีการและรูปแบบการเลือก
การสร้างโครงสร้างควบคุมใช้งานให้เหมาะสมมากที่สุด

คาถามทบทวน
1. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการทางานชองโครงสร้างควบคุมรูปแบบ if-then-else
2. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการทางานชองโครงสร้างควบคุมรูปแบบ repeat until loop
3. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการทางานชองโครงสร้างควบคุมรูปแบบ while loop
4. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการทางานชองโครงสร้างควบคุมรูปแบบ for loop
5. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบโครงสร้างควบคุมแบบ repeat until และ while loop
6. จงเปลี่ยนโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรม pascal ที่ให้มาให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีที่เทียบเท่ากัน
AX:=20;
CX:=100;
repeat
AX:=AX+data[BX];
BX:=BX+8;
CX:=CX-2;
until (data[BX]=0) or
(CX=0);
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 10
หัวข้อเนื้อหา โปรแกรมย่อยขั้นต้น (The initial Subprogram)
รายละเอียด
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ที่เขียนในบทก่อน ๆ จะมีส่วนของ
โปรแกรมหลายส่วนที่ซ้าซ้อ นกัน สามารถที่จะแยกส่วนย่อยเหล่านั้นเป็นโปรแกรมย่อยที่มี
ความอิสระจากโปรแกรมหลักได้ การแยกโปรแกรมเป็นโปรแกรมย่อยนี้ ทาให้สามารถนาส่วน
ของโปรแกรมนั้นมาใช้ใหม่ได้สะดวก และการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมยังสามารถกระทา
ได้ง่ายขึ้นด้วย

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง โปรแกรมย่อยขั้นต้น อภิปรายสรุป
หน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง โปรแกรมย่อยขั้นต้น
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086

144

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง โปรแกรมย่อยขั้นต้น
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาที่สอน
ในสั ปดาห์ที่ 10 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับ คาสั่งที่รองรับ การเรีย ก
โปรแกรมย่อย การประกาศโปรแกรมย่อย คาสั่งเก็บข้อมูล (PUSH) และดึงข้อมูล (POP) จาก
แสต็กและตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมย่อย ซึ่งรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ได้
ศึกษาก่อนหน้านี้จะมีส่วนของโปรแกรมหลายส่วนที่ซ้าซ้อนกัน สามารถที่จะแยกส่วนย่อย
เหล่ า นั้ น เป็ น โปรแกรมย่ อ ยที่ มี ค วามอิ ส ระจากโปรแกรมหลั ก ได้ การแยกโปรแกรมเป็ น
โปรแกรมย่ อ ยนี้ ท าให้ ส ามารถน าส่ ว นของโปรแกรมนั้ น มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ส ะดวก อี ก ทั้ ง การ
ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมยังสามารถกระทาได้ง่ายขึ้นด้วย
10.1 คาสั่งที่รองรับการเรียกโปรแกรมย่อย
การเรียกโปรแกรมย่อยมีความแตกต่างกับ คาสั่งกระโดดที่เคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้
เนื่องจากภายหลั งที่โ ปรแกรมย่อยท างานเสร็จ หน่วยประมวลผลจะต้องสามารถกระโดด
กลับมาทางานในโปรแกรมหลักต่อไปได้ ดังนัน้ การเรียกใช้โปรแกรมย่อยนั้นจะต้องมีการเก็บค่า
ณ ตาแหน่งของคาสั่งที่ทางานอยู่เดิมด้วยและเมื่อจบโปรแกรมย่อยโปรแกรมจะต้องกระโดด

145
กลับมาทางาน ณ ตาแหน่งเดิมโดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ คาสั่งในซีพียู 8086 ที่รองรับการใช้งาน
โปรแกรมย่อยคือ คาสั่ง CALL และ คาสั่ง RET เมื่อผู้ใช้เรียกคาสั่ง CALL พร้อมทั้งระบุตาแหน่ง
ของโปรแกรมย่อย หน่วยประมวลผลจะเก็บตาแหน่งของคาสั่งถัดไปที่จะกลับมาทางานลงใน
แสต็กและจะกระโดดไปทางานที่โปรแกรมย่อย เมื่อโปรแกรมย่อยทางานเสร็จ โปรแกรมย่อย
จะเรียกใช้ค าสั่ ง RET เพื่อกระโดดกลับ มาท างานในโปรแกรมหลักต่อไป (ศัพท์บัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
10.2 การประกาศโปรแกรมย่อย
ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมย่อยโดยการประกาศเลเบลที่จุดเริ่มต้นของ
โปรแกรมย่อยเท่านั้นก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกาศโปรแกรมย่อยโดยใช้คู่ กับรหัสเทียม
PROC และ ENDP ดังนี้
ตัวอย่าง การสร้างโปรแกรมย่อยสาหรับพิมพ์เลขฐานสิบหก 1 หลักชื่อ printhexdigit
และใช้โปรแกรมย่อย ในการเขียนโปรแกรมสาหรับพิมพ์คา่ รหัสแอสกีของปุ่มที่รับค่าจากผู้ใช้
.model small
.dseg
.stack 100h
.code
;procedure PrintHexDigit
;input al : digit
;affect ah,dl
;
printhexdigit
proc
near
mov
ah,2
mov
dl,al
add
dl,'0'
cmp
al,10
jb
printit
add
dl,'A'-'0'-10
printit:
int
21h
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ret
printhexdigit
endp
start:
; ...
; แต่ละส่วนอ่านการกดปุ่มและส่วนหาค่าของตัวเลขของแต่ละหลักไว้
; ให้ตัวเลขหลักหน้าเก็บใน bh และหลักหลังเก็บใน bl
; ...
mov
al,bh
call
printhexdigit
mov
al,bl
call
printhexdigit
mov
ax,4c00h
int
21h
end
start
รูปแบบของการประกาศโปรแกรมย่อยมีลักษณะดังนี้
proc_name
PROC
NEAR
actions
proc_name
ENDP
รหัสเทียม NEAR ที่ต่อจากรหัสเทียม PROC เป็นการระบุว่าโปรแกรมย่อยนี้เป็น
โปรแกรมย่อยที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันกับโปรแกรมหลัก และมีการเรียกใช้แบบใกล้ ซึ่งจะมีผล
ในขั้นตอนการเก็บตาแหน่งที่จะกระโดดกลับมาทางานหลังการทางานของโปรแกรมย่อย
การทางานของโปรแกรมย่อยจากตัวอย่างมีการเปลี่ยนแลงค่าของเรจิสเตอร์ AH
และเรจิสเตอร์ DL ซึ่งการเปลี่ยนค่าของเรจิสเตอร์ทั้งสองตัวอาจทาให้เกิดผลกระทบข้างเคียง
กับโปรแกรมหลักได้ถ้าโปรแกรมหลักมีการใช้งานเรจิสเตอร์ทั้งสองด้วยเช่นเดียวกัน ควรจะลด
การเกิดผลข้างเคียงนี้โดยให้โปรแกรมย่อยเก็บค่าของเรจิสเตอร์ต่าง ๆ ที่โปรแกรมย่อยใช้และ
คืนค่าเดิมให้กับเรจิสเตอร์เหล่านั้นหลังการทางาน นิยมใช้แสต็กในการเก็บค่าของเรจิสเตอร์
เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลลงในแสต็กได้โดยไม่ต้องจองเนื้อที่ล่วงหน้าและ
การเก็บข้อมูลในลักษณะของแสต็กมีความสอดคล้องกับการทางานแบบโปรแกรมย่อย
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10.3 คาสั่งเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลจากแสต็ก : คาสั่ง PUSH และคาสั่ง POP
สามารถใช้คาสั่ง PUSH ในการเก็บข้อมูลลงไปในแสต็ก และคาสั่ง POP สาหรับการ
เรียกข้อมูลออกมาจากแสต็ก คาสัง่ ทั้งสองมีรูปแบบดังนี้
push regs16
pop regs16

push mem
pop mem

ข้อมูลที่จะเก็บลงในแสต็กจะต้องมีขนาด 16 บิตเท่านั้น โดยการเก็บข้อมูลในแสต็กจะมีลักษณะ
เป็นแบบใส่ทีหลังดึงออกก่อน การเก็บข้อมูลลงในแสต็กจึงต้องระวังลาดับของการเก็บและการ
ดึงข้อมูลออกไปด้วย
การทางานของแสต็กจะมี เรจิสเตอร์ SS และ SP เป็นเรจิสเตอร์ที่ใช้เก็บตาแหน่ง
ของข้อมูลที่เก็บลงไปอันล่าสุด โดย SS จะเก็บเซกเมนต์ของแสต็ก และ SP จะเก็บออฟเซ็ต
ของข้อมูลล่าสุด เมื่อมีการเก็บข้อมูลเพิ่มลงในแสต็ก หรือมีการดึงข้อมูลออกไปก็จะมีการปรับ
ค่าของเรจิสเตอร์ทั้งสองนี้ การทางานของแสต็ก แสดงได้ดังภาพที่ 10.1
สมมติว่า AX=1234
push ax
SS : SP

SS : SP

??

pop bx
bx=1234

1234
??

SS : SP

ภาพที่ 10.1 แสดงการทางานของแสต็ก
ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมย่อยให้มีการรักษาค่าในเรจิสเตอร์ต่าง ๆ
;procedure PrintHexDigit
;input al : digit
;affect ah,dl
;
printhexdigit proc
near
push
ax
push
dx

1234
??
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mov
mov
add
cmp
jb
add

ah,2
dl,al
dl,'0'
al,10
printit
dl,'A'-'0'-10

printit:
int
pop
pop
ret
printhexdigit endp

21h
dx
ax

จากโปรแกรม จะแสดงให้เห็นลาดับในการ push และ pop ของโปรแกรมย่อย
ลาดับในการ push จะตรงกันข้ามกับลาดับในการ pop เนื่องจากการทางานของแสต็กเป็นแบบ
ข้อมูลที่ใส่ทีหลังจะถูกดึงออกก่อน แสดงได้ดังภาพที่ 10.2
call

?

printhexdigit

IP
?

กระโดดไปทำงำนที่โปรแกรมย่อย

ปรับค่ำโดยอัตโนมัติ
หลักกำรสั่ง CALL
และ RET

IP
?

ret

DX
AX
IP
?

push
push

ax
dx

DX
AX
IP
?

pop
pop

dx
ax

กระโดดกลับไป โปรแกรมหลัก

ภาพที่ 10.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรียกใช้โปรแกรมย่อย
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เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมย่อยโดยคาสั่ง CALL ค่าของเรจิสเตอร์ IP ซึ่งเก็ บ
ตาแหน่งของคาสั่งถัดไปจะถูก PUSH ลงในแสต็กโดยอัตโนมัติ จากนั้นโปรแกรมจะกระโดดไป
ทางานที่โปรแกรมย่อย มีการเก็บค่าของเรจิสเตอร์ AX และเรจิสเตอร์ DX ลงในแสต็ก หลังการ
ทางานโปรแกรมย่อย มีการคืนค่าของเรจิสเตอร์ทั้งสองโดยการดึงค่าจากแสต็ก และเรียกใช้
คาสั่ง RET เพื่อกระโดดกลับไปทางานยังโปรแกรมหลักต่อ สังเกตว่าถ้าเก็บและดึงค่าออกจาก
แสต็กได้ไม่ถูกต้องการกระโดดกลับไปทางานยังโปรแกรมหลักอาจมีการผิดพลาดได้
10.4 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมย่อย
ตัวอย่าง โปรแกรมย่อยแรกเป็นโปรแกรมย่อยที่พิมพ์เลขฐานสิบหกหนึ่งหลัก
.model small
.dseg
.stack 100h
.code
;procedure PrintHexDigit
;display one hex digit
;input : al = the digit
printhexdigit
proc
near
push
ax
push
dx
mov
ah,2
mov
dl,al
add
dl,'0'
cmp
al,10
jb
printit
add
dl,'A'-'0'-10
printit:
int
21h
pop
dx
pop
ax
ret
printhexdigit
endp

;make ascii from the number
;if above 9 adjust the ascii value

;print the number
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ตัวอย่าง โปรแกรมย่อยที่สองเป็นโปรแกรมย่อยที่พิมพ์เลขฐานสิบหกขนาด 1 ไบต์
;procedure PrintHexNumber
;display one hex number (1 byte)
;input : al = the nunuber
Printhexnumber
proc
push
ax
push
bx
mov
bl,16
;div by 16 to get 2 digits
mov
ah,0
div
bl
;al=high digit , ah=low digit
call
printhexdigit
;print the high digit
mov
al,ah
call
printhexdigit
;print the next digit
pop
bx
pop
ax
ret
printhexnunumber endp
start:
mov
ah,1
int
21h
call
printhexnunuber
mov
ax,4c00h
int
21h
end
start
อธิบายการทางานของโปรแกรม มีการสร้างโปรแกรมย่อยขึ้นมา สองโปรแกรม โดย
โปรแกรมย่อยแรกเป็นโปรแกรมย่อยที่พิมพ์เลขฐานสิบหกหนึ่ งหลัก ส่วนโปรแกรมย่อยที่สอง
เป็นโปรแกรมย่อยที่พิมพ์เลขฐานสิบหกขนาด 1 ไบต์โดยมีการเรียกใช้งานโปรแกรมย่อยแรก
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สรุป
การแยกโปรแกรมเป็นโปรแกรมย่อยนี้ ทาให้สามารถนาส่วนของโปรแกรมนั้นมาใช้
ใหม่ได้สะดวกและการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมยังสามารถกระทาได้ง่ายขึ้นด้วย ส่วนการ
เรียกโปรแกรมย่อยมีความแตกต่างกับ คาสั่งกระโดดทั่วไป เนื่องจากภายหลังที่โปรแกรมย่อย
ทางานเสร็จ หน่วยประมวลผลจะต้องสามารถกระโดดกลับมาทางานในโปรแกรมหลักต่อไปได้
ดังนัน้ การเรียกใช้โปรแกรมย่อยนั้นจะต้องมีการเก็บตาแหน่งของคาสั่งที่ทางานอยู่เดิมด้วย และ
เมื่อจบโปรแกรมย่อยโปรแกรมจะต้องกระโดดกลับมาทางานที่เดิม โดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ คาสั่ง
ของซีพียู 8086 ที่รองรับการใช้งานโปรแกรมย่อยคือคาสั่ง CALL และคาสั่ง RET เมื่อผู้ใช้เรียก
คาสั่ง CALL พร้อมทั้งระบุตาแหน่งของโปรแกรมย่อย หน่วยประมวลผลจะเก็บตาแหน่งของ
คาสั่งถัดไปที่จะกลับมาทางานลงในแสต็ก และจะกระโดดไปทางานที่โปรแกรมย่อย เมื่อ
โปรแกรมย่อยทางานเสร็จ โปรแกรมย่อยจะเรียกใช้คาสั่ง RET เพื่อกระโดดกลับมาทางานใน
โปรแกรมหลักต่อไป เมื่อหน่วยประมวลผลประมวลผลคาสั่ง RET หน่วยประมวลผลจะดึงค่า
ตาแหน่งที่โ ปรแกรมจะกระโดดกลับไปทางานจากแสต็ก และกระโดดกลับไปท างานต่อยั ง
โปรแกรมหลักต่อไป

