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คํานํา
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิว เตอร
รหัสวิชา 4123314 นี้ ไดเรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวด
วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน
ของอาจารย ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
เอกสารเลมนี้ ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนไว 15 สัปดาห ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ระบบจํานวนและภาษาสําหรับ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน คําสั่งโอนยายขอมูล แฟล็ก
และคําสั่งคณิตศาสตร โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้เบื้องตน การประกาศขอมูล คําสั่งกระโดด
และคําสั่งการกระทําซ้ํา โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอยเบื้องตน การกระทําระดับบิต การ
อางแอดเดรส การขัดจังหวะและคําสั่งจัดการกับสายขอมูล คําสั่งตารางและการสรางแมคโคร
การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน ผูสอนควรไดศึกษารายละเอียด
แตละหัวขอเรื่องที่สอนจากเอกสาร หนังสือ ตํารา หรือสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมอีก หวังวาเอกสาร
ประกอบการสอนนี้คงอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอนตามสมควร หากทานนําไปใชมี
ขอเสนอแนะ ผูเขียนยินดีรับฝงขอคิดเห็นตางๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
4 ตุลาคม 2557

(3)

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา
ชื่อรายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร รหัสวิชา 4123314
จํานวนหนวยกิต
เวลาเรียน
คําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมายรายวิชา
เนื้อหา
วิธีสอนและกิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 1
หัวขอเรื่อง
ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
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ชนิดของคอมพิวเตอร
โครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอร
ระบบซอฟตแวรของคอมพิวเตอร
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 2
หัวขอเรื่อง
ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
(Microprocessor and Microcontroller)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร
โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร
การเกิดอินเตอรรัพต
รีจีสเตอรของซีพียู 8086
การระบุตําแหนงในรีจีสเตอร
การเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
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หนา
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 3
หัวขอเรื่อง
ระบบจํานวน (Numeric System)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
ความหมายของตัวเลขในหลักตาง ๆ
การแปลงคาจากเลขฐานสิบเปนเลขฐานสอง
การบวกและการลบเลขฐานสอง
การคูณและการหารเลขฐานสอง
เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
บิต, ไบต, เวิรด และดับเบิ้ลเวิรด
ระบบเลข 2’ Complement
ระบบเลขบีซีดี (Binary Code Decimal)
มาตรฐาน IEEE 754
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 4
หัวขอเรื่อง
ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Language for Computer Programming)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
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หนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
ภาษาตางๆ สําหรับคอมพิวเตอร
ระดับของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม
การแปลภาษาสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาแอสแซมบลี
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 5
หัวขอเรื่อง
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Introduction to computer architecture)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
หนวยประมวลผลกลาง
หนวยความจํา
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หนา
การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ
สถาปตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 80x86
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 6
หัวขอเรื่อง
คําสั่งโอนยายขอมูล แฟล็กและคําสั่งคณิตศาสตร
(Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
คําสั่งในการโอนยายขอมูล คําสั่ง MOV
เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คําสั่งในการโอนยายขอมูล
แฟล็กและคําสั่งคณิตศาสตร
แฟล็ก (Flags)
คําสั่งทางคณิตศาสตร
กลุมคําสั่งบวกและลบ
กลุมคําสั่งคูณและหาร
กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข
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สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 7
หัวขอเรื่อง
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
(Assembly Language Programming)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเกา
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม
การเรียกใชบริการของ DOS
ขั้นตอนการแปลโปรแกรม
ตารางแสดงรหัสแอสกี
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
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หนา
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 8
หัวขอเรื่อง
การประกาศขอมูล คําสั่งกระโดดและคําสั่งการกระทําซ้ํา
(Data Declared, Jump and Iteration Loop)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
การประกาศขอมูล
การอางใชขอมูลที่ประกาศไว
การอางตําแหนงของขอมูล
การประกาศขอมูลการใชบริการของ DOS No-09h, No-0Ah
การใชบริการของ DOS หมายเลข 09h : การพิมพขอความ
การใชบริการของ DOS หมายเลข 0Ah : การอานขอความ
คําสั่งกระโดดและคําสั่งการกระทําซ้ํา
คําสั่งกระโดด (Jump Conditions)
คําสั่งวนรอบ (Loop Statements)
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
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หนา
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 9
หัวขอเรื่อง
โครงสรางควบคุม (Control Structure)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
การสรางโครงสรางการตัดสินใจแบบ if-then-else
การสราง repeat until loop
การสราง while loop
การสราง for loop
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 10
หัวขอเรื่อง
โปรแกรมยอยเบื้องตน (The initial Subprogram)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
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เนื้อหาทีส่ อน
คําสั่งที่รองรับการเรียกโปรแกรมยอย
การประกาศโปรแกรมยอย
คําสั่งเก็บขอมูล (PUSH) และดึงขอมูล (POP) จากแสต็ก
ตัวอยางการใชงานโปรแกรมยอย
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 11
หัวขอเรื่อง
การกระทําระดับบิต (The Bit Level)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
คําสั่งทางตรรกศาสตร
การประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร
คําสั่งเลื่อนบิต
ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบิต
การประยุกตใชงานคําสั่งเลื่อนบิต
คําสั่งหมุนบิต
คําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด
ตัวอยางการใชงานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต
สรุป
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คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 12
หัวขอเรื่อง การอางแอดเดรสและการขัดจังหวะ
(Addressing Mode and Interrupted)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
การอางแอดเดรส
แบบการอางแอดเดรส
การขัดจังหวะ
กระบวนการขัดจังหวะใน 8086
คําสั่งติดตอกับอุปกรณใน 8086
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 13
หัวขอเรื่อง
คําสั่งจัดการกับสายขอมูล (Character Instruction)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
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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หนา
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
คําสั่ง MOVS
คําสั่ง REP
คําสั่ง STOS
คําสั่ง LODS
คําสั่ง REPZ
คําสั่ง CMPS
คําสั่ง REPNZ
คําสั่ง SCAS
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 14
หัวขอเรื่อง
คําสั่งตารางและการสรางแมคโคร
(Macro and Instruction Table)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน

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

(14)

หนา
เนื้อหาที่สอน
คําสั่ง XLAT
แมคโคร
พารามิเตอรของแมคโคร
การใช LABEL ในแมคโคร
แมคโครกับโปรแกรมยอย
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 15
หัวขอเรื่อง
การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
(Skill Training Programs in a Primary Assembly)
รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
แผนการประเมินผลการเรียนรู
- ผลการเรียนรู
- วิธีประเมินผลการเรียนรู
- สัดสวนของการประเมิน
เนื้อหาที่สอน
การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม MASM32
การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
บรรณานุกรม

202
202
203
204
205
206
207
207
208
209
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
211
232
249
249
250
251
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สารบัญภาพ
ภาพที่
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

หนา
แสดงภาพซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
แสดงภาพซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
แสดงภาพซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
แสดงภาพซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)
แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)
แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)
แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)
แสดงภาพมินิคอมพิวเตอร (minicomputer)
แสดงภาพไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer/personal computer)
แสดงภาพไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer/personal computer)
แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)
แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)
แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
แสดงโครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอร
แสดงแผนภูมิหัวหอม
แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครโพรเซสเซอร
แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)
แสดง Block Diagram ของ ซีพียู (CPU 8086)
แสดงสถานะแฟล็ก (Flag Status) ที่ใชในการตรวจสอบการทํางานของ
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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ภาพที่
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

หนา
แสดงการเกิดอินเตอรรัพต ที่ตําแหนง 0000- 03FF ขนาด 1 กิโลไบต (1Kbytes)
แสดงรีจีสเตอรที่ใชในไมโครโพรเซสเซอร 8086
แสดงโครงสรางรีจีสเตอรของ 8086 กับการคํานวณหาคาตําแหนงใน
หนวยความจํา
แสดงการแบงกลุมของ Segment Register
แสดงตําแหนงเหมือนกับ Paragraph ใน Segment Register
แสดงการบวกคาในรีจีสเตอร CS และ IP เพื่อคํานวณหา Physical Address
แสดงการบวกคาในรีจีสเตอร DS กับ EA เพื่อหา Physical Address
แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยตรง (Direct Addressing Mode)
แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing Mode)
แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing Mode)
แสดงขั้นตอนการทํางานของหนวยประมวลผล
แสดงการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ ผานระบบบัส
แสดงการแปลงแอดเดรสจากแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ต เปนแอดเดรส
ขนาด 20 บิต
แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของเซกเมนต
แสดงการทํางานแบบไปปไลนเทียบกับการทํางานแบบปกติ
แสดงลักษณะของบัสที่มีการใชหนวยความจําแคช
แสดงการเรียงไบตขอมูลในหนวยความจํา
แสดงแฟล็กตาง ๆ
แสดงการจัดเรียงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของ
โปรแกรมที่ 9.2
แสดงการเปลี่ยนแปลงคาหลังการทํางานของโปรแกรมที่ 9.5
แสดงโครงสรางควบคุมแบบ repeat until
แสดงโครงสรางควบคุมแบบ while loop
แสดงโครงสรางควบคุมแบบ for loop
แสดงการทํางานของแสต็ก
แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรียกใชโปรแกรมยอย

23
24
25
27
27
28
30
30
31
32
55
56
58
59
62
63
71
83
114
116
135
137
138
147
148
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ภาพที่
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1

หนา
แสดงขั้นตอนการแปลงคาของ AL
แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต
แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต และการหมุนบิต
แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิต
แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด
แสดงการเก็บตําแหนงที่อยูของคําสั่งถัดไป (return address) บน stack