คาถามทบทวน
1. จงอธิบายการทางานของคาสั่ง CALL และคาสั่ง RET
2. การประกาศโปรแกรมย่อยในภาษาแอสแซมบลีโดยทั่วไปมักจะใช้คู่ของรหัสเทียมอะไร
3. คาสั่งเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลจากแสต็กคาสั่ง PUSH และคาสั่ง POP มีขนั้ ตอนการงานอย่างไร
4. การทางานของแสต็กจะมีเรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างและแต่ละเรจิสเตอร์มีหน้าที่และ
ทางานอย่างไร
5. จงอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ หลังจากมีการเรียกใช้โปรแกรมย่อยโดยคาสั่ง CALL
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 11
หัวข้อเนื้อหา การกระทาระดับบิต (Bitwise Operations)
รายละเอียด
การจัดการกับข้อมูลที่ได้ศึกษาในบทก่อน ๆ นั้นมีหน่วยย่อยในการจัดการเป็นไบต์
โดยจะไม่สามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดย่อยกว่านั้นได้ แต่ในการทางานจริงในบางครั้งรูปแบบ
ของข้อมูลที่นาไปใช้ จาเป็นต้องจัดการให้อยู่ในรูปของบิต ดังนั้นการใช้คาสั่งจัดการระดับบิต
ในการประมวลผลข้ อ มู ล กลุ่ ม ในบางกรณี ค าสั่ ง การกระท าระดั บ บิ ต สามารถช่ ว ยให้ ก าร
คานวณต่าง ๆ ทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาขึน้ ตามไปด้วย

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง การกระทาระดับบิต อภิปรายสรุป
หน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง การกระทาระดับบิต
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง การกระทาระดับบิต
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 11 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับคาสั่งทางตรรกศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้งานคาสั่งทางตรรกศาสตร์ การใช้คาสั่งเลื่อนบิต ตัวอย่างการใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต
การประยุกต์ใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต คาสั่งหมุนบิต คาสั่งหมุนบิตที่ผ่านแฟล็กทด ตัวอย่างการใช้
งานคาสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต ซึ่งปัญหาของการจัดการกับข้อมูลจะกระทาใน
ระดับไบต์ โดยจะไม่สามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดย่อยกว่านั้นได้ แต่ในการทางานจริงใน
บางครั้งรูปแบบของข้อมูลที่นาไปใช้ จาเป็นต้องจัดการให้อยู่ในรูปของบิต ดังนั้นการใช้คาสั่ง
เกี่ยวกับการจัดการระดั บบิตในการประมวลผลข้อมูลกลุ่ม ในบางกรณีคาสั่งกระทาระดับบิต
สามารถช่วยให้การคานวณต่าง ๆ ทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาขึน้ ตามไปด้วย
11.1 คาสั่งทางตรรกศาสตร์
คาสั่งในกลุ่มนี้เป็นคาสั่งประมวลผลข้อมูลระดับบิต โดยจะนาค่าในแต่ละบิตของ
ข้อมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร์ คาสั่งในกลุ่มนี้ได้แก่ คาสั่ง and คาสั่ง or คาสั่ง xor และ
คาสั่ง not ซึ่งรูปแบบการใช้งานของกลุ่มคาสั่งดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกัน คือ จะมีการรับ
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ตัวถูกดาเนินการ (operand) 2 ตัว และจะนาข้อมูลในตัวถูกดาเนินการตัวแรกมากระทากับตัว
ถูกดาเนินการตัวที่สองและจะเก็บผลลัพธ์ของการกระทานั้น ในตัวถูกดาเนินการตัวแรก ส่วน
ในกรณีของคาสั่ง NOT จะรับตัวถูกดาเนินการตัวเดียวและจะทาการกลับค่าในบิตแล้วเก็บ
ผลลัพธ์ลงในตัวถูกดาเนินการตัวนั้นเลย ตารางค่าความจริงของการกระทาทางตรรกศาสตร์
แสดงได้ดังตารางที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 แสดงค่าของการกระทาทางตรรกศาสตร์
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

A and B
0
0
0
1

A or B
0
1
1
1

A xor B
0
1
1
0

not B
1
0

1.1 คาสั่ง and ผลลัพธ์ของคาสั่ง and จะมีบิตที่เป็น 1 เมื่อบิตของตัวถูกดาเนินการทั้ง
สองตัวมีค่าเป็น 1 ทั้งคู่
ตัวอย่าง
mov ax,1234h
and ax,2345h
; ax = (0001 0010 0011 0100) and (0010 0011 0100 0101)
; ax = (0000 0010 0000 0100) = 0204h
mov al,25h
and al,0Fh
; al = 05h
mov bl,0AAh
and bl,80h
; al = 80h
1.2 คาสั่ง or ผลลัพธ์ของคาสั่ง or จะมีบิตที่เป็น 1 เมื่อตัวถูกดาเนินการตัวตั้งตัวใดตัว
หนึ่งหรือทั้งสองตัวมีคา่ เป็น 1
ตัวอย่าง
mov ax,1234h
or
ax,2345h
; ax = (0001 0010 0011 0100 and (0010 0011 0100 0101)
; ax = (0011 0011 0111 0101) = 3375h
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mov
or
mov
or

al,25h
al,0Fh
bl,55h
bl,80h

; al = 2Fh
; bl = 0D5h

1.3 คาสั่ง xor การทางานของคาสั่ง xor จะคล้ายกับคาสั่ง or แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีบิต
ที่เป็นหนึ่งทั้งคู่ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นศูนย์ ลักษณะของการ xor จะคล้ายกับการพิจารณา
เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งสองเหตุการณ์ แต่ไม่สามารถเป็นจริงพร้อมกันได้
ตัวอย่าง
mov ax,1234h
xor ax,2345h
; ax = (0001 0010 0011 0100 and (0010 0011 0100 0101)
; ax = (0011 0001 0111 0001) = 3171h
mov al,25h
xor al,0Fh
; al = 2Ah
mov bl,15h
xor bl,35h
; bl = 20h
1.4 คาสั่ง not คาสั่ง not จะสลับบิตของตัวถูกดาเนินการจาก 0 เป็น 1 และ 1 เป็น 0
ตัวอย่าง
mov ax,1234h
not ax
; ax = not(0001 0010 0011 0100)
; ax = (1110 1101 1100 1011) = 0EDCBh
1.5 test คาสั่ง test จะทางานเหมือนคาสั่ง and ทุกประการ แต่ผลลัพธ์จากการ and
จะไม่เขียนค่าลงในตัวถูกดาเนินการตัวแรก ผลจากการใช้คาสั่งนี้จะปรากฏในแฟล็ก นิยมใช้
คาสั่งนี้ในการทดสอบว่าข้อมูลในบิตที่ต้อ งการมีค่าเป็นหนึ่งหรือไม่ โดยจะพิจารณาผลลัพธ์
จากแฟล็กทด
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ตัวอย่าง
mov al,7Ah
test al,80h
jz
บิตon
mov bl,12h
test bl,1

; test for the 7th บิต
; jump if 7th บิต of al = 1
; test for the 0th บิต

การประยุกต์ใช้งานคาสั่งทางตรรกศาสตร์
การนาคาสั่งทางตรรกศาสตร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลระดับบิตได้ จาก
ตารางที่ 11.1 สามารถนามาสร้างตารางที่ 11.2 ซึ่งแสดงผลของการใช้คาสั่งทางตรรกศาสตร์กับ
ข้อมูลได้
ตารางที่ 11.2 แสดงผลของการใช้คาสั่งทางตรรกศาสตร์กับข้อมูล
B
0
1

A and B
0
A

A or B
A
1

A xor B
A
~A

จากตาราง จะพบว่าถ้าต้องการให้บิตใดของข้อมูลมีค่าเป็นหนึ่งโดยที่บิตอื่นมี
ค่าคงเดิม สามารถใช้คาสั่ง and ได้ ถ้าต้องการจะทาให้บิตใดของข้อมูลมีค่าเป็นศูนย์โ ดยไม่มี
ผลกระทบกับแฟล็กอื่น ๆ สามารถใช้คาสั่ง or สาหรับคาสั่ง xor จะใช้ในกรณีที่ต้องการกลับบิต
ของข้อมูลจากศูนย์เป็นหนึ่ง
ตัวอย่าง โปรแกรมตัวอย่างต่อไปนี้จะเปลี่ยนบิตที่ 1 และ 2 ของ AL ให้มีค่าเป็นศูนย์
(การนับบิตจะนับบิตที่มีนัยสาคั ญต่าสุดเป็นบิตที่ 0) และเปลี่ยนบิตที่ 4 และบิตที่ 6 ให้มีค่า
เท่ากับ 1 พร้อมทั้งกลับบิตที่ 3 ให้มคี ่าตรงกันข้าม แสดงได้ดังภาพที่ 11.1
AL
XXXX XXXX
and 1111 1001
or
0101 0000
xor 0000 1000
result X1X1 X00X
ภาพที่ 11.1 แสดงขั้นตอนการแปลงค่าของ AL
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โปรแกรมจะมีลักษณะดังนี้
and al,0F9h ;clear บิต 1&2
or
al,50h ;set บิต 4&6
xor al,08h ;switch บิต 3
11.2 คาสั่งเลื่อนบิต
การประมวลผลอีกรูปแบบที่ สามารถกระทากับข้อมูลในระดับขั้นของบิตได้แก่การ
เลื่อนบิต ลักษณะการเลื่อนบิต แสดงได้ดังภาพที่ 11.2 ในการเลื่อนบิต สามารถเลื่อนได้ทั้ง
ทางซ้ายและทางขวา โดยคาสั่งสาหรับการเลื่อนบิตไปทางซ้ายได้แก่ คาสั่ง SHL (Shift Left)
คาสั่งสาหรับการเลื่อนบิตไปทางขวาได้แก่ คาสั่ง SHR (Shift Right) นิยมใช้การเลื่อนบิตในการ
ประมวลผลที่ตอ้ งการประมวลผลข้อมูลทีละบิต และมีการประมวลผลเป็นแบบวงรอบ

Shift Left 1

Shift Right 1

0
Shift Left 2

0
Shift Right 2

0 0

0 0

ภาพที่ 11.2 แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต
รูปแบบของคาสั่งเลื่อนบิตมีลักษณะดังนี้
SHR regs,1
SHR regs,CL
SHR regs, number

SHR
SHR
SHR

mem,1
mem,CL
mem,number

โดยรูปแบบของคาสั่ง SHL จะมีลักษณะเหมือนคาสั่ง SHR รูปแบบที่สามจะใช้ได้
กับหน่วยประมวลผลซีพยี ู 80286 ขึน้ ไปเท่านั้น โดยในการที่จะใช้รูปแบบของคาสั่งของซีพียู
80286 ในโปรแกรมจะต้องระบุ รหัสเทียมลงในโปรแกรมด้วย โดยใส่คาสั่งนี้ก่อนหน้าการใช้
งานคาสั่งครั้งแรก (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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ตัวอย่าง โปรแกรมตัวอย่างต่อไปนี้เป็นโปรแกรมนับจานวนบิตที่มีค่าเป็นหนึ่งใน AX
โดยจะให้ผลลัพธ์ใน BL
mov bl,0
mov cx,16
; 16 บิตs
procบิตs:
test ax,1
; test for last บิต
jz
doprocบิต
; if last บิต=0 jump
inc bl
doprocบิต:
shr ax,1
; next บิต
loop procบิตs
ความหมายทางคณิตศาสตร์ของการเลื่อนบิต แสดงได้ดังตารางที่ 11.3
ตารางที่ 11.3 แสดงผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตของข้อมูลต่าง ๆ
ข้อมูล (ค่า)
0010 1110 (46)
0010 1110 (46)
0010 1110 (46)
0110 0100 (100)
0110 0100 (100)
0110 0100 (100)

เลื่อนบิตไปทาง จานวน (บิต)
ซ้าย
1
ซ้าย
2
ซ้าย
3
ขวา
1
ขวา
2
ขวา
3

ผลลัพธ์ (ค่า)
0101 1100 (92)
1011 1000 (184)
0111 0000 (112)
0011 0010 (50)
0001 1001 (25)
0000 1100 (12)