157
158
161
161
162
175

(18)
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หนา

2.1
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
11.1
11.2
11.3
11.4

28
86
92
103
108
113
121
155
157
159
160

แสดงชนิดของการอางอิงหนวยความจําในเซกเมนตรีจีสเตอร
แสดงคําสั่งสําหรับการกําหนดคาแฟล็กแฟล็กตาง ๆ
แสดงผลกระทบของคําสั่งตาง ๆ ตอแฟล็ก
แสดงบริการของ DOS ที่สําคัญและพารามิเตอร
แสดงตารางรหัสแอสกี
แสดงคําสั่งเทียมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจํา
แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ
แสดงคาของการกระทําทางตรรกศาสตร
แสดงผลของการใชคําสั่งทางตรรกศาสตรกับขอมูล
แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบิตของขอมูลตาง ๆ
แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย

(20)
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แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา
รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร
รหัสวิชา 4123314
(Microprocessor and Assembly Language)
จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5) ชั่วโมง
เวลาเรียน
คิด 15 สัปดาห (3 x 15) = 45 ชัว่ โมง/ภาคเรียน
45 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาคาควาดวยตัวเอง = 5 x 15 = 75 ชม./ภาคเรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปของไมโครโพรเซสเซอร ห รื อ ไมโครคอนโทรลเลอร
โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเกิดอินเทอรรัพต และการติดตอสื่อสารกับหนวยความ
จา การติดตอรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก และการเขียนภาษาแอสแซมบลีสําหรับไมโคร
โพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเกิดอินเทอรรัพต การเกิดอินเตอรรัพต รีจีสเตอรของซีพียู
8086 การระบุตําแหนงในรีจีสเตอร การเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถที่จะใชโปรแกรมดีบัก (Debug) ในการตรวจ
สอนการทํางานในระดับบิตคําสั่งและการจัดการกับบิตขอมูลได
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถเขียนภาษาโปรแกรมแอสแซมบลีเบื้องตนได
เนื้อหา
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 1
3 ชั่วโมง/สัปดาห
อธิบายถึงองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ชนิดของ
คอมพิวเตอรตลอดจนโครงสรางของฮารดแวรและซอฟตแวรที่นํา
มาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 2
3 ชั่วโมง/สัปดาห
อธิบายถึงของแตกตางระหวางไมโครโพรเซสเซอรและไม
โครคอนโทรลเลอร ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร โครงสราง
สถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร การเกิดอินเตอรรัพต
การระบุตําแหนงในรีจีสเตอรและการเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา

(22)

แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 3
3
อธิบายความหมายของตัวเลขในหลักตาง ๆ การแปลงคาจากเลข
ฐานสิบเปนเลขฐานสองการบวกและการลบเลขฐานสอง การคูณและการ
หารเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก บิต, ไบต, เวิรด และดับ
เบิ้ลเวิรด ระบบเลข 2’ Complement ระบบเล BCD (Binary Code Decimal)
และมาตรฐาน IEEE 754
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 4
3
อธิบายภาษาตาง ๆ สําหรับคอมพิวเตอร ระดับของภาษาสําหรับ
เขียนโปรแกรมการแปลภาษาสําหรับคอมพิวเตอรและภาษาแอสแเซมบลี
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 5
3
อธิบายหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา การเชื่อมตอระหวาง
อุปกรณตาง ๆ และของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 80x86
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 6
3
อธิบายคําสั่งในการโยนยายขอมูล การใชคําสั่ง MOV เครื่องมือ
ในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี คําสั่งในการโยนยายขอมูล
และคําสั่งทั่วไป การทํางานของแฟล็ก (Flags) คําสั่งทางคณิตศาสตร
กลุมคําสั่งบวกและลบ กลุมคําสั่งคูณและหาร กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 7
3
อธิบายรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเกา เปรียบ
เทียบกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม ขั้นตอนการ
แปลโปรแกรม การเรียกใชบริการของ DOS ตารางรหัสแอสกี
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 8
3
อธิบายรูปแบบและวิธีการประกาศขอมูล การอางใชขอมูลที่
ประกาศไว การอางตําแหนงของขอมูล การประกาศขอมูลสําหรับ
การใชบริการของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah การใชบริการของ DOS
หมายเลข 0Ah : การอานขอความ และหมายเลข 09h : การอานพิมพ
ขอความ คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไข คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจาก
แฟล็ก คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากรีจิสเตอร มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับกลุมคําสั่งวนรอบ เชน LOOP LOOPZ และ LOOPNZ เปนตน

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

(23)

แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 9
3
อธิบายการสรางโครงสรางการตัดสินใจแบบ if-then-else การ
สราง repeat until loop การสราง while loop และการสราง for loop
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 10
3
อธิบายคําสั่งที่รองรับการเรียกโปรแกรมยอย การประกาศโปรแกรม
ยอย คําสั่งเก็บขอมูล (PUSH) และดึงขอมูล (POP) จากแสต็กและตัวอยาง
การใชงานโปรแกรมยอย
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 11
3
อธิบายคําสั่งทางตรรกศาสตร การประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรก
ศาสตร การใชคําสั่งเลื่อนบิต ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบิต การประยุกต
ใชงานคําสั่งเลื่อนบิต คําสั่งหมุนบิต คําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด ตัวอยาง
การใชงานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 12
3
อธิบายเกี่ยวกับการอางแอดเดรสในเซกเมนตทั้งสี่ คือ CS, DS, SS
และ ES การประยุกตใชงานคําสั่งในการอางแอดเดรสแบบตาง ๆ
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 13
3
อธิบายกระบวนการขัดจังหวะและการใชคําสั่งติดตอกับอุปกรณ
ใน 8086 คําสั่งจัดการสายขอมูลตางๆ เชน คําสั่ง MOVS, คําสั่ง REP,
คําสั่ง STOS, คําสั่ง LODS, คําสั่ง REPZ, คําสั่ง CMPS, คําสั่ง REPNZ และ
คําสั่ง SCAS เปนตน
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 14
3
อธิบายคําสั่ง XLAT ความหมายขอดีและขอเสียของการใชแมคโคร
พารามิเตอรของแมคโครการใช LABEL ในแมคโครและแมคโครกับ
โปรแกรมยอย
แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 15
3
อธิบายมีวิธีการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม MASM32 รวมถึง
วิธีการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus การประยุกตใชงานคําสั่ง
และฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและตรวจสอบความถูก
ตองของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเบื้องตนได

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห

ชั่วโมง/สัปดาห
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วิธีสอนและกิจกรรม
1. บรรยาย โดยการเสนอขอมูลและปญหา การตั้งคําถามรหวางการเรียนการสอน
2. สืบเสาะหาความรู แบงผูเรียนออกเปนกลุม แบงหัวขอใหแตละกลุมไปศึกษา
3. คนควาเพิ่มเติม ทําแบบฝกหัดและกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. วิธีการสาธิต การใชเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตั้น
สื่อการเรียนการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี MASM32
การวัดผลและประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหวางภาครวม
1.1.1 คะแนนเขาชั้นเรียน
1.1.2 คะแนนจัดทํารายงายกลุม
1.1.3 คะแนนฝกปฏิบัติการ
1.1.4 คะแนนสอนกลางภาค
1.2 คะแนนสอนปลายภาครวม
1.2.1 คะแนนเขาสอนปลายภาค
1.2.2 คะแนนฝกปฏิบัติการ

รอยละ 60
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 30
รอยละ 40
รอยละ 30
รอยละ 10

(25)

2. การประเมินผล
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ
A
ดีเยี่ยม
4.0
90 - 100
B+
ดีมาก
3.5
85 – 89
B
ดี
3.0
75 – 84
C+
ดีพอใช
2.5
70 – 74
C
พอใช
2.0
60 – 69
D+
ออน
1.5
55 – 59
D
ออนมาก
1.0
50 – 54
E
ตก
0.0
0 – 49
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 1
หัวขอเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)
รายละเอียด
คอมพิวเตอร คือ อุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยในการ
ทํางานของมนุษย โดยมีการใชงานที่แตกตางกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอรมีมาอยาง
ตอเนื่องจนในปจจุบันคอมพิวเตอรเปนที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน อีกทั้ง
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพของคอมพิ ว เตอร ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในด า นความเร็ ว ในการ
ประมวลผลขอมูล ความสามารถในการเก็บขอมูลและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นดวย

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสั ป ดาหที่ 1 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกั บองคป ระกอบของระบบ
คอมพิวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร ตลอดจนโครงสรางของฮารดแวรและซอฟตแวรที่นํามาใช
รวมกับระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเปนอุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยใน
การทํางานของมนุษย โดยมีการใชงานที่แตกตางกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอรมีมา
อยางตอเนื่องจนในปจจุบันคอมพิวเตอรเปนที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน
อีกทั้งความสามารถและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรก็เพิ่มขึ้นทั้งในดานความเร็วและในการ
ประมวลผลขอมูล มีความสามารถในการเก็บขอมูลจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความเร็วเพิ่มมากขึ้นดวย
1.1 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
1.1.1 ฮารดแวร (hardware) เปนอุปกรณสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร
โดยแบงเปน 5 ประเภท เชน อุปกรณรับขอมูล (input), อุปกรณนําสงขอมูล (output), อุปกรณ
ประมวลผลขอมูล (system unit), อุปกรณจัดเก็บขอมูล (storage device), และอุปกรณที่ใชใน
การติดตอสื่อสารและนําสงขอมูล (communication device) เปนตน
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1.1.2 ซอฟตแวร (software) คือ สวนของโปรแกรมภาษาชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา
เพื่อกําหนดขั้นตอนการทํางานตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร ตามหนาที่หรือจุดประสงคที่
ผูเขียนโปรแกรมตองการ เชน Window, Winamp, Winzip, Word-Processor, Power-DVD เปน
ตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
1.1.3 สวนบุคคล (peopleware) คือ บุคลากรที่สวนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
เชน ผูใชงานทั่วไป, นักเขียนโปรแกรมภาษาชุดคําสั่ง, นักวิเคราะหและออกระบบ เปนตน
1.1.4 ขอมูล (data) คือ ขอมูลที่เก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนําไปใชงานให
ตรงตามวัตถุประสงคของผูใชงาน อาจเปนไดหลายรูปแบบ เชน รหัสของขอมูลในรูปแบบตางๆ
ตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ เปนตน
1.2 ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงคอมพิวเตอรตามรูปแบบการใชงานไดเปน 5 ชนิด ไดแก
1.2.1 คอมพิวเตอรสวนบุคคล (personal computer) เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ
ทั่วไป โดยมีคุณสมบัติหรือขีดความสามารถ เชน รับขอมูลเขา ประมวลผล สงขอมูลออก และ
เก็บจัดเก็บขอมูล เปนตน
1.2.2 คอมพิวเตอรพกพา (mobile computer) และอุปกรณพกพา (mobile
device) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ผูใชสามารถพกพานําไปใชในที่ตางๆ สวนอุปกรณพกพา
หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไดสะดวก แตยังมีขีดความสามารถ
จํากัดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล
1.2.3 เครื่องใหบริการขนาดกลาง (midrange servers) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาด
ใหญ ราคาไมแพงนักและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลอยางรวดเร็ว ทํางานบนระบบเครือขาย
(network) ที่มีการเชื่อมตอและทํางานรวมกันในระดับ 100 - 1000 เครื่อง
1.2.4 เมนเฟรม (mainframe) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ ราคาแพงและมี
ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลสูง รองรับการทํางานรวมกันของเครื่องคอมพิวเตอร
บนระบบเครือขายมากกวา 1000 เครื่อง สามารถเก็บขอมูลและภาษาชุดคําสั่งจํานวนมากได
1.2.5 ซุปเปอรคอมพิวเตอร (supercomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีการทํางาน
ประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลเร็วที่สุดในชนิดของคอมพิวเตอรที่กลาวมา อีกทั้ง
ยังมีราคาแพงที่สุด เหมาะกับงานที่มีการคํานวณที่ซับซอนมากและความแมนยําสูงสุด
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ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพิวเตอรไดดังนี้
1. ซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ มี
สมรรถนะสูง สามารถประมวลไดเร็ว และมีความสามารถในการเก็บขอมูลขนาดใหญ เชน
สถิติประชากร การขุดเจาะน้ํามัน คอมพิวเตอรชนิดนี้มีราคาแพงที่สุด สวนใหญจะใชงานใน
หนวยงานหรือองคกรที่มีการทํางานที่ตองการความเร็วสูง เชน งานวิเคราะหภาพถายจาก
ดาวเทียมของอุตุนิยมวิทยา หรือดาวเทียมที่ใชสํารวจทรัพยากรใตพื้นโลก งานวิเคราะหและ
พยากรณภูมิอากาศ งานสรางแบบจําลองโมเลกุลของสารเคมีชนอดตางๆ งานวิเคราะห
โครงสรางภายในตัวอาคารที่มีความซับซอน เปนตน ซึ่งในประเทศไทยมีเครื่องซูเปอรคอมพิวเตอร
รุน Cray YMP ใชในงานคนควาวิจัย อยูที่ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสมรรถภาพสูง (HPCC)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และสํานักงานคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูใชงานสวนมากมักเปนนักวิจัย
ทางดานวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตรทั่วประเทศ โดยบริษัทผูผลิตที่ไดรับความหนาเชื่อถือ ไดแก
บริษัทเครยรีเสิรซ (Cray Research), บริษัท เอ็นอีซี (NEC) เปนตน แสดงไดดังภาพที่ 1.1 - 1.4

ภาพที่ 1.1 -1.4 แสดงภาพซุปเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
ที่มา: Lady Spor.2010
2. เมนเฟรม (mainframe) เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญ แตมีขาดเล็กกวาและมี
สมรรถนะต่ํากวาซุปเปอรคอมพิวเตอร มีราคาแพง นิยมใชงานกับภาคธุรกิจขนาดใหญ เชน
ธนาคาร โรงแรม หรือ ใช เ ป น เซิ รฟ เวอรข ององค ก ารขนาดใหญ เป น ต น การใช ชื่ อ ว า
เมนเฟรมคอมพิวเตอร ก็เพราะครั้งแรกที่สรางคอมพิวเตอรลักษณะนี้ไดสรางไวบนฐานรองรับ
ที่เ รียกวา คัส ซี่ (Chassis) โดยตอ มาภายหลั งไดชื่อเรียกฐานรองรับ นี้วา เมนเฟรม ซึ่ง
คอมพิวเตอรเมนเฟรมที่มีชื่อเสียงมาก คือ เครื่องของบริษัท IBM (The International Business
Machines Corporation) แสดงไดดังภาพที่ 1.5 - 1.8
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ภาพที่ 1.5 - 1.7 แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)
ที่มา: wordpress.2014
3. มินิคอมพิวเตอร (minicomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะรองลงมาจาก
เครื่องคอมพิวเตอร เมนเฟรม ประมวลผลไดชาและราคาเครื่ องก็ ยั งถู กกวาเครื่ องคอมพิวเตอร
เมนเฟรม เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองการความสามารถในการประมวลผลดวย
ความเร็วสูง ราคาไมแพงจนเกินไป เชน หนวยงานหรือองคกร สถานบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตางๆ เปนตน แสดงไดดังภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.9 แสดงภาพมินิคอมพิวเตอร (minicomputer)
ที่มา: suwanpaiboon.2014
4. ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer/personal computer) เปนคอมพิวเตอรสวน
บุคคล หรือคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ(Desktop computer) มีขนาดเล็กกวามินิคอมพิวเตอร
เหมาะกับการนํามาใชงานที่ไมจําเปนตองใชความเร็วสูงมาก แตในปจจุบันความสามารถของ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดพัฒนาประสิทธิภาพไดสูงขึ้นมากและราคาไมแพง เปนที่นิยมนํามาใช
งานในครัวเรือน แสดงไดดังภาพที่ 1.10 และภาพที่ 1.11 อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาในรูปแบบที่
สามารถพกพาสะดวกขึ้น ไดแก
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ภาพที่ 1.10 – 1.11 แสดงภาพไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer/personal computer)
ที่มา: signalbattalion 3rd.2002
4.1 โนตบุค (Notebook Computer/ Laptop) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลขนาด
เล็กประมาณสมุดโนต ประหยัดไฟและมีราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ ใชแบตเตอรรี่ในการ
สํารองไฟ พกพาไดสะดวก ป จจุบั นไดพัฒนาใหมีขนาดเล็กบางและน้ําหนักเบา อีกทั้งยังมี
ความสามารถเทียบเทากับคอมพิวเตอรตั้งโตะที่ใชงานในครัวเรือน แสดงไดดังภาพที่ 1.12 - 1.14

ภาพที่ 1.12 - 1.14 แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)
ที่มา: rakuten.2013
4.2 เทบเล็ต (tablet PC) มีลักษะคลายกระดานชนวน ที่ใชเขียนตัวหนังสือใน
สมัยกอน ลักษณะคลายสมุดจดบันทึกหรือสมุดโนต ผูใชงานสามารถที่จะขีดเขียนตัวหนังสือหรือ
วาดภาพลงไปบนหนาจอไดโดยไมจําเปนตองใชคียบอรดเปนอุปกรณนําเขาขอมูล เหมาะสําหรับ
ผูใชที่ชอบงานเขียนมากกวางานพิมพ ซึ่งในปจจุบันเทบเลตสามารถบันทึกขอมูลในรูปแบบเสียงได
อีกดวย แสดงไดดังภาพที่ 1.15 - 1.16

ภาพที่ 1.15 - 1.16 แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)
ทีม่ า: rakuten.2013
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4.3 พีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant) เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กเทาฝา
มือ มีความเร็วในการประมวลชากวาคอมพิวเตอรสวนบุคคลท แตยังสามารถดูหนัง ฟงเพลง
เลนอินเตอรเ น็ต ดูปฏิทิน และยังสามารถเปน สมุด นัดหมายได ซึ่งในบางรุนสามารถเปน
โทรศัพทเคลื่อนที่ มีอุปกรณนําขอมูลที่เรียกวา สไตลลัส (stylus) ซึ่งมีลักษณะคลายปากกาใช
แรงกดลงไปบนหนาจอพีดีเอ บางรุนสามารถบันทึกขอมูลในรูปแบบเสียงไดอีกดวย แสดงได ดั ง
ภาพที่ 1.17 - 1.19

ภาพที่ 1.17 - 1.19 แสดงภาพพีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant)
ที่มา: Interactive Graphical SCADA System.2010
1.3 โครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลวคอมพิวเตอรแตละรุน มี
สถาปตยกรรมของสวนประกอบตาง ๆ ในระบบฮารดแวรที่ไมเหมือนกัน แตถามองโครงสราง
ของคอมพิวเตอรในรูปแบบสวนประกอบยอย (Module) ตางๆ แลวจะมีสวนประกอบตาง ๆ ที่มี
รูปแบบเหมือนกัน แสดงไดดังภาพที่ 1.20
หนวยความจํา
(Memory Unit)