จากตารางจะสังเกตได้ว่านอกจากการเลื่อนบิตจะมีความหมายโดยตรงคือการ
เลื่อนบิตไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้ว การเลื่อนบิตยังมีความหมายทางคณิตศาสตร์อีกด้วย
การเลื่อนบิตไปทางซ้ายจะมีผลลัพธ์เหมือนกับการคูณด้วยสอง เช่น การเลื่อนบิตไปทางซ้าย 1
บิต จะเหมือนกับการคูณด้วยสอง ข้อสังเกตคือจะต้องพิจารณากรณีที่ข้อมูลอยู่ในขอบเขตด้วย
เช่น กรณีของการเลื่อน 0010 1110 ไปทางซ้าย 3 บิต (คูณด้วย 8) ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจะไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง เพราะการเลื่อนบิตไปทางซ้ายจะให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับการเลื่อนบิตไปทางขวา
นั่นคือ จะเสมือนการหารด้วยสอง (สังเกตว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะมีการปัดเศษเนื่องจากบิตที่เลื่อนจะ
หายไป เช่น ในตัวอย่างที่เลื่อนบิตทางขวา 3 บิต)
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คาสั่งเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย : คาสั่ง SAL และคาสั่ง SAR
ถ้าใช้ก ารเลื่ อนบิต แทนการคู ณ หรือหารด้ว ยสองกั บ ตั ว เลขแบบคิด เครื่อ งหมาย
จะพบว่ า การเลื่ อ นบิ ต ไปทางซ้ า ยที่ แ สดงถึ ง การคู ณ นั้ น ยั ง สามารถใช้ กั บ ตั ว เลขแบบคิ ด
เครื่องหมายได้ เนื่องจากหลักที่เลื่อนเข้ามาแทนนั้นยังคงเป็นเลขศูนย์เหมือนในกรณีของเลขไม่
คิดเครื่องหมาย แต่ในกรณีของการเลื่อนบิตไปทางขวาที่ใช้สาหรับการหารด้วยสองนั้น บิตที่
เลื่อนเข้ามาแทนอาจมีคา่ เป็น 0 หรือ 1 ก็ได้ข้ึนกับเครื่องหมายของตัวเลขนั้น จึงมีคาสั่งเลื่อนบิต
ที่ใช้สาหรับเลขที่มองเป็นเลขคิดเครื่องหมาย คือ คาสั่ง SAL (Shift Arithmetic Left) และ คาสั่ง
SAR (Shift Arithmetic Right) คาสั่ง SAL จะทางานเหมือนคาสั่ง SHL ทุกประการ แสดงได้ดัง
ตารางที่ 11.4
ตารางที่ 11.4 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย
ข้อมูล (ค่า)
เลื่อนบิตไปทาง จานวน (บิต)
0010 1110 (46)
ซ้าย
1
1110 1000 (-24)
ซ้าย
2
0110 0100 (100)
ขวา
1
1010 1100 (-84)
ขวา
2
1010 1100 (-84)
ขวา
3

ผลลัพธ์ (ค่า)
0101 1100 (92)
1101 0000 (-48)
0011 0010 (50)
1110 1011 (-21)
1111 0101 (-11)

การประยุกต์ใช้งานคาสั่งเลื่อนบิต
การนาคาสั่งเลื่อนบิตไปใช้ในการคูณและหารข้อมูลได้ โดยการใช้คาสั่งเลื่อนบิตแทน
การใช้คาสั่ง MUL ทาให้การคูณทางานได้เร็วขึ้นและในบางกรณีทาให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึน้ ด้วย
ตัวอย่าง
mov bl,al
shl al,1
add bl,al
;bl = al*3
mov cl,2
shl ax,cl
mov bx,ax
shl ax,1
add bx,ax
;bx=(ax*4)+(ax*8) = ax*12
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11.3 คาสั่งหมุนบิต
คาสั่งหมุนบิตมีความแตกต่างกับคาสั่งเลื่อนบิตในจุดที่ว่า บิตที่ เลื่อนไปแล้วไม่ได้ถูก
ทิง้ หายไป แต่จะถูกนามาใส่แทนบิตที่เลื่อนไป แสดงได้ดังภาพที่ 11.3
เลือ
่ นบิต
หมุนบิต

ภาพที่ 11.3 แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต และ การหมุนบิต
เช่นเดียวกับ คาสั่งเลื่อนบิต คาสั่งหมุนบิตมีลักษณะการหมุนสองแบบคือ หมุนไป
ทางซ้าย (คาสั่ง ROL : Rotate Left) และ หมุนไปทางขวา (คาสั่ง ROR : Rotate Right) รูปแบบของ
ทั้ง 2 คาสั่งจะมีลักษณะเหมือนคาสั่งเลื่อนบิต การทางานของคาสั่ง แสดงได้ดังภาพที่ 11.4
ROL
ROR
ภาพที่ 11.4 แสดงลักษณะการทางานของคาสั่งหมุนบิต
นิย มใช้ค าสั่ งหมุนบิตแทนคาสั่งเลื่อนบิตในกรณีที่ต้องการให้ ค่าของข้อมูลกลับ
เหมือนเดิมหลังประมวลผลครบรอบ ดังนี้
ตัวอย่าง
mov al,4Ah
mov cl,4
ror al,cl
;al = 0A4h
mov bx,92EAh
;bx=1001 0010 1110 1010
rol
bx,1
;bx=0010 0101 1101 0101=35D5h
mov cx,8
mov dx,0
loophere:
xor dx,ax
rol
ax,1
loop loophere
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คาสั่งหมุนบิตที่ผ่านแฟล็กทด
คาสั่งหมุนบิตอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นการหมุนโดยนาบิตไปผ่านแฟล็กทด ลักษณะการ
ทางาน แสดงได้ดังภาพที่ 11.5 ซึ่งจะเห็นว่าบิตที่เข้ามาแทนบิตที่หมุนไปจะนามาจากแฟล็กทด
และบิตที่ถูกหมุนออกไปจะเข้าไปแทนค่าในแฟล็กทด โดยคาสั่งหมุนบิตผ่านแฟล็กทด คือ
คาสั่ง RCL (Rotate Carry Left) และคาสั่ง RCR (Rotate Carry Right)
RCL

C

C
RCR
ภาพที่ 11.5 แสดงลักษณะการทางานของคาสั่งหมุนบิตที่ผา่ นแฟล็กทด

สังเกตว่าบิตที่ล้นออกมาจะถูกนาไปพักที่แฟล็กทด ก่อนที่จะนามาแทนที่ในข้อมูล
นิยมใช้คาสั่งหมุนบิ ตผ่านแฟล็กทดในการเลื่อนบิตข้อมูลที่เก็บต่อเนื่องอยู่ในหลายเรจิสเตอร์
ในการใช้งานคาสั่งนีจ้ ะต้องกาหนดค่าให้กับแฟล็กทดเสียก่อน โดยใช้คาสั่ง STC และคาสั่ง CLC
ตัวอย่าง การเขียนคาสั่งแสดงการเลื่อนบิตของข้อมูลขนาด 32 บิตที่อยู่ในเรจิสเตอร์ DX,AX
ไปทางซ้าย 1 บิต
clc
rcl
ax,1
rcl
dx,1
ตัวอย่าง การคูณข้อมูลขนาด 48 บิตที่เก็บในเรจิสเตอร์ BX,DX และ AX ต่อเนื่องกัน
ด้วย 4
clc
rcl
ax,1
rcl
dx,1
rcl
bx,1
clc
rcl
ax,1
rcl
dx,1
rcl
bx,1
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ตัว อย่ า ง โปรแกรมที่ แสดงค่ ารหั สแอสกี ของปุ่ มที่ รั บจากผู้ ใช้ เป็ นเลขฐานสอง ส่ วน
โปรแกรมย่อย เป็นโปรแกรมที่แสดงข้อมูลเป็นรหัสเลขฐานสองใช้การเลื่อนบิตในการประมวลผล
.model small
.dseg
.code
; Display Binary (input : al)
dispbin proc near
push ax
push cx
push dx
mov cx,8
printloop:
test al,80h
;test for 1
jz printzero
mov dl,’1’
jmp printit
printzero:
mov dl,’0’
printit: mov ah,2
int 21h
shl al,1
loop printloop
pop dx
pop cx
pop ax
ret
dispbin endp
start:
mov ah,1
int 21h
call dispbin
mov ax,4C00h
int 21h
end start
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สรุป
คาสั่งทางตรรกศาสตร์เป็นคาสั่งประมวลผลข้อมูลระดับบิต โดยจะนาค่าในแต่ละ
บิตของข้อมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร์ คาสั่งในกลุ่มนี้ได้แก่ คาสั่ง and คาสั่ง or คาสั่ง
xor และคาสั่ง not รูปแบบการใช้งานของคาสั่ง and คาสั่ง or และคาสั่ง xor จะมีลักษณะ
เหมือนกัน คือจะรับตัวถูกดาเนินการสองตัว และจะนาข้อมูลในตัวถูกดาเนินการ ตัวแรกมา
กระทากับข้อมูลตัว ที่สอง และจะเก็ บผลลัพธ์ของการกระทานั้นในตัวถูก ดาเนินการตัวแรก
ส่วนในกรณีของคาสั่ง not จะรับตัวถูกดาเนินการตัวเดียว และจะทาการกลับค่าในบิตแล้วเก็บ
ผลลัพธ์ลงในตัวถูกดาเนินการตัวนั้นเลย ส่วนการประมวลผลอีกรูปแบบที่ สามารถกระทากับ
ข้อมูลในระดับขั้นของบิตได้แก่การเลื่อนบิต ในการเลื่อนบิตสามารถเลื่อนได้ทั้งทางซ้ายและ
ทางขวา โดยคาสั่งสาหรับการเลื่อนบิตไปทางซ้ายได้แก่ คาสั่ง SHL (Shift Left) คาสั่งสาหรับ
การเลื่อนบิตไปทางขวาได้แก่ คาสั่ง SHR (Shift Right) นิยมใช้การเลื่อนบิตในการประมวลผลที่
ต้องการประมวลผลข้อมูลทีละบิต และมีการประมวลผลเป็นแบบวงรอบ
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คาถามทบทวน
1. จงแสดงผลลัพธ์ของคาสั่งจากคาสั่งข้างล่างที่ให้มาเมื่อบิตของข้อมูลตัวตั้งทั้งสองตัวมีค่าเป็น 1
1.1
mov ax,2345h
and ax,3456h
; ax = ? and ?
; ax = ?
1.2 mov ax,2345h
or
ax,3456h
; ax = ? and ?
; ax = ?
1.3 mov ax,2345h
xor ax,3456h
; ax = ? and ?
; ax = ?
2.จงแสดงผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตของข้อมูลต่าง ๆ จากตารางที่ให้มา
ข้อมูล (ค่า)
0011 1110 (63)
0011 1110 (63)
0011 1110 (63)
0111 0100 (116)
0111 0100 (116)
0111 0100 (116)

เลื่อนบิตไปทาง
ซ้าย
ซ้าย
ซ้าย
ขวา
ขวา
ขวา

จานวน(บิต)
1
2
3
1
2
3

ผลลัพธ์ (ค่า)
?
?
?
?
?
?

3.จงแสดงผลลัพธ์ของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมายของข้อมูลต่าง ๆ จากตารางที่ให้มา
ข้อมูล (ค่า)
เลื่อนบิตไปทาง
จานวน(บิต)
1100 0010 (-63)
ซ้าย
1
1101 1000 (-40)
ซ้าย
2
1100 0010 (-63)
ขวา
1
1000 1100 (-116)
ขวา
2
1000 1100 (-116)
ขวา
3
4.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างคาสั่งหมุนบิตผ่านแฟล็กทดต่อไปนี้
4.1 คาสั่ง RCL (Rotate Carry Left)
4.2 คาสั่ง RCR (Rotate Carry Right)