หนวยนําขอมูลเขา
(Input Unit)

หนวยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit)
หนวนควบคุม (Control Unit)
รีจีสเตอร (Register)

หนวยประมลผลกลาง (ALU)

ภาพที่ 1.20 แสดงโครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอร

หนวยแสดงผล
(Output Unit)
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1.3.1 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หนวย
ประมวลผลกลางจัดไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดเปรียบเสมือนเปนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร
โดยทําหนาที่ในการคํานวณคาตาง ๆ ตามชุดคําสั่งที่ไดรับ และควบคุมการทํางานสวนประกอบ
อื่น ๆ ทั้งหมด ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลางจะถูกสรางใหอยูในรูปของ
วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เพียงตัวเดียว ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ภายในหนวย
ประมวลผลกลางจะมีสวนประกอบยอย ๆ ที่สําคัญ 3 สวนคือ
1. หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU)
เปนหนวยที่ทําหนาที่ประมวลผลโดยโดยวิธีทางคณิตศาสตร เชน บวก ลบ คูณ หาร หรือ ทํา
หนาที่ประมวลผลทางตรรกะ (logic) เชน AND, OR, NOT, COMPLEMENT เปนตน อีกทั้งยังทํา
หนาที่ในการเปรียบเทียบคาตาง ๆ อีกดวย
2. หนวยเก็บขอมูลชั่วคราว (Register) เปนหนวยความจําขนาดเล็ก ทําหนาที่เปนที่
พักขอมูลชั่วคราวกอนที่จะถูกนําไปประมวลผล โดยปกติแลวในหนวยประมวลผลกลางจะมี
หนวยเก็บขอมูลชั่วคราว (Register) สําหรับเก็บขอมูลไดไมเกิน 64 ตัว การอางอิงขอมูลของ
หนวยเก็บขอมูลชั่วคราว (Register) จะมีความเร็วเทากับความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง
เพราะเปนหนวยความจําสวนที่อยูภายในตัวหนวยประมวลผลกลาง จึงไมจําเปนตองไปอางอิง
ถึงตําแหนงภายนอกของหนวยประมวลผล (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
3. หนวยควบคุม (Control Unit) เปนเสมือนหนวยบัญชาการ ทําหนาที่กําหนด
จังหวะการทํางานตาง ๆ ของระบบคอมพิว เตอร โดยไมเ วน แมแตสว นประกอบอื่น ๆ ของ
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) นอกจากนี้ยังทําหนาที่ควบคุมการสงขอมูลระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอรอีกดวย
1.3.2 หนวยความจํา (Memory Unit) เปนหนวยความจําที่ทําหนาที่เก็บขอมูล
ตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน ขอมูลตัวเลขหรือขอความ หรือชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ใชใน
การสั่งการทํางานระบบคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลวหนวยความจําจะถูกสรางมาบนวงจรรวม
(Integrated Circuit: IC) เพื่อใหมีความจุสูงแตมีขนาดเล็ก ดังนั้นขอมูลที่เก็บในหนวยความจําจะ
มีสถานะเพียงแคเปดวงจร (0) หรือปดวงจร (1) เทานั้น หนวยความจําสามารถแบงออกไดเปน
สองประเภทใหญ ๆ คือ
1. ROM (Read Only Memory) เปนหนวยความจําสวนที่ CPU สามารถอาน
ขอมูลออกมาใชงานไดตามวิธีการปกติ แตเมื่อตองการจะเขียนขอมูลลงไปจะตองใชวิธีการ
พิเศษ ทําใหตองมีวงจรในการเขียนขอมูลโดยเฉพาะ ขอดีของหนวยความจําชนิดนี้ก็คือ ขอมูลที่
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เขียนลงไปจะคงอยูไปตลอดแมวาจะมีการปดเครื่องคอมพิวเตอรไปแลวก็ตาม ดังนั้น ROM จึง
มักจะถูกใชเก็บชุดคําสั่งที่ใชเริ่มตนการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. RAM (Random Access Memory) เปนหนวยความจําที่ CPU สามารถ
อานเขียนขอมูลไดตามวิธีการปกติสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลภายในไดตลอดเวลา บางครั้ง
RAM จึงมักจะถูกนําไปใชเก็บขอมูลระหวางการทํางานของระบบ แต RAM ก็มีขอเสียคือขอมูล
ที่เก็บไวทั้งหมดจะสูญหายไปทันที หากไมมไี ฟฟาในการทํางาน
1.3.3 หนวยนําขอมูลเขาและหนวยแสดงผลขอมูลออก (I/O Unit) เปนหนวยที่
เปรียบเสมือนระบบประสาทของเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาที่รับการติดตอประสานงานกับ
ภายนอกระบบ และแสดงผลที่ไดออกมา เชน คียบอรด จอภาพ ลําโพง อุปกรณบันทึกขอมูล
ชนิดตางๆ เปนตน โดยปกติแลวเรามักจะแบงความหรูหราของเครื่องคอมพิวเตอรโดยดูจาก
หนวยนําขอมูลเขาและหนวยแสดงผลเปนสวนใหญ เชน ขนาดของจอภาพ ความจุของอุปกรณ
บันทึกขอมูลชนิดตางๆ เปนตน
1.4 ระบบซอฟตแวรของคอมพิวเตอร
ชุดคําสั่ง (software) เปนเหมือนหัวใจ ในการสั่งงานใหคอมพิวเตอรทําตามสิ่งที่
เขียนลงในชุดคําสั่ง (software) นั้น ๆ ซึ่งโดยรวมแลวราคาของระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูใน
ปจจุบันจะเปนราคาของชุด คําสั่ง (software) เป นสวนใหญ ซึ่งความหมายโดยทั่วไปแลว
ชุดคําสั่ง (software) คือ กลุมของคําสั่งที่กําหนดการใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ตองการ” การพัฒนาระบบชุดคําสั่ง (software) ใหกับ
คอมพิวเตอรจะมีการกําหนดประเภทของชุดคําสั่ง (software) ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.4.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software) เปนชุดคําสั่ง (software) สวนที่ทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวร (hardware) โดยตรงเพื่อทําใหระบบคอมพิวเตอรทํางาน
ไดเ กิดประสิท ธิ ภาพสู ง ที่สุด ทํ าหน าที่ ใ หบ ริก ารการสั่ งงานฮาร ด แวร ประสานการทํ า งาน
ระหวางโปรแกรมชุดคําสั่ง (software) ประเภทอื่น ๆ อํานวยความสะดวกในเรื่องของการรวม
รายละเอียดการสั่งงานที่ซับซอนใหเหลือเพียงการสั่งงานงาย ๆ เชน การอานไฟลจากจาน
บันทึกขอมูล (disk drive) การจัดการไฟล (file management) การจัดการผูใช (user account)
การปองกันและรักษาความปลอดภัย (protection and security) เปนตน
1.4.2 คลังโปรแกรมระบบ (System Library) เปนสวนที่รวบรวมการชุดคําสั่ง
การทํางานที่มีความซั บ ซอ น เพิ่มขึ้นมาจากชุ ด คําสั่งระบบ (System Software) ทํ าหนาที่
ใหบริการการทํางานกับชุดคําสั่งประยุกต (application software) เชน ในซอฟตแวรระบบ
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อาจจะมีคําสั่งแคอานเขียนไฟล แตในคลังโปรแกรมระบบอาจจะมีคําสั่งที่จัดการกับไฟลหลาย
ๆ ไฟลในรูปแบบของฐานขอมูล เปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
1.4.3 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนชุดคําสั่ง (software) ที่
พั ฒนาขึ้ นมาเพื่ อใช กั บงานกั บงานด านใดดานหนึ่ งโดยเฉพาะ ชุ ด คํ า สั่ ง ประยุ ก ต (application
software) อาจจะเปนโปรแกรมชุดคําสั่ง (software) ที่พัฒนาขึ้นมาเองหรือซื้อมาในรูปแบบ
โปรแกรมสําเร็ จรูป (application program) ก็ได ซึ่งในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูป (application
program) แบงตามกลุมตามลักษณะการที่ใชงาน เชน ดานการประมวลผลคํา ดานการวิเคราะห
ขอมูล หรือตารางทํางาน ดานการเก็บและเลือกคนขอมูลเปนระบบฐานขอมูล ดานกราฟก และ
นําเสนอขอมูลดาน การติดตอสื่อสารทางไกล ดานการพิมพตั้งโตะ ดานการลงทุนและจัดการ
การเงิน ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม ดานการจําลอง เกมและการตัดสินใจ เปนตน
ความสัมพันธกันของสวนประกอบตาง ๆ
ความสัมพันธกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรประเภทตาง ๆ สามารถที่จะเขียน
ใหอยูในรูปของแผนภูมิหัวหอม แสดงไดดังภาพที่ 1.2 โดยสวนของฮารดแวรจะอยูชั้นในสุด ถัด
มาจะเปนสวนของคลังโปรแกรมระบบ (System Library) และซอฟตแวรประยุกตตามลําดับ
โดยระบบในชั้นนอกจะเรียกใชการบริการของระบบในชั้นในกวาลงไปและคอยใหบริการแก
ระบบในชั้นที่อยูถัดออกมาจากตัวเอง (ธีรวัฒน ประกอบผล, 2537)
ผูใช (User)