ผลลัพธ์ (ค่า)
?
?
?
?
?
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 12
หัวข้อเนื้อหา การอ้างตาแหน่งและการขัดจังหวะ
(Addressing Mode and Interrupted)
รายละเอียด
8086 จะมองลักษณะของหน่วยความจาเป็นกลุ่ม ๆ เก็บในรูปแบบของเซกเมนต์
(64 Kbyte/ 1 Segment) ได้แก่ CS, DS, SS และ ES โดยแสดงตาแหน่งของหน่วยความจาที่จะ
ติดต่อด้วยซึ่ง CS จะบรรจุค่าแสดงตาแหน่งเริ่มต้นของโปรแกรมส่วน DS จะเก็บค่าดาตา
เซกเมนต์ขณะนั้น SS ก็จะเก็บค่าแสต็กเซกเมนต์ขณะนั้น และ ES จะกาหนดกาหนดการแบ่ง
ส่วนข้ อมูลรวมที่ เ รี ย กว่ า global data segment โดยการท างานของคอมพิ วเตอร์ จ ะ
ประกอบด้วยการทางานร่วมกันของหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งจาเป็นต้อง
มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์อื่น ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นรูปแบบ
การเชื่อมต่อจึงต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการทางานร่วมกันของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง การอ้างตาแหน่งและการขัดจังหวะ
อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง การอ้างตาแหน่งและการขัดจังหวะ
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง การอ้างตาแหน่งและการขัดจังหวะ
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสั ปดาห์ ที่ 12 การจั ดการเรี ย นการสอน จะเกี่ ยวข้ องกั บ การอ้ า งต าแหน่ ง ใน
เซกเมนต์ทั้งสี่ คือ CS, DS, SS และ ES การประยุกต์ใช้คาสั่งในการอ้างตาแหน่งแบบต่าง ๆ
กระบวนการขัดจังหวะและการใช้คาสั่งติดต่อกับอุปกรณ์ภายใน
12.1 การอ้างตาแหน่งใน 8086
ใน 8086 จะมองลักษณะของหน่วยความจา โดยแบ่งหน่วยความจาเป็นกลุ่มๆใน
รูปแบบของ เซกเมนต์ ในหนึ่งเซกเมนต์จะชี้ได้ถึง 64 กิโลไบต์ เซกเมนต์ทั้งสี่ได้แก่ CS, DS, SS
และ ES จะแสดงตาแหน่งของหน่วยความจาที่จะติดต่อด้วย CS จะบรรจุค่าแสดงตาแหน่ง
เริ่มต้นของโปรแกรม DS จะเก็บค่าดาตาเซกเมนต์ขณะนั้น SS ก็จะเก็บค่าแสต็กเซกเมนต์
ขณะนั้น และ ES จะกาหนดกาหนดการแบ่งส่วนข้อมูลรวมที่เรียกว่า global data segment
โดยสิ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ เซกเมนต์ จ ะแสดงต าแหน่ ง เหมื อ นกั บ เป็ น พารากราฟ
(paragraph) โดยจะเลื่อนไปทางซ้าย 4 บิต เพื่อที่จะกาหนดหรืออ้างตาแหน่งให้ครบ 20 เส้น
โดยจุดเริ่มต้นของพารากราฟจะต้องมี 4 บิต หลังสุดเป็น 0 เช่น เป็น 00000H, 00010H,
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00020H เป็นต้น เพื่อที่จะทาการติดต่อกับข้อมูลหนึ่งไบต์หรือหนึ่งเวิร์ดนั้น 8086 ได้เตรียมค่า
ออฟเซต เพื่อใช้อ้างตาแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเซกเมนต์ตาแหน่ง ตาแหน่งใดๆจะได้มาจาก
การบวกค่าเซกเมนต์เรจิสเตอร์กับค่าของออฟเซต 16 บิต เช่นถ้าเซกเมนต์มีค่า E89F และให้
ออฟเซตมีค่า 0003H ทาการอ้างตาแหน่งไปที่ E89F3H
ลักษณะในการอ้างตาแหน่ง โดยระบุตาแหน่งด้วย เซกเมนต์และออฟเซต เช่น
mov ax, [es:100h]
mov bl, es:[bx]
การอ้างข้อมูลทั่วๆไปโดยไม่ระบุเซกเมนต์ ออฟเซตที่ระบุจะคิดเทียบกับ DS เช่น
mov ax, B800h
mov es, ax
12.2 แบบการอ้างตาแหน่ง
อ้างแบบเรจิสเตอร์ (Register addressing) ข้อมูลอยู่ในเรจิสเตอร์ เช่น
mov ax, bx
อ้างแบบค่าคงที่ (Immediate addressing) ข้อมูลอยู่ในคาสั่ง เช่น
mov ax, 10
การอ้างตาแหน่งโดยตรง (Direct addressing) เป็นการอ้างแบบที่ระบุค่าออฟเซตโดยตรง เช่น
mov ax, [100h]
mov [200h], cl
mov cl, total
mov sum, ax
การอ้างตาแหน่งทางอ้อมโดยใช้เรจิสเตอร์ (Register indirect addressing) เป็นการอ้าง
ตาแหน่งโดยตาแหน่งของข้อมูลอยู่ในเรจิสเตอร์ เช่น
mov
mov
mov
add

bx, offset buffer
al, [bx]
di, offset total
[di],al
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การอ้างตาแหน่งแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing) เป็นการอ้างตาแหน่ง
โดยตาแหน่งของข้อมูลได้จากการนาค่าเรจิสเตอร์ดัชนี (SI หรือ DI) มาบวกกับเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาดแปดบิต หรือเลขไม่คดิ เครื่องหมายขนาดสิบหกบิต
.data
balance dw 10 dup(?)
credit
dw 10 dup(?)
debit
dw 10 dup(?)
…
mov cx, 10
mov si, 0
calloop: mov ax, balance[si]
sub ax, credit[si]
add ax, debit[si]
mov balance[si], ax
inc si
inc si
loop calloop
การอ้างตาแหน่งแบบสัมพันธ์กับฐาน (Base relative addressing) เป็นการอ้างตาแหน่ง
ของข้อมูลโดยการนาค่าคงที่ไปบวกกับค่าในเรจิสเตอร์ BX หรือ BP เช่น
.data
rec
dw 10 dup(4 dup(?))
…
mov cx, 10
mov bx, offset rec
updateloop:
mov ax, [bx]
;x
add ax, [bx+2]
; +y
add ax, [bx+4]
; +z
mov [bx+6], ax
; c = x+y+z
add bx, 8
loop updateloop
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ถ้าคิดสัมพันธ์กับ BP ออฟเซตที่ได้จะคิดเทียบกับเรจิสเตอร์ SS (Stack Segment)
การอ้างตาแหน่งแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing) เป็นการอ้างตาแหน่งโดยตาแหน่ง
ของข้อมูลได้จากการนาค่าของเรจิสเตอร์ฐาน ( BX หรือ BP ) โดยรวมกับค่าของ
เรจิ
สเตอร์ดัชนี ( SI หรือ DI )
mov ax, [bx+si+2]
mov [bx+di], al
inc byte ptr [bx+si]
mov dx, [bp+si+2]
mov [bp+di+2], dx
ถ้าคิดสัมพันธ์กับ BP ออฟเซตที่ได้จะคิดเทียบกับเรจิสเตอร์ SS (Stack Segment)
ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงตัวอักษรแบบใหญ่
การแสดงตัวอักษรใหญ่ๆนั้น ต้องมีการเก็บตัวอักษรที่จะพิมพ์ไว้ในหน่วยความจา
โดยการควรเก็บเป็นตารางจะง่ายต่อความเข้าใจ เช่น ตารางขนาด 8*8
.data
fontbuf db
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
db
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0
db
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0
db
1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0
db
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0
db
1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0
db
1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0
db
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
โดยต้องทาแบบนีท้ ุกตัวอักษร ( A – Z )
ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถเปลี่ยนจากการเก็บค่า 0 และ 1 เป็น ช่องว่าง และ # แทนได้

172
ตัวอย่าง โปรแกรมย่อยสาหรับแสดงตัวอักษร หาตาแหน่งเริ่มต้นของตัวอักษร
mov
mov
sub
mov
shl
add

bx, offset fontbuf
dh, 0
dx, ‘A’
cl, 6
dx, cl
bx, dx

; dx = dx*16
; bx = buf addr

โดยตัวอักษรตัวแรกเริ่มที่ ‘A’ เริ่มที่ offset fontbuf แต่ละตัวตาแหน่งเพิ่มขึ้นทีละ 64
ไบต์ซึ่งมาจากการเก็บตัวอักษรในรูปของตาราง 8*8 ที่แสดงข้างต้น
ตัวอย่าง โปรแกรมพิมพ์ตัวอักษรออกมา
mov si, 0
mov dh, 0
printline:
mov
printonechar:
mov
call
inc
loop
call
inc
cmp
jnz

cx, 8
dl, [bx+si]
printchar
si
printonechar
printnewline
dh
dh, 8
printline

ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถลดขนาดการเก็บจากไบต์เป็นบิตได้โดย
10h
28h
44h
FEh
82h
82h
82h
00h
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ซึ่งจากวิธีน้ีทาให้ใช้ 8 ไบต์เท่านั้นในการเก็บสาหรับหนึ่งตัวอักษร
.data
fontbuf db
10h, 28h, 44h, 0Feh
db
82h, 82h, 82h, 00h
จากการที่ได้เปลี่ยนวิธีการเก็บตัวอักษรคือจากขนาด 64 ไบต์ เป็น 8 ไบต์ จึงต้องมี
การแก้ไขส่วนของโปรแกรมแสดงผลใหม่ ดังนี้
mov si, 0
mov di, 0
printline:
mov dh, [bx+si]
mov cx, 8
printonechar:
test dh, 80h
jz
printzero
mov dl, ‘#’
jmp printit
printzero:
mov dl, ‘ ‘
printit:
call printchar
rol dh, 1
loop printonechar
call printnewline
inc si
inc di
cmp di, 8
jnz printline
การทางานของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยการทางานร่วมกันของหน่วยประมวลผล
กลางกั บอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งการท างานร่วมกั นนี้จาเป็นต้ องมีการส่งผ่านข้ อมูลระหว่างหน่วย
ประมวลผลกลางและอุปกรณ์อื่น ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผล
กลางกับอุปกรณ์รอบข้างจึงต้องถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จะแบ่งรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รอบข้างได้ดังนี้
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1. Programmed I/O หน่วยประมวลผลมีคาสั่งโดยเฉพาะสาหรับการส่งรับข้อมู ล
กับอุปกรณ์
2. Memory-mapped I/O ซึ่งการติดต่อแบบนี้นิยมใช้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีคาสั่งพิเศษ
ในการติดต่อกับอุปกรณ์ I/Oการติดต่อจะเหมือนกับการเขียนและอ่านกับหน่วยความจา
3. Interrupt I/O การที่ CPU ต้องตรวจสอบสถานะของ I/O ทาให้เสียเวลาจึงมี
วิธีการติดต่อแบบนี้โดยให้ I/O รายงานแก่ CPU เองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น มีข้อมูล
เข้า ส่งข้อมูลเสร็จแล้ว มีลักษณะคือ I/O สร้างสัญญาณ Interrupt ให้กับ CPU เพื่อให้ CPU
ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. Direct Memory Access I/O โดยทั่วไป I/O ทางานช้ามากเมื่อเทียบกับ CPU
ดังนั้นการที่ CPU ต้องจัดการโอนย้ายข้อมูลเองจะเป็นการเสียเวลา จึงทาให้เกิดวิธีการติดต่อ
โดยตรงระหว่าง memory และ I/O ซึ่งในขณะนั้น CPU สามารถทางานอื่นที่ไม่ต้องติดต่อกับ
memory ได้ ขั้นตอนโดยทั่วไปมีขนั้ ตอนดังนี้
4.1 หน่วยประมวลผลสั่งงาน I/O และระบุตาแหน่งในหน่วยความจาที่จะให้ I/O
เขียนผลลัพธ์หรืออ่านข้อมูล จากนั้น CPU จะไปทางานอื่น
4.2 I/O จะเขียนผลลัพธ์ที่ได้หรืออ่านข้อมูลจากหน่วยความจาโดยตรงไม่ผ่าน CPU
4.3 เมื่อ I/O ทางานเสร็จจะแจ้ง CPU โดยการสร้างการขัดจังหวะ
12.3 กระบวนการขัดจังหวะใน 8086
กระบวนการขัดจังหวะหรือ interrupt เป็นกระบวนการหนึ่งที่อุปกรณ์รอบข้างจะ
เรียกร้องความสนใจจาก CPU เพื่อให้ CPU มาประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ร้องขอนั้น ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเริ่มจากอุปกรณ์รอบข้างส่งสัญญาณมาขอขัดจังหวะจาก CPU เมื่อ CPU
ได้รับสัญญาณการขัดจังหวะ วงจรภายใน CPU จะพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดที่ขอการขัดจังหวะโดย
ฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมการ interrupt จะส่งค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้แทนอุปกรณ์
นั้นให้กับ CPU เมื่อ CPU ได้รับหมายเลขของอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณการขัดจังหวะก็ส่งผ่านการ
ควบคุมไปยังส่วนให้บริการการขัดจังหวะ (interrupt service routine)โดย CPU ได้สารองที่ 1024 ไบต์
แรกในหน่วยความจาสาหรับ ตัวชี้บอกตาแหน่งที่อยู่ข้อมูลส่วนให้บริการการขัดจังหวะของอุปกรณ์
แต่ละหมายเลขนั้น โดยที่การขัดจังหวะแต่ละหมายเลขจะเกี่ยวข้องกับตัวชี้บอกตาแหน่งขนาด 4 ไบต์
เช่น ตัวชี้บอกตาแหน่งเบอร์ 0 จะเกี่ยวข้องกับตัวชี้ไบต์ที่ 0 ถึง 3 โดยที่สองไบต์แรกจะชี้ไปยัง offset
ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะสองไบต์ตอ่ มาจะชีไ้ ปยังเซกเมนต์ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะ
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การขัดจังหวะจะเก็บตาแหน่งที่อยู่ของคาสั่งถัดไป (return address) บนแสต๊ก เนื่องจาก
ส่วนให้บริการการขัดจังหวะอาจอยู่ในหน่วยความจาส่วนใดก็ได้ ดังนั้น CPU จึงต้องจัดการกับการ
ขัดจังหวะ คือจะต้องเก็บทั้งออฟเซตและเซกเมนต์ของโปรแกรมบนแสต๊กนอกจากนั้น ก็ยังเก็บค่าของ
เรจิสเตอร์ แฟล็กไว้บนแสต๊กซึ่งในเรจิสเตอร์ ก็มี interrupt enable flag (IF) บิตอยู่ด้วย การที่ CPU รับรู้
การขัดจังหวะจากภายนอกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับค่านี้ ถ้า IF มีค่าเป็น 0 CPU จะไม่ยอมรับสัญญาณ
จากการขัดจังหวะ ขณะที่กาลังประมวลผลอยู่ในส่วนให้บริการการขัดจังหวะอยู่เมื่อ CPU เก็บค่าของ
เรจิสเตอร์ แฟล็กและตาแหน่งส่งกลับคือค่าในรจีสเตอร์ CS และ IP บนแสต๊กแล้ว ก็ใช้เบอร์การ
ขัดจังหวะอ่านค่าตาแหน่งที่อยู่ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะจากตัวชี้บอกตาแหน่งแล้วย้ายการ
ทางานไปยังส่วนให้บริการการขัดจังหวะเมื่อทามาถึงคาสั่ง IRET ซึ่งเป็นคาสั่งการส่งค่ากลับจากการ
ขัดจังหวะก็จะดึงค่า 3 ค่า ออกจากแสต๊กและใส่ไว้ในรจีสเตอร์ IP, CS และเรจิสเตอร์ แฟล็กตามลาดับ
แสดงได้ดังภาพ 12.1
Interrupt
push flags,CS,IP
stack