ภาพที่ 1.21 แสดงแผนภูมิหัวหอม
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สรุป
ระบบคอมพิ ว เตอร ประกอบไปด ว ยส ว นสํ า คั ญ หลายส ว น เช น ฮาร ด แวร
(hardware) ซอฟตแวร (software) สวนบุคคล (peopleware) และขอมูล (data) เปนตน ซึ่งแต
ละสวนมีความสัมพันธกันและสามารถทํางานโดยประสานงานกันเพื่อทําใหระบบคอมพิวเตอร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิดของคอมพิวเตอรสามารถแบงคอมพิวเตอรตาม
รูป แบบการใชงานไดเ ป น 5 ชนิด ไดแกค อมพิว เตอรสว นบุ ค คล (personal computer)
คอมพิวเตอรพกพา (mobile computer) และอุปกรณพกพา (mobile device) เครื่องใหบริการ
ขนาดกลาง (midrange servers) เมนเฟรม (mainframe) และซุป เปอรค อมพิว เตอร
(supercomputer)

คําถามทบทวน
1. จงอธิบายสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรวาควรมีสวนประกอบอยางนอยที่สุดอะไรบาง
2. ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพิวเตอรไดเปนอยางไร
3. จงอธิ บ ายความแตกต า งระหว า งซุ ป เปอร ค อมพิ ว เตอร แ ละเมนเฟรมคอมพิ ว เตอร
4. จงอธิบายความแตกตางระหวาง มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) คอมพิวเตอรสวนบุคคล
(Personal Computer) และโนตบุค (Notebook) วามีค วามเหมือ นหรือ แตกตางกั น อยางไร
5. จงอธิบายความแตกตางระหวางเทปเล็ต (Tablet PC) และพีดีเอ (PDA)
6. จงอธิบายความแตกตางระหวาง ROM (Read Only Memory) และ ROM (Read Access Memory)
7. ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพิวเตอรไดเปนอยางไร
8. ถาเรามองโครงสรางของคอมพิวเตอรในรูปแบบ Module แลวจะเห็นสวนประกอบตาง ๆ ที่มี
รูปแบบเหมือนกันอยางไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ
9. การกําหนดประเภทของซอฟตแวร แบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง
10. แผนภูมิหัวหอม คืออะไร ประกอบดวยสิ่งใดบาง
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 2
หัวขอเรื่อง ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
(Microprocessor and Microcontroller)
รายละเอียด
คอมพิ ว เตอร มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต ยุ ค แรกที่ มี ก ารใช ห ลอด
สุญญากาศแทนวงจรในการคํานวณตอมาในป ค.ศ. 1954 ไดมีการคิดคนการใชทรานซิสเตอร
แทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในชวงทศวรรษที่ 1950 นี้เองก็ไดมี
การคิดคนวงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้นมาใชในกับเครื่องคอมพิวเตอร จึงทําใหเครื่อง
คอมพิว เตอรมีขนาดเล็ กลงและใชพลั งงานไฟฟานอยลง มีความเร็ว เพิ่มมากขึ้น และมีก าร
พัฒนาวงจรรวมขนาดใหญที่เรียกวา Very Large Scale Integrated Circuit ทําใหสามารถรวม
การประมวลผลทั้งหมดไวในชิพตัวเดียว

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 2 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับความแตกตางระหวางไมโคร
โพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร โครงสรางสถาปตยกรรมของ
ไมโครโพรเซสเซอร การเกิดขั ดจั งหวะ การระบุ ตําแหนงในรีจีสเตอรและการเขาถึงขอมู ลใน
หนวยความจํา ในขณะที่ คอมพิว เตอรมีก ารพัฒนาอยางตอเนื่อ งเริ่มตั้งแตยุค แรกที่มีก ารใช
หลอดสุญญากาศแทนวงจรในการคํานวณ ซึ่งในเวลาตอมาในป ค.ศ. 1954 ไดมีการคิดคนการ
ใชทรานซิสเตอรแทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในชวงทศวรรษที่
1950 นี้เองก็ไดมีการคิดคนวงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้นมาใชในกับเครื่องคอมพิวเตอร จึง
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงและใชพลังงานไฟฟานอยลง มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น
และมีการพัฒนาวงจรรวมขนาดใหญที่เรียกวา Very Large Scale Integrated Circuit ทําให
สามารถรวมการประมวลผลทั้งหมดไวในชิพตัวเดียว เชน ไมโครโพรเซสเซอรตระกูลเพนเที่ยม
(Pentium) ของบริษัทอินเทล (Intel Corporation) และสามารถรวมไมโครโพรเซสเซอรหลายๆ
ตัวใหสามารถทํางานรวมกันได นอกจากนั้นจํานวนขอมูลที่ใชในการประมวลผลมีการพัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 8 บิต มาเปน 32 บิต 64 บิตและ 128 บิตตามลําดับ
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2.1 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะวงจรรวม (Integrated Circuit) หรือชิพ (Chip) โครงสรางภายในจะมีวงจรรวม
ขนาดใหญป ระกอบไปด ว ย หนว ยคํ านวณทางคณิต ศาสตร (Arithmetic Unit) รีจิส เตอร
(Register) บัสขอมูล (Data Bus) บัสควบคุม (Control Bus) บัสที่อยู (Address Bus) รวมกันเปน
หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เพื่อทําหนาที่ในการประมวลผลตาม
โปรแกรมคําสั่งที่ปอนเขามา แสดงไดดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครโพรเซสเซอร (Block Diagram of Microprocessor)
ที่มา: (http://brainly.in/question/3843)
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) เปนชิพประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่ง
ทําหนาตามโปรแกรมหรือขุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา ภายในประกอบดวยวงจรรวมขนาดใหญ (Very
Large Scale Integrated Circuit) ประกอบไปดวย หนวยคํานวณทางคณิตศาสตร (Arithmetic
Unit) รีจิสเตอร (Register) บัสขอมูล (Data Bus) บัสควบคุม (Control Bus) บัสที่อยู (Address
Bus) รวมกันเปนหนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หนวยความจํา (Memory)
วงจรนั บ (Counter Circuit) วงจรจั บ เวลา (Timing
Circuit) หรื อ วงจรอื่ น ๆ รวมอยู ใ นชิ พ
ไมโครคอนโทรลเลอร แสดงไดดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโครคอนโทรลเลอร (Block Diagram of Microcontroller)
ที่มา: (https://aninditadhikary.wordpress.com/tag/microcontroller/)
2.2 ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร จัดแบงตามลักษณะการใชงานได 3 ประเภท
2.2.1 Dedicated or Embedded Controller เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะที่ เชน ใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องซักผา เตา
ไมโครเวฟ เครื่องคิดเลข และอื่นๆ โดยมากมักจะเรียกไมโครโพรเซสเซอร ประเภทนี้วา
“ไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller)” เชน TMS-1000 ของบริษัท Texas Instrument
สําหรับบริษัท Intel ไดเริ่มพัฒนาจาก ชิปขนาด 4 bits และในป 1976 บริษัท Intel ไดเปดตัว
8048 ซึ่งเปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 bits ที่มี RAM, ROM และ I/O port ภายในชิปตัว
เดียวกัน ในปจจุบันมี 8096 ซึ่งมีทั้ง 16-bit CPU, RAM, ROM, UART, Port, Timer และ
analog-to-digital converter ขนาด 16-bit ภายในชิปตัวเดียว
2.2.2 Bit-slice Processor เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ไดรับการพัฒนใหสามารถ
นําฟงกชันบางอยางที่ไมมีในไมโครคอนโทรลเลอร เชน ฟงกชันการทํางานแบบ Multiplexer
และ Sequencer เขามาทํางานบนชิพประมวลผลได อีกทั้งยังสามารถควบคุมการทํางานดวย
โปรแกรมชุดคําสั่ง โดยเรียกโปรแกรมชุดคําสั่งสําหรับฟงกชันการทํางานนี้วา “Micro Code”
2.2.3 General-purpose Processor เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป ซึ่งควบคุมการทํางานดวยโปรแกรม แบงตามรุนที่พัฒนาโดยบริษัทอิน
เทล ((Intel Corporation) ผูผลิต โดยมีการพัฒนามาตั้งแตรุน 4040 ซึ่งเปนไมโครโพรเซสเซอร
ขนาด 4 บิต และพัฒนาเปนรุน Pentium จําแนกไดดังนี้
• 8086 มี data bus ขนาด 16 bits ดังนั้นจึงสามารถ อาน/เขียนขอมูลไดครั้งละ 16 bit
8086 มี data bus ขนาด 16 bits ดังนั้นจึงสามารถ อาน/เขียนขอมูลไดครั้งละ 16 bits
หรือ 8 bits
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• 8086 มี address bus ขนาด 20 bits ดังนั้นจึงสามารถระบุตําแหนงในหนวยความจําได
สูงสุด 220 หรือ 1,048,576 ตําแหนง โดยแอดเดรสแตละตําแหนงจะจัดเก็บขอมูล
ขนาด 8 bits ขอมูลขนาด 16 bit word จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา ตําแหนงที่
แอดเดรสอยูตอจากกัน ดังนั้น ถาไบตแรกของ word ถูกจัดเก็บไวใน memory address
เลขคู 8086 จะสามารถอานไดภายในการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว แตถาไบตแรกของ
word ถูกจัดเก็บไวใน memory address เลขคี่ 8086 จะอานขอมูลนั้นโดยใช Bus
Operation 2 ครั้ง (อานทีละ byte)
• 8088 เปนไมโครโพรเซสเซอรขนาด 16 bit (ALU, รีจิสเตอรภายใน และชุดคําสั่ง
(Instruction) จะมีขนาด 16
bit word เชนเดียวกับ 8086)
- 8088 มี data bus ขนาด 8 bits ดังนั้นจึงสามารถอาน หรือเขียนขอมูลไดครั้งละ 8 bits
เทานั้น ในการอาน/เขียนขอมูลหรือชุดคําสั่งขนาด 16 bits จะตองใช Bus Operation 2 ครั้ง
- 8088 มี address bus ขนาด 20 bits ดังนั้นจึงสามารถ address ตําแหนงใน
หนวยความจําไดสูงสุด 220 หรือ 1,048,576 ตําแหนง
• 80186 และ 80188 เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ปรับปรุงมาจาก 8086 และ 8088
นอกจากทั้งคูจะเปน CPU ขนาด 16 bit แลว ยังมี programmable peripheral devices
บูรณาการรวมอยูใน package เดียวกัน ชุดคําสั่งตางๆ ใน 80186 และ 80188 เปน
superset ของชุดคําสั่งของ 8086 และ 8088 ซึ่งหมายความวาชุดคําสั่งเดิมใน 8086
และ 8088 ยังคงสามารถทํางานไดใน 80186 และ 80188 โดยมีชุดคําสั่งเพิ่มเติมไม
มากนัก ดังนั้นโปรแกรมที่เขียนใหสามารถทํางานไดใน 8086 หรือ 8088 จะยังคง
สามารถทํางานไดใน 80186 และ 80188 (เรียกวา upward compatible) แตโปรแกรมที่
เขียนใหทํางานบน 80186 และ 80188 อาจจะไมสามารถทํางานไดใน 8086 และ 8088
• 80286 เปนไมโครโพรเซสเซอร ที่ปรับปรุงมาจาก 8086 (มีการปรับปรุงในระดับสูง) ที่
ไดรับการ ออกแบบใหใชเปน CPU ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการ
ทํางานแบบ Multi-user/ Multitasking การทํางานของ 80286 ใน real address mode จะมี
ฟงกชันการทํางานเหมือน 8086 ความเร็วสูงการทํางานใน virtual address mode จะมี
คุณสมบัติในการแยกโปรแกรมประยุกตของผูใชออกจากระบบปฏิบัติการ เพื่อไมใหสวน
ของโปรแกรมไปทําลายโปรแกรมระบบได
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• 80386 และ 80486 เปนไมโครโพรเซสเซอร ขนาด 32 bit ซึ่งสามารถระบุตําแหนง
ของแอดเดรสในหนวยความจําไดสูงสุดถึง 4GB และมีการนําเทคโนโลยี RISC
(Reduced Instruction Set Computer) มาใช ทําใหมีคุณสมบัติที่ซับซอนเพิ่มมากขึ้นใน
เรื่องของการทํางานแบบ Multi-user/ Multitasking
2.3 โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร
ไมโครโพรเซสเซอรตระกูลของ Intel จะมีโครงสรางสถาปตยกรรมในลักษณะ
เดียวกัน สําหรับการเริมตนศึกษาโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอรจาก 8086
เพื่อใหเขาใจไดโดยงาย และไมซับซอนมากนักและกอนที่จะเขาไปถึงการเขียนโปรแกรมให
สามารถทํางานบนวิพตระกูล 8086 จะตองทราบโครงสรางการทํางานภายใน ไมวาจะเปน ALU,
Flag, Register, Instruction Byte Queue และ Segment Register 38 CPU 8086 มีแอดเดรส 20
เสน (Address Bus 20 bits) ทําใหสามารถอางถึงแอดเดรสได 1,045,576 ไบต (หรือ 1 MB - เมกะ
ไบต) หรือมากเปน 16 เทา ของไมโครโปรเซสเซอรขนาด 8 บิต และมี data bus ขนาด 16 บิต จึง
ทําให CPU 8086 สามารถเรียกขอมูลไดทีละ 1 เวิรด หรือ 2 ไบต และยังเตรียมพรอมสําหรับการ
ทํางานแบบหลาย CPU รวมทั้งการทํางานรวมกับอุปกรณอื่นไดดวย แสดงไดดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 แสดง Block Diagram ของ ซีพียู (CPU 8086)
ที่มา: (https://sites.google.com/site/kwantharathepsiri67/3)
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8086 แบงสวนตามฟงกชันการทํางานที่เปนอิสระตอกันออกเปน 2 สวน คือ BIU (Bus Interface Unit)
และ EU (Execution Unit) เพราะจะทําใหความเร็วในการทํางานสูงขึ้น
1. BIU จะทําหนาที่สงคาแอดเดรสเพื่อไป fetch คําสั่งจากหนวยความจํา, อาน
ขอมูลจากหนวยความจํา และพอรต, และเขียนขอมูลไปยังหนวยความจํา และพอรต
2. EU ของ 8086 จะบอก location ที่จะไป fetch instruction, decode instruction
และ execute instruction
2.3.1 EU (Execution Unit) ประกอบดวย
1. Control Circuitry ทําหนาที่ควบคุม Operation ภายในทั้งหมด
2. Instruction Decoder ทําหนาที่แปลความหมายของชุดคําสั่งที่นํามาจาก
Memory ใหเปนลําดับของภาษาเครื่องที่ EU สามารถปฏิบัติได