read table

0:0
return

pop flags,CS,IP

jump to interrupt
routine
IRET

stack

ภาพที่ 12.1 แสดงการเก็บตาแหน่งที่อยู่ของคาสั่งถัดไป (return address) บน stack
ที่มาของการขัดจังหวะ การขัดจังหวะของ CPU มีที่มาจาก 2 ลักษณะได้แก่
1. การขั ด จั งหวะที่ม าจากระบบฮาร์ด แวร์ อุป กรณ์ต่ างๆที่ ต้อ งการสร้ างการ
ขัดจังหวะจะส่งสัญ ญาณมาที่อุป กรณ์ควบคุมการขัดจังหวะ (Interrupt Controller) โดย
สัญญาณที่เข้ามาที่อุปกรณ์ควบคุมนี้มีทั้งสิ้น 16 สัญญาณ (IRQ0 – IRQ16) จากนั้นอุปกรณ์
ควบคุมการขัดจังหวะส่งสัญญาณมาที่ CPU พร้อมทั้งส่งหมายเลขของการขัดจังหวะมาพร้อม
กันด้วย โดยถ้ามีการขัดจังหวะหลายอันที่ร้องขอพร้อมกันอุปกรณ์นี้จะจัดลาดับความสาคัญ
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ของอุปกรณ์และส่งสัญญาณที่มีความสาคัญสูงสุดก่อน อุปกรณ์ที่สร้า งการขัดจังหวะกลุ่มนี้
ได้แก่ นาฬิกาของระบบ แป้นพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดเสียง ฯลฯ
2. การขั ด จั ง หวะที่ ม าจากระบบซอฟต์ แ วร์ หรื อ อาจจะเรี ย กได้ ว่ า เป็ น การ
ขัดจังหวะที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในตัว CPU เองได้แก่ การเกิดความผิดพลาดในการทางาน
และการสั่งคาสั่งการขัดจังหวะ โดยคาสั่งการขัดจังหวะ มีรูปแบบดังนี้
INT interrupt – type
โดยที่ชนิดของการขัดจังหวะ คือ เบอร์ของการขัดจังหวะซึ่งมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 255
เมื่อคาสั่ง INT ถูกประมวลผล CPU จะดาเนินการดังต่อไปนีค้ ือ
1. ใส่ค่าของเรจิสเตอร์ แฟล็กบนแสต๊ก
2. Clear Trap Flag (TF) และ Interrupt Enable Flag (IF)
3. ใส่ค่าของเรจิสเตอร์ CS ลงบนแสต๊ก
4. คานวณตาแหน่งที่อยู่ในตัวชี้การขัดจังหวะของการขัดจังหวะเบอร์นี้ โดยการคูณ
ชนิดของการขัดจังหวะด้วย 4
5. บรรจุค่าในเวิร์ด ที่สองในตัวชี้การขัดจังหวะของการขัดจังหวะเบอร์นี้ลงในเรจิ
สเตอร์ CS ซึ่งก็คือค่าเซกเมนต์ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะ
6. ใส่ค่าของเรจิสเตอร์ IP ลงบนแสต๊ก
7. บรรจุค่าในเวิร์ดที่หนึ่ง ในตัวชี้การขัดจังหวะเบอร์นี้ ในเรจิสเตอร์ IP ซึ่งก็คือค่า
ของ offset ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะ
8. ประมวลผลส่วนให้บริการการขัดจังหวะ
ตัวอย่าง การรับตัวอักษรจากแป้นพิมพ์และแสดงผล
interrupt 21H เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชัน โดยใช้ register AH บรรจุหมายเลขฟังก์ชัน
;DEMONSTRATE FUNCTION 01H
;READ KEYBOARD AND DISPLAY
CODE
SEGMENT
PAGE
ASSUME CS:CODE,DS:CODE
;***************************
;* MACRO DEFINITION *
;***************************
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READ_KBD_ECHO
MACRO
MOV AH, 01H
;รอรับการกดตัวอักษรหนึ่งตัวจากแป้นพิมพ์
INT 21H
;รหัสตัวอักษรที่กดถูกส่งไป register AL
ENDM
DISP_CHAR
MACRO CHARACTER
MOV DL, CHARACTER
MOV AH, 02H
;แสดงผลตามค่าที่อยู่ใน register DL
INT 21H
ENDM
DISPLAY
MACRO STRING
MOV DX, OFFSET STRING
MOV AH, 09H ;แสดงสายตัวอักษร(string)บนจอภาพจนกว่าจะพบตัวอักษร
INT 21H
;’$’ โดยregister DX จะบรรจุคา่ offset (จาก segment DS)
ENDM
TERMINATE
MACRO
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDM
ORG
0100H
START: DISPLAY
SHOW
;SHOW MESSAGE
DISP_CHAR 10
;SEND LINEFEED
FUNC_01H:
READ_KBD_ECHO
;THIS FUNCTION
CMP
AL,0DH
;IS IT A CR-RETURN
JNE
FUNC_01H
;NO,LOOP BACK
DISP_CHAR 10
;
TERMINATE
SHOW
DB ‘TYPE ANY KEY !’,13,10
DB ‘PRESS RETURN TO TERMINATE’,13,10,’$’
CODE
ENDS
END START
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12.4 คาสั่งติดต่อกับอุปกรณ์ใน 8086
หน่ว ยประมวลผลของ 8086 สามารถติดต่อกั บ อุปกรณ์ได้ทั้งแบบ Programmed
I/O, Interrupt I/O, และ Direct Memory Access โดยคาสั่งเขียนอ่านมีรูปแบบดังนี้
IN
IN
OUT
OUT

accumulator, DX
accumulator, portnumber
DX, accumulator
portnumber, accumulator โดยที่
accumulator คือ register AX หรือ AL ขึน้ กับว่าเป็นการติดต่อแบบ 8 บิต หรือ 16 บิต
portnumber คือ หมายเลขของอุปกรณ์ (หมายเลข I/O) สามารถระบุค่านีโ้ ดยผ่าน
ทาง register DX ได้ หมายเลขพอร์ตนี้มคี ่าตั้งแต่ 0 ถึง 65535

ตัวอย่าง โปรแกรมการติดต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง : การติดต่อกับลาโพง
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีลาโพงเล็กๆโดยที่โปรแกรมสามารถควบคุมเสียงที่
ออกจากลาโพงนี้ โดยควบคุมผ่านพอร์ต 61H ใช้ในการนาข้อมูลออกไปให้โปรแกรมและค่านี้
จะคงอยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งโปรแกรมเปลี่ยนค่า แต่ละบิตของพอร์ต 61H มีความหมายดังนี้
บิต 0 timer 2 gates ( ควบคุมลาโพง )
1. ควบคุมลาโพงโดยตรง (speaker direct control)
2. มัลติเพล็กซ์พอร์ตด้วยค่า 62H (multiplex port 62H)
3. ควบคุมกลไกบนเทป (cassette motor control)
4. ตรวจสอบพาร์ริตี้บิตบน system board (enable parity check on system board
memory)
5. ตรวจสอบพาร์ริต้ีบิตบน I/O board (enable parity check on I/O board memory)
6. ควบคุมสัญญาณนาฬิกาบนแป้นพิมพ์ (keyboard clock control)
7. เคลียแป้นพิมพ์และมัลติเพล็กซ์พอร์ต 62H (keyboard clear/multiplex port 60H
การสั่งงานลาโพงอย่างง่ายๆสามารถทาได้โดยสั่งงานบิตที่ 1 โดยการกาหนดค่าลง
ในบิตนี้เปลี่ยนค่าไปมาระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งจะทาให้ลาโพงเกิดการสั่นขึ้น การสั่งงานนั้นต้อง
สั่งงานโดยไม่ให้กระทบกับบิตอื่นๆ เช่น
in
xor
out

AL, 61H
AL, 02H
61H, AL
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ในการสร้างเสียงต้องมีการหน่วงเวลาในการเปลี่ยนค่าบิตควบคุมลาโพง (บิตที่ 1)
เพราะความถี่สูงเกินไปลาโพงจะไม่สามารถแสดงผลของเสียงนั้นได้ทันทีหรืออาจจะไม่สามารถ
แสดงเสียงออกมาได้
ตัวอย่าง โปรแกรมย่อยสาหรับสร้างเสียงอย่างง่าย
gensound
proc near
;
CX delay [for freq]
;
DX duration
push ax
push dx
gensignal:
in
al, 61h
xor al, 02h
out 61h, al
push cx
delayloop:
nop ;no operation
loop delayloop
pop cx
dec dx
or
dx, dx
jnz gensignal
pop dx
pop ax
ret
gensound
endp
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ตัวอย่าง การติดต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง : ระบบการแสดงผลแบบตัวอักษร
การแสดงแบบตัวอักษรใน IBM/PC นั้น ในแต่ละตัวอักษรที่แสดงจะมีค่าที่เกี่ยวข้อง 2 ค่าคือ
รหัสแอสกีของตัวอักษรนั้น และแสดงค่า display attribute ของตัวอักษร ซึ่งเป็นค่าที่บอกสีของตัวอักษร
และลักษณะการแสดงผล โดยบิตที่ 0-3 แสดงสีของตัวอักษร และบิตที่ 4-7 แสดงสีของพืน้ หลัง
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
B Back I Fore

ตัวอย่าง แสดงรูปบนจอโดยใช้การขัดจังหวะบน BIOS เบอร์ 10H
; PROGRAM DRAW A DIAGONAL LINE OF SMILE FACES ON SCREEN
CODE_SEG
SEGMENT
ASSUME
CS:CODE-SEG
DIAG PROC FAR
PUSH DS
;SAVE RETURN ADDRESS
MOV AX, 0
PUSH AX
PUSH AX
;SAVE REGISTERS AX
PUSH BX
;SAVE REGISTERS BX
PUSH CX
;SAVE REGISTERS CX
PUSH DX
;SAVE REGISTERS DX
STI
;ENABLE INTERRUPT
MOV AH, 15
;SET BH TO ACTIVE PAGE
INT 10H
MOV CX, 1
MOV DX, 0
;START AT ROW=0 COLUMN=0
CRSR: MOV AH, 2
;MOVE CURSOR TO NEXT POSITION
INT 10H
MOV AL, 2
;CHARACTER DISPLAY
MOV AH, 10
;WRITE CHARACTER TO SCREEN
INT
10H
INC DH
;POINT TO NEXT ROW
INC DL
;POINT TO NEXT COLUMN
CMP DH, 25
;BOTTOM OF SCREEN
JNE CRSR
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POP
POP
POP
POP
RET
DIAG ENDP
CODE_SEG
END