3. ALU มีขนาด 16 bits ซึ่งมีฟงกชันในการ Add (บวก), Subtraction (ลบ),
AND, OR, XOR, increment, decrement, complement และ shift
4. Flag Register เปน flip-flop ที่แสดงสถานะของการ execute instruction
หรือการควบคุมการทํางานของชุดคําสั่ง Flag Register ขนาด 16 บิต โดยที่ใน EU จะบรรจุ
active flag 9 ตัว โดยเปน flag แสดงสถานะ (Condition flags) จํานวน 6 บิต และ flag ควบคุม
(Control flags) จํานวน 3 บิต สําหรับบิตสวนที่เหลือก็ไมไดใช แสดงไดดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 แสดงสถานะแฟล็ก (Flag Status) ทีใ่ ชในการตรวจสอบการทํางานของซีพียู (CPU 8086)
ที่มา: (http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204323/gen_arch/86register.html)
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4.1 แฟล็กแสดงสถานะ (Conditional Flag) มีทั้งหมด 6 ตัว จะถูกใชใน
การแสดงเงื่อนไขบางอยางที่สรางโดยชุดคําสั่งในการ SET หรือ RESET คา Flag เหลานี้ จะ
ดําเนินการโดย EU บนพื้นฐานของผลลัพธของการคํานวณ เชน carry out flag จะถูก set ใหมี
คาเปน 1 หากผลลัพธของการบวกเลขฐาน 2 จํานวน 16 bits มีตัวทดหลักเพิ่มเติมจากบิตที่มี
ความสําคัญสูงสุด หรือ MSB (Most Significant Bit)
1. CF (Carry Flag) จะถูก SET เมื่อมี CARRY OUT ของ MSB
2. PF (Parity Flag) จะถูก SET เมื่อผลลัพธมี parity เปน EVEN
3. AF (Auxiliary Carry Flag) สําหรับ BCD
4. ZF (Zero Flag) จะถูก SET เมื่อผลลัพธ = 0
5. SF (Sign Flag) เปนคา MSB ของผลลัพธ (0 เปนคา +, 1 เปนคาลบ)
6. OF (Overflow Flag) จะถูก SET เมื่อผลลัพธเกิดการ Overflow
4.2 แฟล็กควบคุม (Control Flag) มีทั้งหมด 3 ตัว จะถูกใชในการควบคุม
การปฏิบัติที่แนนอนของโพรเซสเซอร ซึ่ง
แฟล็กเหลานี้จะถูก SET หรือ RESET โดยเจตนาของชุดคําสั่งที่ใสไวในโปรแกรม
1. TF (Trap Flag) ถูกนํามาใชสําหรับชุดคําสั่งทํางานในลักษณะ Single Step
2. IF (Interrupt Flag) ถูกนํามาใชกําหนดการขัดจังหวะในชุดคําสั่งของโปรแกรม
3. DF (Direction Flag) ถูกนํามาใชกับชุดคําสั่งที่เปนสายอักขระ (String)
รูปแบบของแฟล็ก (flag) ไดถูกออกแบบมาเพื่อแสดงผลของการกระทําทาง
คณิตศาสตรและตรรกะ สถานะที่เปนไปไดของ flag จะมีไดแคสองสถานะ คือ ถูกเซตทําใหมี
คาเปน 1 หรือถูก รีเซตใหมีคาเปน 0 แฟล็กตัวทด (carry flag) จะสดงลักษณะบอกการทด
หรือ การขอยืมของบิตสูงสุดของผลลัพธ , แฟล็กพาริตี้ (parity flag) จะใชแสดงจํานวนคูหรือคี่
ของตัวเลขที่เปน 1 ในรีจิสเตอร ถาเปนคู flag นี้จะถูกเซตเปน 1, แฟล็กตัวทดชวย (auxiliary
carry flag) จะใชงานแบบ "decimal adjust" ในการคํานวณ BCD, แฟล็กศูนย (zero flag) จะมีคา
เปน 1 เมื่อผลลัพธเปนศูนยแฟล็กเครื่องหมาย (sign flag) จะไดรับการเซตเมื่อผลลัพธเปนเลข
จํานวนลบ , โอเวอรโฟลวแฟล็ก (OF) ใชเพื่อแสดงวามีความผิดพลาดในการคํานวณ เนื่องจาก
การใสเครื่องหมายของผลลัพธ เชนถามีการบวกเลข +127 กับ+2 ผลลัพธที่ไดถาคิดคํานวณ
แบบมีเครื่องหมายจะไดคําตอบเปน –127 ซึ่งผิดความหมาย เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
8086 จะเซตโอเวอรโฟลวแฟล็กใหเปน 1
แฟล็กควบคุมทิศทาง (direction flag) จะกําหนดทิศทางของกลุมคําสั่ง
เกี่ยวกับสตริง วาจะมีทิศทางการทํางานจากแอดเดรสมากไปนอยหรือจากแอดเดรสนอยไปมาก
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แฟล็กขัดจังหวะ (IE) ถาถูกเซตเปน 1 แสดงวาจะยอมรับขัดจังหวะจากภายนอก โดยหยุดการ
ทํางานตามปกติของโปรแกรมไวกอน และ Tap flag (TF) จะทําให 8086 ทํางานแบบทีละคําสั่ง
เพื่อการแกไขโปรแกรม
2.3.2 BIU (Bus Interface Unit) ประกอบดวย
1. Queue : BIU จะจัดเก็บชุดคําสั่งที่ fetch มาจากหนวยความจําไดสูงสุด
6 คําสั่ง โดยจะใชเทคโนโลยีที่เรียกวา FIFO (First-In First-Out) เมื่อ EU พรอมที่จะทํางานกับ
ชุดคําสั่งตอไปก็เพียงแตนําขอมูลและชุดคําสั่งมาจาก Queue โดยไมตองไปยุงเกี่ยวกับ Bus จึง
สามารถทํางานไดเร็วขึ้นอีกหลายเทา แทนที่จะตองรอการอานขอมูลและชุดคําสั่งมาจาก
หนวยความจําภายนอก เวนแตวาเมื่อเมื่อพบคําสั่ง JMP (Jump) หรือ CALL ที่ตองเรียกขอมูล
มาจากแอดเดรสที่กําหนดไวในโปรแกรม คุณสมบัติในการ Fetch คําสั่งตอไปมาเก็บไวใน
Queue ในขณะที่ EU กําลังexecute คําสั่งอื่นอยู เรียกวา Pipelining
2. Segment Register : BIU จะสงคา address ขนาด 20 bits ออกไป
ดังนั้นจึงสามารถที่จะระบุตําแหนงใน Memory ได  220 = 1,045,576 bytes แตอยางไรก็ตาม
8086 จะสามารถทํางานกับ segment 4 สวน ในหนวยความจํา (สวนละ 65,536 bytes = 64
Kbyte) ดังนั้นภายในหนวยความจําขนาด 1 Mbyte (1,045,576 bytes) จึงตองมี segment
register 4 ตัว เพื่อจัดเก็บคาแอดเดรสจุดเริ่มตนของแตละ Segment ในหนวยความจํา ที่ 8086
ใชในการทํางาน
1. CS (Code Segment)
2. SS (Stack Segment)
3. ES (Extra Segment)
4. DS (Data Segment)
Segment Register ถูกใชในการจัดเก็บคาแอดเดรสขนาด 16 bits ของ
จุดเริ่มตนของแตละสวน ตัวอยางเชน Code Segment Register จะจัดเก็บคาแอดเดรสเริ่มตน
ของหนวยความจําสวนที่ BIU fetch instruction มา โดย BIU จะใสคา 0 ใหกับ 4 bits สุดทาย
ของแอดเดรสขนาด 20 bits เชนถา code segment register มีคา 348A (Hex) แสดงวาสวนใน
หนวยความจํา ที่จัดเก็บโปรแกรมจะเริ่มตนที่ address 348A0 (Hex) จึงหมายความวาแตละ
สวนขนาด 64 K สามารถที่จะอยูตําแหนงใดในหนวยความจําขนาด 1 MB โดยที่ Stack เปนสวน
ของหนวยความจําที่แยกไวตางหาก เพื่อจัดเก็บคาแอดเดรสเริ่มตนของโปรแกรมยอยและเก็บ
ขอมูลที่ใชในโปรแกรมยอย ในขณะที่ทําการ execute Subprogram หรือ Procedure
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2.4 การเกิดการขัดจังหวะ (Interrupt Handle)
การขัดจังหวะของ 8086 อาจจะมาจากหลาย ๆ แหลงได เชน การขัดจังหวะที่มา
จากอุปกรณภายนอกการขัดจังหวะทาง software หรือการขัดจังหวะที่มาจากตัว CPU 8086 เองก็
ได การขัดจังหวะจากอุปกรณภายนอกจะเขามาทางขา 2 ขา คือ INTR (interrupt request) และ
NMI(non-maskable interrupt) โดยที่ INTR จะถูกกําหนดใหทํางานไดโดยคําสั่ง IE (interrupt enable
flag) ที่เปนสวนหนึ่งของ 8086 flag ถา flag IE ถูกเซตจะ ทําให 8086 สามารถจะรับการขัดจังหวะ
จาก INTR ได แตถา IF ถูกเคลียร 8086 จะไมรับการขัดจังหวะจาก INTR สวน NMI จะเปนการ
ขัดจังหวะที่ไมสามารถจะหยุดได มักจะใชในกรณีที่เกิดเหตุการณสําคัญ เชน เกิดความผิดพลาด
ของพาริตี้หนวยความจํา (memory parity) หรือเกิดไฟตก เปนตน
INTO (interrupt overflow) คือ การขัดจังหวะของ 8086 ที่เกิดจากขอผิดพลาดของการหารและ
การทํางานทีละขั้น ขอผิดพลาดจากการหาร (divide error) เกิดขึ้นเนื่องจากผลของการหารอาจจะมี
คามากกวาเนื้อที่ซึ่งเตรียมไวเปนที่เก็บผลลัพธ หรืออาจจะเกิดจากการหารดวยเลข 0 สวน
ลักษณะของการทํางานทีละขั้น (single step) จะเปนการขัดจังหวะที่เกิดเนื่องจากการ execute
คําสั่งทีละคําสั่ง เหตุการณนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก TF (trap flag) ในรีจิสเตอรแฟล็กถูกเซตใหเปน 1
เมื่อเกิดการขัดจังหวะเหลานี้ขึ้นมาแลวก็จะเกิดเหตุการณเฉพาะอยางขึ้นถามีการ
ขัดจังหวะจากภายนอก คําสั่งชุดสุดทายจะถูก execute จนเสร็จสิ้นกอน (ยกเวน ถาเปนคําสั่ง
MOV หรือ POP จะมีการ execute คําสั่งตอไปกอนแลวจึงหยุด) ขัดจังหวะทุกตัวจะทําการเก็บคา
ของแฟล็กรีจิสเตอรไวในสแตก เสร็จแลว 8086 จะทําการรีเซตแฟล็ก IF และ TF ใหเปน 0 ทั้งนี้
เพื่อปองกัน INTR อินพุตที่เขามาใหม และปองกันการเกิดการทํางานทีละขั้นในขณะที่อยูใน
โปรแกรมขัดจังหวะ เนื่องจากการที่แฟล็กถูกเก็บคาไวหลังจากโปรแกรมขัดจังหวะสิ้นสุดแลวคา
ตาง ๆ ที่เก็บไวจะถูกดึงกลับมาใชงานได จากนั้น 8086 จะทําการเก็บคาของ CS และ IP ลง
บนสแตกเพื่อที่จะเก็บตําแหนงของแอดเดรสสงกลับ (return address) ในลักษณะเดียวกับคําสั่ง
CALL และในขั้นตอนสุดทาย CS และ IP จะถูกอานจากตาราง interrupt vector (ขึ้นกับหมายเลขการ
ขัดจังหวะ) ตาราง interrupt vector ก็คือบริเวณของเนื้อที่ของหนวยความจําเริ่มตั้งแตแอดเดรส
0000 จํานวน หนึ่งกิโลไบต แสดงไดดังภาพที่ 2.5
การขัดจังหวะแตละตัวจะชี้ไปยังตําแหนงที่แนนอนและสามารถที่จะกระโดดไปถึงที่
กําหนดไดโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดการขัดจังหวะจากลักษณะของ divide error จะทําใหเกิดการ
ขัดจังหวะ 0, single-step จะเปนการขัดจังหวะ 1, การขัดจังหวะแบบ Non-maskable เปนแบบการ
ขัดจังหวะ 2 , bread-point จะเกิดการขัดจังหวะ 3 , และการเกิด over flow จะเปนการขัดจังหวะ 4
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สวน ขัดจังหวะ 5 ถึง 31 เตรียมไวสําหรับ ผูใชจะกําหนดเอาเองภายหลัง สวนการขัดจังหวะที่เหลือ
เราอาจจะควบคุมโดยใชคําสั่ง INTR หรือ INT ได
สําหรับ INTR จะตอบรับสัญญาณการขัดจังหวะจากภายนอก สวน INT จะรับได
โดยตัวคําสั่ง นั่นเอง CPU 8086 สามารถที่จะรับรูชนิดของการขัดจังหวะไดโดยการคูณคาของ
คําสั่ง ดวย 4 ผลลัพธที่ไดจะบอกตําแหนงของตารางขัดจังหวะ ซึ่งคาของตารางจะถูกสงคาไป
ยัง CS และ IP คาตาง ๆในตาราง เราจะตองเปนผูกําหนดโดยกําหนดเปนคาของเซกเมนตและ
คาของออฟเซตที่แสดงตําแหนงของการขัดจังหวะรูทีน เชน การขัดจังหวะที่แอดเดรส 0-3 จะ
ถูกตองกําหนดเปนคาบอกแอดเดรสของ CS และ IP เพื่อจะชี้รูทีนของ divide error เปนตน
การขัดจังหวะรูทีน จะตองเริ่มตนดวยการเก็บคาของรีจิสเตอรตาง ๆไวกอน
เพราะเราไมทราบวาจะเกิดขัดจังหวะเมื่อถึงจุดใด และเราไมตองการทําใหคารีจิสเตอรตาง ๆ
เสียไปและเราตอง ปดทายรูทีนดวยคําสั่งIRET คําสั่งนี้จะทํางานเหมือนคําสั่ง RET ธรรมดาแต
จะทําการอานคาของแฟล็กออกมาจากสแตกดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)