DX
CX
BX
AX

;RESTORE REGISTERS

ENDS

ในหน่วยแสดงผลแบบ VGA หน่วยความจาตั้งแต่ตาแหน่งที่ 0B800h: 0000h จะเป็น
หน่วยความจาที่เก็บข้อมูลของหน้าจอ โดยการเก็บขอมูลจะมีลักษณะเก็บทีละตัวอักษรเรียงกันไป
ตามลาดับ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเก็บตัวอักษรละ 2 ไบต์ ไบต์แรก (ไบต์ต่า) จะเก็บค่ารหัสแอสกีไบต์
ที่สองจะแสดงการเก็บค่าคุณสมบัติ โดยจะเก็บเรียงค่าทีละบรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร
ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงตัวอักษรทั้งหมดบนจอภาพ โดยมีการคานวณข้อมูลของ
ตัวอักษรที่บรรทัดที่ 10 ตัวที่ 3 อยู่ทีอ่ อปเซ็ต 10*(80*2)+3*2 = 1606
CODE_SEG
SEGMENT
START
PROC
FAR
ASSUME
CS:CODE_SEG
;SAVE RETURN ADDRESS
PUSH
DS
MOV
AX, 0
PUSH
AX
;CLEAR THE DISPLAY
MOV
AX, 0B0000H
MOV
EX, AX
;ES POINTS TO BASE OF ADAPTE
MOV
DI, 0
MOV
AL, ‘ ‘
;BLANK CHARACTER
MOV
AH, 07H
;NORMAL VIDEO
MOV
CX, 2000
REP
STOSW
;BLANK OUT VIDEO DISPLAY
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;FILL THE DISPLAY WITH 256 CHARACTERS WITH A BLANK COLUMN
;AND LINE BETWEEN ALL CHARACTERS
MOV
AL, 0
;CHARACTER TO DISPLAY
MOV
AH, 0
;COLUMN NUMBER
MOV
DI, 160
;POINT TO FIRST COLUMN IN ROW 2
AGAIN:
MOV
ES:[DI], AL
;PUT CHARACTER IN MEMORY
ADD
DI, 4
;POINTS TO NEXT POSITION
ADD
AH, 2
CMP
AH, 80
;FINISHED THIS ROW ?
JB
SAME_LINE
;IF COLUMN NUMBER IS GREATER THAN 80 THEN SKIP A LINE
ADD
DI, 160
MOV
AH, 0
SAME_LINE:
CMP AL, 255
JE
FINISHED
;256 CHARACTERS YET
INC
AL
;UPDATE TO NEXT CHARACTER
JMP
AGAIN
;AFTER DISPLAYING ALL THE CHARACTERS WAIT FOR A KEY TO BE
;PRESSED THEN BLANK THE DISPLAY AND RETURN TO ดอส
MOV
AH, 0
;GET KEYBOARD INPUT
INT
16H
MOV
DI, 0
;INITIAL OFFSET ADDRESS
MOV
AL, ‘ ‘
;BLANK CHARACTER
MOV
AH, 07H
;NORMAL DISPLAY ATTRIBUTE
MOV
CX, 2000
REP
STOSW
;BLANK ADAPTER MEMORY
RET
START
ENDP
CODE_SEG
ENDS
END
START
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ตัวอย่าง โปรแกรมย่อยเขียนตัวอักษรลงบนหน้าจอโดยตรง
WRITEONECHAR
PROC
NEAR
;( DH, DL ) : ( ROW, COL )
;AL: CHAR
AH: ATTRIBUTE
PUSH
DS
PUSH
AX
PUSH
BX
PUSH
CX
PUSH
DX
MOV
AX, 0B800H
MOV
DS, AX
MOV
CL, DH
PUSH
AX
MOV
AL, 160
MUL
CL
; AX=ROW*160
MOV
BX, AX
POP
AX
MOV
DH, 0
SHL
DX, 1
ADD
BX, DX
MOV
[BX], AX
POP
DX
POP
CX
POP
BX
POP
AX
POP
DS
RET
WRITEONECHAR
ENDP
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สรุป
ซีพียู 8086 จะมีวิธีการจัดการหน่วยความจา โดยแบ่งหน่วยความจาเป็นกลุ่มๆใน
รูปแบบของเซกเมนต์ ในหนึ่งเซกเมนต์จะชี้ได้ถึง 64 กิโลไบต์ เซกเมนต์ทั้งสี่ได้แก่ CS, DS, SS
และ ES จะแสดงตาแหน่งของหน่วยความจาที่จะติดต่อด้วย CS จะบรรจุค่าแสดงตาแหน่ง
เริ่มต้นของโปรแกรม DS จะเก็บเซกเมนต์ข้อมูลขณะนั้น SS ก็จะเก็บค่าแสต็กเซกเมนต์ขณะนั้น
และ ES จะกาหนดเซกเมนต์ของข้อมูลรวมที่เรียกว่า global data segment
กระบวนการขัด จั งหวะใน 8086 เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่อุ ป กรณ์รอบข้า งจะ
เรียกร้องความสนใจจาก CPU เพื่อให้ CPU มาประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ร้องขอนั้น ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเริ่มจากอุปกรณ์รอบข้างส่งสัญญาณมาขอ interrupt จาก CPU เมื่อ CPU
ได้รับสัญญาณการขัดจังหวะ วงจรภายใน CPU จะพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดที่ขอการขัดจังหวะ
โดยฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมการขัดจังหวะจะส่งค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้แทน
อุปกรณ์นั้นให้กับ CPU เมื่อ CPU ได้รับหมายเลขของอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ Interrupt ก็ส่งผ่าน
การควบคุ มไปยั ง ส่ว นให้บ ริการการขัด จังหวะโดย CPU ได้สารองที่ 1024 ไบต์แรกใน
หน่วยความจาสาหรับตัวชี้การขัดจังหวะข้อมูลที่อยู่ใน interrupt vector คือตัวชี้ที่บอกตาแหน่งที่
อยู่ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะของอุปกรณ์แต่ละหมายเลขนั้น โดยที่ การขัดจังหวะแต่ละ
หมายเลขจะเกี่ยวข้องกับ ตัวชี้การขัดจังหวะขนาด 4 ไบต์ เช่น ตัวชี้การขัดจังหวะเบอร์ 0 จะ
เกี่ยวข้องกับตัวชี้การขัดจังหวะไบต์ที่ 0 ถึง 3 โดยที่สองไบต์แรกจะชี้ไปยัง ออปเซ็ต ของ ส่วน
ให้บริการการขัดจังหวะสองไบต์ตอ่ มาจะชีไ้ ปยังเซ็กเมนต์ของส่วนให้บริการการขัดจังหวะ
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คาถามทบทวน
1. ลักษณะการอ้างอิงตาแหน่งมีกี่แบบอะไรบ้าง
2. จงเขียนคาสั่งเพื่ออ้างอิงตาแหน่งต่อไปนี้
2.1 อ้างแบบเรจิสเตอร์ (Register addressing)
2.2 อ้างแบบค่าคงที่ (Immediate addressing)
2.3 อ้างโดยตรง (Direct addressing)
2.4 อ้างทางอ้อมโดยใช้เรจิสเตอร์ (Register indirect addressing)
2.5 อ้างแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing)
2.6 อ้างแบบสัมพัทธ์กับฐาน (Base relative addressing)
2.7 อ้างแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing)
3. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษร B และมีการเก็บตัวอักษรที่จะพิมพ์ไว้ในหน่วยความจาโดย
เก็บเป็นตารางขนาด 8*8
4.จงอธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รอบข้างต่อไปนี้
4.1 Programmed I/O
4.2 Memory-mapped I/O
4.3 Interrupt I/O
4.4 Direct Memory Access I/O
5. การขัดจังหวะของ CPU มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง
6. เมื่อคาสั่ง INT ถูก execute CPU จะดาเนินการโดยมีขนั้ ตอนการทางานอย่างไร
7. จงอธิบายหน่วยประมวลผลของ 8086 สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ในแบบต่างๆ ต่อไปนีไ้ ด้อย่างไร
7.1 Programmed I/O
7.2 Interrupt I/O
7.3 Direct Memory Access
8. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษรที่มีคาว่า “Computer Science Suan Dusit” บนจอภาพ
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 13
หัวข้อเนื้อหา คาสั่งจัดการกับสายอักขระ (Instructions for Character Data)
รายละเอียด
คาสั่งจัดการกับสายอักขระ เป็นคาสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลเป็นที่เป็นชุดเรียงต่อกัน
คาสั่งในกลุ่มนี้จะระบุตาแหน่งของข้อมูลด้วย Index register คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ข้อมูลต้นทางจะอยู่ที่ตาแหน่ง DS:SI และ
ข้อมูลปลายทางจะอยู่ที่ ES:DI การทางานคาสั่งในกลุ่มนี้จะมีการปรับค่าของเรจิสเตอร์ที่เก็บ
ตาแหน่งของข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เพื่อว่า จะสามารถใช้คาสั่งนั้นกระทากับข้อมูลที่ตาแหน่ง
ติดกันถัดไปได้โดยไม่ต้องปรับค่าของรึจิสเตอร์เอง ทิ ศทางในการปรับจะขึ้นกับค่าที่กาหนด
ในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag)

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง คาสั่งจัดการกับสายอักขระ อภิปราย
สรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง คาสั่งจัดการกับสายอักขระ
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง คาสั่งจัดการกับสายอักขระ
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 13 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับคาสั่งจัดการสายข้อมูลต่างๆ
เช่น คาสั่ง MOVS, คาสั่ง REP, คาสั่ง STOS, คาสั่ง LODS, คาสั่ง REPZ, คาสั่ง CMPS, คาสั่ง
REPNZ และคาสั่ง SCAS เป็นต้น
คาสั่งจัดการกับสายอักขระ เป็นคาสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลเป็นที่เป็นชุดเรียงต่อกั น
คาสั่งในกลุ่มนี้จะระบุตาแหน่งของข้อมูล ด้วยเรจิสเตอร์ดัชนี คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ข้อมูลต้นทางจะอยู่ที่ตาแหน่ง DS:SI และ
ข้อมูลปลายทางจะอยู่ที่ ES:DI การทางานคาสั่งในกลุ่มนี้จะมีการปรับค่าของเรจิสเตอร์ที่เก็บ
ตาแหน่งของข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เพื่อว่า จะสามารถใช้คาสั่งนั้นกระทากับข้อมูลที่ตาแหน่ง
ติด กันถัด ไปได้โ ดยไม่ต้องปรับค่าของเรจิสเตอร์ และทิศทางในการปรับ ค่าจะขึ้นอยู่กั บค่าที่
กาหนดในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag)
ถ้า DF เป็น 0 แสดงว่ามีการเพิ่มตาแหน่ งของการทางาน โดยจะชี้ไปที่ข้อมูลตัว
ถัดไป คือ ค่าของเรจิสเตอร์ดัชนีจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้า DF เป็น 1 แสดงว่าการทางานจะเป็นการลด
ตาแหน่ง โดยจะชีไ้ ปที่ขอ้ มูลที่อยู่ก่อนหน้านี้ คือ เรจิสเตอร์ดัชนีจะมีคา่ ลดลง

189

ตาแหน่งต่า
ทิศทางขึ้น (DF = 1)
Index register
ทิศทางลง (DF = 0)

ตาแหน่งสูง
การกาหนดค่าของ DF สามารถทาได้ดว้ ยคาสั่ง STD (set direction flag) ซึ่งจะทาให้
ค่าใน DF เป็น 1 และ CLD (clear direction flag) ซึ่งจะทาให้ค่าใน DF เป็น 0
คาสั่งต่าง ๆ ในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย
MOVSx
LODSx
STOSx
SCASx
CMPSx

Move string
Load string
Store string
Scan string
Compare string

หมายเหตุ ตัวแปร x แทนค่าของ B (byte) หรือ W (word) หรือ D (double) ซึ่งหมายถึงขนาด
ของข้อมูลที่ถูกกระทาด้วยคาสั่งนัน้ ๆ
13.1 คาสั่ง MOVS
คาสั่ง MOVS เป็นคาสั่งที่ใช้สาหรับการคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางไปยัง
แหล่งข้อมูลปลายทาง โดยมีรูปแบบดังนี้
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MOVSB
MOVSW
MOVSD
คาสั่ง MOVS จะทาการคัดลอกข้อมูลจากตาแหน่ง DS:SI ไปยังตาแหน่ง ES:DI
พร้อมทั้งปรับค่าในเรจิสเตอร์ DI และ SI คาสั่ง MOVSB ใช้ในการคัดลอกค่าขนาดไบต์ คาสั่ง
MOVSW ใช้คัดลอกค่าขนาดเวิร์ด และคาสั่ง MOVSD ใช้คัดลอกค่าขนาดดับเบิลเวิรด์
ตัวอย่าง โปรแกรมคัดลอกข้อมูลจานวน 100 ตัวเริ่มต้นที่เลเบล d1 ไปยังเลเบล d2
.data
d1
d2

dw
dw

100 dup (N)
100 dup (?)

.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov
es,ax
mov si,offset d1
mov di,offset d2
cld
mov cs,100
copy: movsw
loop copy
…

; source address
; destination address
; move in forward direction
; 100 byte to be moved
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13.2 คาสั่ง REP
คาสั่งการกระทากับสายข้อมูลนั้นมักจะต้องทางานซ้าเป็นวงรอบเพราะในการเรียก
คาสั่งแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการกระทากับข้อมูลทีละ 1 ตัวเท่านั้น ดังเช่นในตัวอย่างข้างต้นเป็น
การใช้คาสั่ง MOVSW ร่วมกับคาสั่ง LOOP แต่ก็อาจจะนาคาสั่ง REP มาใช้แทนได้
คาสั่ง REP ใช้นาหน้าคาสั่งอื่นๆ เพื่อให้ทาคาสั่งนั้นซ้า โดยในการกระทาคาสั่งแต่ละ
ครั้งนั้นจะมีการลดค่าของเรจิสเตอร์ CX ลงครั้งละ 1 จนกว่าค่าของเรจิสเตอร์ CX จะเท่ากับ 0
ซึ่งก็คล้ายกับการทางานของคาสั่ง LOOP นั่นเอง
ตัวอย่าง
mov cx,100
copy: movsw
loop copy
ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถแทนบรรทัดข้างต้นทั้ง 3 ได้ดว้ ย
mov cx,500
rep
movsw
13.3 คาสั่ง STOS
คาสั่ง STOS เป็นคาสั่งที่ใช้สาหรับการคัดลอกข้อมูลขนาดไบท์จากเรจิสเตอร์ AL
หรือ ขนาดเวิร์ด จากเรจิสเตอร์ AX หรือ ขนาดดั บ เบิลเวิร์ดจากเรจิสเตอร์ EAX ไปยั ง
หน่วยความจาตาแหน่ง ES:DI พร้อมทั้งปรับค่าเรจิสเตอร์ DI โดยมีรูปแบบดังนี้
STOSB
STOSW
STOSD
ตัวอย่าง โปรแกรมกาหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0 ให้กับข้อมูล 100 ตัวที่เริ่มต้นที่หน่วยความจาตาแหน่ง d1
.data
d1
dw 100 dup (?)
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
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mov
mov
mov
cld
mov
rep
…

es,ax
ax,0
di,offset d1
cx,100
stosw

; destination address
; fill them forwards
; number of locations to be filled

13.4 คาสั่ง LODS
คาสั่ง LODS เป็นคาสั่งที่ใช้สาหรับการคัดลอกข้อมูลขนาดไบท์จากหน่วยความจา
ตาแหน่ง DS:SI ไปยังเรจิสเตอร์ AL หรือ ขนาดเวิร์ดไปยังเรจิสเตอร์ AX หรือ ขนาดดับเบิลเวิร์ด
ไปยังเรจิสเตอร์ EAX ไปยัง พร้อมทั้งปรับค่าเรจิสเตอร์ SI โดยมีรูปแบบดังนี้
LODSB
LODSW
LODSD
ตัวอย่าง โปรแกรมหาค่าผลรวมของข้อมูลแบบไบต์ 100 ตัวที่เริ่มต้นที่ d1 และเก็บผลรวม
ที่ได้ไว้ใน DX
.data
d1 db
100 dup (?)
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
…
mov dx,0
mov si,offset d1
; destination address
cld
; forward direction
mov cx,100
; number of bytes to be moved
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calsum: lodsb
;move the next byte into AL
add dl,al
;add AL to DX
adc dh,0
loop calsum
;if more to do, go back and repeat
…
หมายเหตุ โดยปกติจะไม่พบการใช้คาสั่ง REP ร่วมกับคาสั่ง LODS
ตัวอย่าง โปรแกรมการใช้คาสั่ง LODS อ่านค่าจากหน่วยความจาตาแหน่ง d1 ทีละ
เวิร์ดไปเก็บยังเรจิสเตอร์ AX
.data
d1
dw 100 dup (?)
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
…
mov di,offset d1
cld
mov cx,100
rep
lodsw
…
หมายเหตุ จะเห็นได้ว่าค่าในเรจิสเตอร์ AX จะถูกเขียนทับไปเรื่อยๆ โดยในที่สุดก็มีเพียงค่า
สุดท้ายเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อันใด
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ตัวอย่าง โปรแกรมคานวณค่าจานวน 100 ค่าเพื่อใส่ลงในหน่วยความจาที่เริ่มต้น
ที่ตาแหน่ง d2 โดยมีค่าเท่ากับค่าในหน่วยความจาที่เริ่ มต้นที่ตาแหน่ง d1 ที่มีลาดับเท่ากันคูณ
ด้วย 2
data
d1
db
100 dup (?)
d2
db
100 dup (?)
.code
mov
mov
…
mov
mov
mov
mov
cld
mov
calsum: lodsb
shl
stosb
loop
…

ax,@data
ds,ax
ax,ds
es,ax
si,offset d1
di,offset d2
cx,100
al,1
calsum

;source address
;destination address
;forward direction
;number of bytes to be moved
;move next byte to AL
;multiply AL by 2
;store it in the new location
;if more to do,go back and repeat

13.5 คาสั่ง REPZ
คาสั่ง REPZ มีการทางานคล้ายกับคาสั่ง REP แต่คาสั่ง REPZ จะกระทาซ้าเมื่อ zero
flag มีคา่ เป็น 1 และ CX มีคา่ ไม่เท่ากับ 0

195
13.6 คาสั่ง CMPS
คาสั่ง CMPS จะนาค่าในหน่วยความจาตาแหน่ง ES:DI มาลบออกจากค่าใน
หน่วยความจาตาแหน่ง DS:SI
แล้วปรับค่าแฟล็กต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยค่าของข้อมูลใน
หน่วยความจายังคงเดิม และปรับค่าของเรจิสเตอร์ DI และ SI โดยอัตโนมัติ คาสั่ง CMPS มี
รูปแบบดังนี้
CMPSB
CMPSW
CMPSD
คาสั่ง CMPS มักจะใช้ในการเปรียบเทียบ 2 สายอักขระว่าเหมือนกันหรือไม่ในการ
จะค้นหาว่าข้อมูลของสายอักขระ 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่นั้น จะต้องทาการเปรียบเทีย บ
ข้อมูลไปทีละตัวจนกว่าจะหมดข้อมูลหรือพบข้อมูลที่ไม่เท่ากันเป็นตัวแรก จากที่ผ่านมาใช้คาสั่ง
REP ร่วมกับคาสั่งอื่นเพื่อให้คาสั่งนั้นซ้าเท่าจานวนที่กาหนด(ในเรจิสเตอร์ CX) แต่ถ้าต้องการให้
หยุดกระทาคาสั่งเมื่อพบจุดที่แตกต่าง นั่นก็คือจะใช้คาสั่ง REPZ แทนคาสั่ง REP เพราะคาสั่ง
REPZ จะหยุดกระทาเมื่อ Z-flag เป็น 0 นั่นคือเมื่อคาสั่ง CMPS ทาการเปรียบเทียบพบข้อมูลที่
ต่างกันนั่นเอง
ตัวอย่าง โปรแกรมเปรียบเทียบข้อมูลในหน่วยความจาที่ตาแหน่งเริ่มต้นที่ d1 และ
ในหน่วยความจาตาแหน่งเริ่มต้นที่ d2
data
d1
db
100 dup (?)
d2
db
100 dup (?)
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
…
mov bx,ds
mov es,bx
mov si, offset d1
;start address of first string
mov di, offset d2
;start address of second string
cld
;forward direction
mov cx,100
;the number of words to be compare
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repz
jnz
same: …
…
jmp
differ: …
…
done: …
…

cmpsw
differ

done

13.7 คาสั่ง REPNZ
คาสั่ง REPNZ มีการทางานคล้ายกับคาสั่ง REP แต่คาสั่ง REPZ จะกระทาซ้าเมื่อ
zero flag มีคา่ เป็น 0 และ CX มีคา่ ไม่เท่ากับ 0
13.8 คาสั่ง SCAS
คาสั่ง SCAS จะค้นหาข้อมูลสาหรับค่าขนาดไบต์ที่กาหนดใน AL หรือขนาดเวิร์ดใน
AX หรือขนาดดับเบิลเวิร์ดใน EAX โดยเริ่มต้นที่หน่วยความจาตาแหน่ง ES:DI จากนั้นจะมีการ
ปรับค่าของเรจิสเตอร์ DI โดยอัตโนมัติ โดยมีรูปแบบดังนี้
SCASB
SCASW
SCASD
คาสั่ง SCAS มักจะใช้ใ นการค้นหาข้อมูลภายในสายข้อมูล ในการจะค้นหานั้น
จะต้องทาการเปรียบเทียบข้อมูลไปทีละตัวจนกว่าจะหมดข้อมูลหรือพบช้อมูลที่ต้องการ ใน
ทานองเดียวกับคาสั่ง CMPS ไม่สามารถใช้คาสั่ง REP ได้เพราะต้องการให้หยุดกระทาคาสั่งเมื่อ
พบข้อมูลที่ตอ้ งการ จึงใช้คาสั่ง REPNZ แทนคาสั่ง REP เพราะคาสั่ง REPNZ จะหยุดกระทาเมื่อ
Z-flag เป็น 1 นั่นคือเมื่อคาสั่ง SCAS ทาการเปรียบเทียบพบข้อมูลที่เหมือนกันนั่นเอง
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ตัวอย่าง โปรแกรมค้นหาอักขระ ‘X’ จากข้อมูล 100 ตัว
.data
d1
.code
mov
mov
…
mov
mov
mov
cld
mov
mov
repnz scasb
jz
notfnd: …

db

ax,@data
ds,ax
bx,ds
es,bx
di,offset d1

;do the search
found

…
…

done:

…

;first location to be searched
;forward direction
;the number of locations to be searched

cx,100
al, ‘X’

jmp
found:

100 dup (?)

done
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ตัวอย่าง โปรแกรมสาหรับนาข้อมูลที่เริ่มต้นที่ d2 จานวน 100 ตัวไปต่อท้ายข้อมูล
ที่เริ่มต้นที่ d1 โดยถือว่าข้อมูลที่เริ่มต้นที่ d1 ถูกปิดท้ายด้วย null string
…
mov ax,@data
mov ds,ax
mov bx,ds
mov es,bx
mov al, 0
mov di, offset d1
;first location to be searched
cld
;forward direction
repnz scasb
;do the search
mov si, offset d2
;start address of second string
mov cx,100
;number of bytes to be moved
rep movsb
;do the move
…
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สรุป
คาสั่งจัดการกับสายอักขระ เป็นคาสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลเป็นที่เป็นชุดเรียงต่อกัน
คาสั่งในกลุ่มนี้จะระบุตาแหน่งของข้อมูลด้วยเรจิสเตอร์ ตัวชี้ คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ข้อมูลต้นทางจะอยู่ที่ตาแหน่ง DS:SI และ
ข้อมูลปลายทางจะอยู่ที่ ES:DI การทางานคาสั่งในกลุ่มนี้จะมีการปรับค่าของเรจิสเตอร์ที่เก็บ
ตาแหน่งของข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เพื่อว่า จะสามารถใช้คาสั่งนั้นกระทากับข้อมูลที่ตาแหน่ง
ติดกันถัดไปได้โดยไม่ต้องปรับค่าของเรจิสเตอร์เอง ทิศทางในการปรับจะขึ้นกับค่าที่กาหนด
ในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag)

คาถามทบทวน
1. จงอธิบายการทางานของเรจิสเตอร์ต่อไปนี้ SI DI DS ES และ DF
2. จงแสดงและจงอธิบายการทางานของคาสั่งต่อไปนี้
2.1 คาสั่ง MOVS
2.2 คาสั่ง REP
2.3 คาสั่ง STOS
2.4 คาสั่ง LODS
2.5 คาสั่ง REPZ
2.6 คาสั่ง CMPS
2.7 คาสั่ง REPNZ
2.8 คาสั่ง SCAS
3. จงเขียนโปรแกรมสาหรับนาข้อมูลที่เริ่มต้นที่ data2 จานวน 25 ตัวไปต่อท้ายข้อมูลที่เริ่มต้น
ที่ data1 โดยถือว่าข้อมูลที่เริ่มต้นที่ data1 ถูกปิดท้ายด้วย null string
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เอกสารอ้างอิง
สายอักขระ (2557). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2557,จาก:http://th.wiki
pedia.org/wiki/
ชูชยั ธนสารตัง้ เจริญ, กาธร พานิชปฐมพงษ์. ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386(PC). กรุงเทพฯ
:สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ, 2536.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี. กรุงเทพฯ :สานักพิมพ์ส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537.
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 14
หัวข้อเนื้อหา คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร (Macro and Instruction Table)
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับแมโคร ซึ่งเป็นส่วนของโปรแกรมที่ได้กาหนดชื่อไว้ เมื่อใดก็ตามที่มีการ
เรียกใช้ชื่อนั้นในโปรแกรม ส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อดังกล่าวก็จะถูกนาไปแทนที่ แมโครมีรูปแบบ
การประกาศดังนี้

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร
อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์ พรีเซนเตชัน เรื่อง คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Emulator 8086
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง คาสั่งตารางและการสร้างแมโคร
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 14 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับคาสั่ง XLAT ความหมาย
ข้อดีและข้อเสียของการใช้แมโคร พารามิเตอร์ของแมโครการใช้ LABEL ในแมโครและแมโคร
กับโปรแกรมย่อย
14.1 คาสั่ง XLAT
คาสั่งด้านล่างนี้เป็นคาสั่งที่ผดิ รูปแบบไม่สามารถใช้ได้
mov

al,[bx+al]

โดยทีค่ ่าใน AL เป็นหมายเลขช่องของตารางและค่าใน BX เป็นตาแหน่งของตาราง คาสั่ง
นี้มีการนาเอาค่าในตารางที่ตาแหน่งด้วย BX ช่องที่ AL มาใส่ใน Al นั่นเอง ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งมีความ
ต้องการจะทางานในลักษณะนี้ ซึ่งคาสั่งข้างต้นสามารถใช้งานได้ด้วยคาสั่ง XLAT แทน
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ตัวอย่าง โปรแกรมแปลงค่าเลขฐานสิบหกหนึ่งหลักใน AL เป็นอักขระฐานสิบหก
.data
hextab db ‘0123456789ABCDEF’
.code
mov bx,offset hextab
xlat
14.2 แมโคร
แมโครคือส่วนของโปรแกรมที่ได้กาหนดชื่อไว้ เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใช้ชื่อนั้นใน
โปรแกรม ส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อดังกล่าวก็จะถูกนาไปแทนที่แมโครมีรูปแบบการประกาศดังนี้
name
MACRO parameters
…
ENDM
ตัวอย่าง
print macro
mov bx,offset msg
mov ah,09h
int
21h
endm
.data
msg db
‘TEST$’
.code
…
print
…
เมื่อโปรแกรมข้างต้นถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.data
msg db
‘TEST$’
.code
…
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;print
mov bx,offset msg
mov ah,09h
int
21h
…
14.3 พารามิเตอร์ของแมโคร
พารามิเตอร์ของแมโครนั้น จะถูกนาไปแทนที่ทุกจุดในตัวแมโคร
ตัวอย่าง
print macro prt
mov bx,offset prt
mov ah,09h
int
21h
endm
.data
msg1 db
‘TEST$’
msg2 db
‘TEST2$’
.code
…
print msg1
print msg2
เมื่อโปรแกรมข้างต้นถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.data
msg1 db
‘TEST$’
msg2 db
‘TEST2$’
.code
;print msg1
mov bx,offset msg1
mov ah,09h
int
21h
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endm
;print msg2
mov bx,offset msg2
mov ah,09h
int
21h
endm
14.4 การใช้ LABEL ในแมโคร
ตัวอย่าง
test1 macro
mov …
label1:
…
endm
.code
…
test1
…
test1
เมื่อโปรแกรมข้างต้นถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.code
…
;test1
mov …
label1:
…
;test1
mov …
label1:
…
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จะเห็นได้ว่ามีการซ้ากันของ LABEL สามารถกาหนดให้ MASM สร้าง LABEL ที่มีชื่อ
ไม่ซ้ากันได้โดยจะต้องประกาศให้เป็น LABEL แบบ LOCAL
ตัวอย่าง
test1 macro
local label1
mov …
label1:
…
endm
เมื่อโปรแกรมข้างต้นถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.code
…
;test1
mov …
XXXX1:
…
;test1
mov …
XXXX2:
…
14.5 แมโครกับโปรแกรมย่อย
คาสั่งในส่วนของแมโครจะถูกนาไปแทนที่ในตาแหน่งที่มีการเรียกใช้ ในการทางาน
จริงจะไม่มกี ารกระโดดไปทางาน แต่ถ้ามีการเรียนใช้แมโครหลายครั้ง โปรแกรมส่วนนั้นก็จะถูก
ขยายออกมาหลายครั้ง ส่วนโปรแกรมย่อยจะเป็นส่วนของโปรแกรมที่มีเพียงชุดเดียว การ
เรียกใช้โปรแกรมย่อยจะเป็นการกระโดดไปทางานในโปรแกรมย่อยนั้น
แมโครมีข้อดี คือ ลดเวลาในการกระโดดไปทางานสาหรับส่วนของคาสั่งที่มีขนาด
เล็ก แต่แมโครก็มีข้อเสียคือถ้าส่วนของแมโครมีขนาดใหญ่หรือต้องเรียกใช้หลายครั้ง จะทาให้
โปรแกรมที่ได้จากการแปลมีขนาดใหญ่
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สรุป
แมโคร คือ ส่วนของโปรแกรมที่ได้กาหนดชื่อไว้ เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใช้ชื่อนั้น
ในโปรแกรม แมโครมีข้อดี คือ ลดเวลาในการกระโดดไปทางานสาหรับส่วนของคาสั่งที่มีขนาด
เล็ก แต่แมโครก็มีข้อเสียคือถ้าส่วนของแมโครมีขนาดใหญ่หรือต้องเรียกใช้หลายครั้ง จะทาให้
โปรแกรมที่ได้จากการแปลมีขนาดใหญ่ไปด้วย

คาถามทบทวน
1. จงอธิบายการทางานของคาสั่ง XLAT
2. จงแสดงวิธีการใช้งานการใช้ LABEL ในแมโคร
3. พารามิเตอร์ของแมโครมีหน้าที่อะไร
4. การซ้ากันของ LABEL สามารถกาหนดให้ MASM สร้าง LABEL ที่มชี ื่อไม่ซ้ากันได้โดยจะต้อง
ประกาศให้เป็นแบบใด
5. แมโครกับโปรแกรมย่อยคืออะไร มีขอ้ ดีและข้อเสียอย่างไร
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เอกสารอ้างอิง
โปรแกรมย่อยและแมโคร (2557). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557,จาก
:http://th.wikipedia.org/wiki/
ชูชัย ธนสารตัง้ เจริญ, กาธร พานิชปฐมพงษ์. ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386(PC). กรุงเทพฯ
:สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ, 2536.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี. กรุงเทพฯ :สานักพิมพ์ส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537.
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แผนการสอนประจาสัปดาห์ท่ี 15
หัวข้อเนื้อหา

การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
(The Practice of Assembly Programming Skills)

รายละเอียด
ศึ ก ษาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก ทั ก ษะให้ กั บ นั ก พั ฒ นาโปรแกรม ที่
ต้องการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่า (Low Level Language) หรือบางครั้งอาจเรียกว่าการ
เขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้นซึ่งเหมาะ
สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าทีควร
ซึ่งเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนี้จัดเป็นภาษาระดับต่า ถ้าเทียบกับภาษาระดับสูง เช่น
ซีพลัสพลัส, จาวา , วิชวลเบสิก เป็นต้น แต่ภาษา ภาษาแอสแซมบลีก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า
ภาษาอื่น ตรงที่จะใช้เวลาในการทางานของเครื่องน้อยกว่า

จานวนชั่วโมงที่สอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาดูตัวอย่าง การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลี อภิปรายสรุปหน้าชั้น โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่อง การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
2. บทเรียนออนไลน์จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_MAL.html
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม MASM32
5. โปรแกรม EditPlus
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาเรื่อง การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
1.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลและสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญที่เรียนได้
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์
2.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
3. สัดส่วนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทามาส่ง ร้อยละ 10
3.2 ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 10
3.3 การเข้าชั้นเรียน
ร้อยละ 10

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาห์ที่ 15 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวข้องกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง
โปรแกรม MASM32 รวมถึงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus การประยุกต์ใช้งานคาสั่ง
และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและตรวจสอนความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียน
ขึน้ มาเบือ้ งต้นได้ การฝึกทักษะให้กับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่า
(Low Level Language) หรือบางครั้งอาจเรียกว่าการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะ
การเขี ย นโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี เ บื้อ งต้ น ซึ่ งเหมาะส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ เ คยเขี ย น
โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าทีควรซึ่งเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลีน้จี ัดเป็นภาษาระดับต่า ถ้าเทียบกับภาษาระดับสูง เช่น ซีพลัสพลัส, จาวา , วิชวลเบสิก
เป็นต้น แต่ภาษา ภาษาแอสแซมบลีก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าภาษาอื่น ตรงที่จะใช้เวลาในการ
ทางานของเครื่องน้อยกว่า
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Microsoft Macro Assembler (MASM) เป็นโปรแกรมสาหรับแปลภาษาแอสเซมบลี ที่
เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler) ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูตระกูล x86 แต่เดิมผลิตโดย
บริษัทไมโครซอฟต์สาหรับใช้กับระบบปฏิบัติการดอส (MS-DOS) และเป็นโปรแกรมสาหรับแปลภาษา
แอสแซมบลีที่นิยมใช้มากที่สุด (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
การฝึกทักษะและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้นประกอบด้วย
15.1 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม MASM32
ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm
เลือก การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น (Programming Skills)
1. ไปที่ ดาว์นโหลด โปรแกรมสาหรับฝึกทักษะการเรียนรูก้ ารเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คลิก Download MASM32 Version 9, ดาวน์โหลดไฟล์ m32v9r.zip ขนาด 3.37 เมกะไบต์
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2. ขยายไฟล์ m32v9r.zip และรันตัวติดตัง้ install.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งไปจนเสร็จ
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3. อย่าใช้ตัวเชื่อม link.exe (32 บิต) ที่อยู่ในไดเรคทอรี masm32/bin ให้ใช้ตัวเชื่อม link.exe รุ่น
5.60 เพื่อสร้างโปรแกรม 16-บิต สาหรับระบบปฏิบัติการดอส (ดอส)
http://www.scs.carleton.ca/~sivarama/asm_book_web/free_MASM.html

218
3.1 ดาวน์โหลดไฟล์ lnk563.exe ขนาด 274 KB จากเส้นทางดังนี้:
http://download.microsoft.com/download/vc15/Update/1/WIN98/EN-US/Lnk563.exe

4. คัดลอกไฟล์น้ีไปไว้ที่ C:\MASM32\BIN และรันไฟล์ ให้ตอบใช่ (y) เมื่อโปรแกรมถามว่าจะ
เขียนทับหรือไม่
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5. คลิกขวา my Computer และคลิกที่ Poperties
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6. ที่แท็บ Advanced, คลิก Environment Variables

7. ในกรอบ System variables, ใน System variables เลือก Path คลิก Edit
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8. ในช่อง Variable value ใส่เส้นทางใหม่ขั้นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ดังนี้
C:\masm32\bin, คลิก OK, คลิก OK, และคลิก OK
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9. คลิก Start, และคลิก Run

10. ในช่อง Open, พิมพ์ cmd, และคลิก OK
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11. สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บโด้ดโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี, ใช้คาสั่ง mkdir, และใช้คาสั่ง cd
เพื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ ขั้นสุดท้ายสร้างโค้ดภาษาแอสแซมบลีโดยพิมพ์คาสั่งดังนี้
notepad hello.asm

12. คลิก Yes ถ้าโปรแกรมถามว่าท่านต้องการที่จะสร้างไฟล์ใหม่หรือไม่เพราะไม่มีไฟล์อยู่
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13. ในไฟล์ hello.asm พิมพ์โค้ดภาษาแอสแซมบลี, และบันทึกไฟล์
;hello.asm
;To asseเมกะไบต์le and link
;For TASM, type:
;tasm hello.asm
;tlink hello.obj
;For MASM, type:
;ml hello.asm
;This program prints the message "Hello World!" on the screen.
.model small
.stack
.data
Message db "Hello World!",10,13,"$"
.code
start:
;Get segment of Message.
mov ax,SEG Message
mov ds,ax
;Write 'Hello World!' to the screen.
mov ah,9
mov dx,OFFSET Message
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int 21h
;Terminate program.
mov ax,4c00h
int 21h
end start

226

14. การแปลโค้ดและเชื่อม, ใช้คาสั่ง: ml hello.asm
15. การรันโปรแกรม, ใช้คาสั่ง: hello
16. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ขอ้ ความ Hello World! ที่บรรทัดถัดไป
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รันโปรแกรมโดยไอคอน
17. ใน Windows Explorer ในโฟลเดอร์ที่ท่านได้เก็บโค้ดภาษา Pascal คลิกขวาที่ไอคอนไฟล์
hello.exe, และเลือก Properties

228

18. คลิกแท็บ Program, คลิก Close on exit ให้เครื่องหมายถูกหายไปและคลิก OK
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19. โปรแกรมจะรันค้างไว้โดยไม่ปิดเองถ้ารันโดยไอคอนของดอส

230

20. ถ้าท่านลืมเครื่องหมายจุลภาค (,), ตัวแปลภาษาจะแสดงข้อความแจ้งความผิดพลาดเมื่อ
ท่านแปลโค้ด

231
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15.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus
EditPlus คือโปรแกรมพิมพ์ข้อความรวมทั้งโค้ดภาษาโปรแกรมและโค้ดภาษาเว็บที่
ใช้ในวินโดว์มีคุณสมบัติ เหมาะสาหรับเขียนเว็บภาษา HTML และเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ
วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม EditPlus
ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm
เลือก การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น (Programming Skills)
1. ไปที่ ดาว์นโหลด โปรแกรมสาหรับฝึกทักษะการเรียนรูก้ ารเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี คลิก Download ดาวน์โหลดไฟล์ epp220_en.exe ขนาด 939 KB

2. ดับเบิล้ คลิกไอคอนของไฟล์ epp220_en.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม
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3. คลิกไอคอนโปรแกรมบนหน้าจอหรือคลิกชื่อโปรแกรมที่เมนู Start เพื่อรันโปรแกรม

235

.
4. โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่ายังไม่เรจิสเตอร์ในกรอบสี่เหลี่ยม

236
5. ที่เมนู View, เลือก Output Window เพื่อแสดงให้เห็น

6. ที่เมนู Tools, เลือก Configure User Tools

237

7. ในกรอบ Preferences ที่หน้า User tools คลิกปุ่ม Group Name เพื่อเปลี่ยนชื่อ

238

8. ในช่อง New Name, พิมพ์ MASM 6.14.8444
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9. คลิกปุ่ม Add Tool

10. เลือกเมนู Program
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11. เซ็ตค่าต่างๆดังนี้
Menu text: MASM
Command: C:\masm32\bin\ml.exe
Argument: $(FilePath)
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Apply

241
12. คลิกปุ่ม Add Tool

13. เลือกเมนู Program

242

14. เซ็ตค่าต่างๆดังนี้
Menu text: Run
Command: $(FileNameNoExt)
Argument:
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK

243

15. ที่เมนู Tools, เลือก User Tool Groups, เลือก MASM 6.14.8444

244

16. การแปลโค้ดให้เปิดไฟล์โค้ดภาษาแอสเซมเบลอร์ เลือก MASM จากเมนู Tools

245
17. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความที่หน้าต่าง Output ด้านล่าง

18. การรันโปรแกรมให้เลือก Run ที่เมนู Tools

246
19. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output ด้านล่าง

20. ถ้าท่านลืมเครื่องหมายจุลภาค (,), ตัวแปลภาษาจะแสดงข้อความแจ้งความ
ผิดพลาดเมื่อท่านแปลโค้ด

247

21. ถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกข้างหน้า Capture output ในเมนู Run โปรแกรมจะแสดง
ผลลัพธ์ในหน้าต่างแบบ command-prompt
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สรุป
Microsoft Macro Assembler (MASM) เป็นโปรแกรมสาหรับแปลภาษาแอสแซมบลี
ที่เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ โดยใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูตระกูล x86 สาหรับใช้กับ
ระบบปฏิบัติการดอส (MS-DOS) และเป็นโปรแกรมสาหรับแปลภาษาแอสแซมบลีที่นิยมใช้มาก
ที่สุด ดังนั้นนักพัฒนาภาษาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องต้นจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และฝึก
ทักษะการเขียนภาษาโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาความเข้าใจ
และทดสอบโปรแกรมที่ต้นเขีย นขึ้นมาซึ่งจะทาให้เข้าใจรูปแบบและวิธีการทางานอย่างเป็น
ขั้นตอน รวมถึงช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาชั้นสูงที่เกี่ยวข้องต่อไป

คาถามทบทวน
1. จงยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีในปัจจุบันนอกเหนือจาก
โปรแกรม MASM32 หรือ EditPlus ว่ามีวธิ ีการดาว์นโหลดและติดตั้งเพื่อใช้งานได้อย่างไร
2. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอ่านค่าจากคีย์บอร์ด (Keyboard) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์
ใหญ่และให้แสดงผลเป็นจากแป้นพิมพ์ออกทางหน้าจอเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่พิมพ์ String โดยใช้ฟังก์ชันเบอร์ 9 ของขัดจังหวะเบอร์ 21H
4. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอ่านค่าจากคีย์บอร์ด (Keyboard) โดยใช้ฟังก์ชั่นเบอร์ 1 ของ
ขัดจังหวะเบอร์ 21H แล้วเปลี่ยนเป็นเลขฐาน 10 และพิมพ์ค่าออกทางจอภาพ (Monitor) โดยใช้
ฟังก์ชันเบอร์ 2 ของขัดจังหวะเบอร์ 21H
5. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
6. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทีเ่ ปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
7 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
8. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
9. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
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10 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 16 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
11. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
12. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
13 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor
14. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
15. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
16 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนค่าจากเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor
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