ภาพที่ 2.5 แสดงการเกิดขัดจังหวะ ที่ตําแหนง 0000- 03FF ขนาด 1 กิโลไบต (1Kbytes)
ที่มา: (http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204323/gen_arch/86interrupt.html)
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2.5 รีจีสเตอรของซีพียู 8086 (CPU 8086 Register)
CPU 8086 ประกอบดวยรีจิสเตอรที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 กลุม (แสดงไดดังภาพ
ที่ 2.6) ดังนี้
1. กลุมขอมูล (Data Group Register) แบงออกเปน
1.1 รีจีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Register)
1.2 รีจิสเตอรตัวชี้ (Instruction Pointer Register)
1.3 แฟล็ก (flag)
2. กลุมกําหนดเซกเมนต (Segment Register) แบงออกเปน
2.1 รีจิสเตอรกําหนดเซกเมนต (Segment Register)

ภาพที่ 2.6 แสดงรีจีสเตอรที่ใชในไมโครโพรเซสเซอร 8086
ที่มา: (http://www.shsu.edu/~csc_tjm/spring2005/cs272/8086.html)
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1.1 รีจีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Register) รีจิสเตอรที่มีอยูทั้งหมด
ของ 8086 เปนรีจิสเตอรขนาด 16 บิต ซึ่งกลุมขอมูลจะแบงยอยออกเปน
1.1.1 รีจิสเตอร AX (Accumulator) หรือแอกคูมิวเลเตอร ซึ่งจะ
ประกอบดวย AH และ AL โดย AX ทําหนาที่ในการใชคูณหารหรือเปนรีจิสเตอรเกี่ยวกับอินพุต
เอาตพุตที่เปนเวิรดสวน AL ทําหนาที่ใชในการคํานวณ คูณหาร หรือทํางานเกี่ยวกับอินพุต (Input)
เอาตพุท (Output) แปลง ขอมูลจัดการคํานวณแบบตัวเลขฐานสิบแบบ 8 บิต และ AH ใชเปน
รีจิสเตอรในการคูณและหารได
1.1.2 รีจิสเตอร BX (Base Register) หรือเบสรีจิสเตอรใชในการ
แปลงขอมูล
1.1.3 รีจิสเตอร CX (Counter Register) หรือรีจิสเตอรตัวนับใชใน
คําสั่งจัดการเกี่ยวกับสตริง และการทําลูป CL ใชเปนตัวแปรสําหรับการเลื่อนบิตหรือหมุนบิต
1.1.4 รีจิสเตอร DX (Data Register) หรือรีจิสเตอรขอมูลใชในคําสั่ง
คูณ หารเปนเวิรด (Words) หรือใชในรูปแบบอางอินพุตเอาตพุตแบบออม แสดงไดดังภาพที่ 2.6
1.2 รีจิสเตอรตัวชี้ (Instruction Pointer Register) รีจิสเตอรใชงานทั่วไป
ในกลุมตัวชี้และอินเด็กซประกอบดวย SP หรือสแต็กพอยนเตอรใชกับคําสั่งสแตก สําหรับ
รีจิสเตอรตนทางหรือ SI (Source Index) รีจิสเตอร ปลายทางหรือ DI (Destination Index) จะใช
กับคําสั่งที่เกี่ยวกับสตริง และเบสพอยนเตอรหรือ BP (base pointer) รีจิสเตอรเหลานี้สามารถ
ที่จะนํามาใชเปนตัวอางถึง Physical address ไดดวยวิธกี ารตางๆ ดังแสดงไดดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 แสดงโครงสรางรีจีสเตอร 8086 กับการคํานวณหาคาตําแหนงในหนวยความจํา
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
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อธิบายจากภาพที่ 2.7 รีจิสเตอรขนาด 16 บิต 4 ตัว ในกลุมขอมูล ไดแก AX (Accumulator),
BX (Base), CX (Counter) และ DX (Data) ยังถูกแบงออกเปนครึ่งบน (AH, BH, CH และ DH)
และครึ่งลาง (AL, BL, CL และ DL) รีจิสเตอรเหลานี้อาจจะทํางานในลักษณะ เปนเวิรดหรือไบต
ก็ได ในกลุมนี้ถือวาเปนรีจิสเตอร ขอมูลรีจิสเตอรในกลุม pointer และ index มักจะนําไปใชใน
การอาง Physical address และยังใชในการปฏิบัติทางคณิตศาสตรและลอจิกไดรีจิสเตอร BP
และ SP ใชในการชี้คาตําแหนงในสแตก (Stack Address) เพื่อจะทําการเก็บตําแหนง address
กลับจากโปรแกรมยอย (Subprogram) โดยใชหลักการเหมือนสแตก (Stack) ของ CPU 8 บิต
สวน BP นั้นจะใชสําหรับเปน ตัวบวก เพื่อชี้คาสแตกอีกทีหนึ่ง เพื่อจะเปนวิธีที่จะอํานวยความ
สะดวกในการสงคา พารามิเตอรเขาสูโปรแกรมโดยผานทางสแตก ซึ่งชวยในการสงคาของตัว
แปรระหวางโปรแกรมไดดี รีจิสเตอร SI และ DI จะทําการติดตอกับหนวยความจําได ซึ่งจะใช
งานไดดีในกลุมคําสั่งพวก สตริงและการ ทํางานเปน block หรือ การเชื่อมโยงขอมูลใน
โครงสรางแบบ array ในการ fetch คําสั่งของ 8086 จะใช IP (instruction pointer) ขนาด 16 บิต
เปนตัวชี้ตําแหนง address ของคําสั่งถัดไปที่จะถูกทํางาน ซึ่งความจริงแลวคาใน IP ไมได
กําหนดตําแหนงโดยตรง แตจะมีการคํานวณมากอน
2. รีจิสเตอรกําหนดเซกเมนต (Segment Register) ประกอบดวยรีจีสเตอร
ยอยมี 4 ตัว คือ CS (code segment), DS (data segment), SS (stack segment) และ ES (extra
segment) ซึ่งจะนํามาใชในหลักการแบบบล็อกแอดเดรสของ 8086 หนวยความจํา (Memory)
จะไดรับการจัดสรรเปนสวนใหญ ๆ คือ code (หรือชุดคําสั่ง), ขอมูล (ตัวเลข หรือตัวอักษร)
และสแตกสําหรับการเก็บคาแอดเดรสกลับคืนจากโปรแกรมยอยเพื่อที่จะปองกันการสับสน จึง
กําหนดคาใหแยกกันไดซึ่ง 8086 จะมองลักษณะของหนวยความจํา โดยแบงหนวยความจําเปน
กลุม ๆ ในรูปแบบของ เซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะชี้ไดถึง 64 กิโลไบต โดยเซกเมนตรีจีสเตอร
ทั้งสี่ตัว จะแสดงแอดเดรสเริ่มตนของหนวยความจําที่จะติดตอดวย สังเกตไดจากภาพที่ 2.8 รี
จีสเตอร CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรสเริ่มตนของโปรแกรม, DS จะเก็บคา Data segment
ในขณะนั้น,SS จะเก็บคา Stack segment ในขณะนั้น และ ES จะกําหนด Segment ของขอมูล
รวมที่เรียกวา Global Data Segment แสดงไดดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 แสดงการแบงกลุมของ Segment Register
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
เซกเมนตจะแสดงตําแหนงเหมือนกับ Paragraph โดยจะเลื่อนไปทางซาย 4 บิต
เพื่อที่จะกําหนด หรืออางแอดเดรสใหครบ 20 เสน โดยจุดเริ่มตนของ Paragraph จะตองมี 4
บิต หลังสุดเปน 0 เชน เปน 00000H, 00010H , 00020H เปนตน จากรูป คาของ SS จะชี้
ตําแหนงของเซกเมนตคา D89F0 สังเกตเห็นวาสวนพื้นที่ ของหนวยความจําอาจจะสลับหรือใช
บริเวณเดียวกันของหนวยความจําได แสดงไดดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.9 แสดงตําแหนงเหมือนกับ Paragraph ใน Segment Register
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
เพื่อที่จะทําการติดตอกับขอมูลหนึ่งไบตหรือหนึ่งเวิรดนั้น 8086 ไดเตรียมคา
ออฟเซต เพื่อใชอางตําแหนงตั้งแตจุดเริ่มตนของเซกเมนตแอดเดรส ตําแหนงใด ๆ จะไดมาจาก
การบวกคาเซกเมนต รีจิสเตอรกับคาของออฟเซต 16 บิต เชนถาเซกเมนตมีคา E89F จะให
ออฟเซตมีคา 0003H จะทําใหการอางแอดเดรสไปที่ 89F3 การจะใชเซกเมนตฺรีจิสเตอรและคา
ออฟเซตตัวใดนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดของคําสั่งดวย ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงชนิดของการอางอิงหนวยความจําในเซกเมนตรีจีสเตอร
ชนิดของการอางอิงหนวยความจํา

คาเซกเมนตปกติ

คาเซกเมนตที่เลือกได

คาออฟเซต

คา Fetch คําสั่ง
การทํา Stack
กําหนดตัวแปร
สตริงตนทาง
สตริงปลายทาง
Base Register (BP)

CS
SS
DS
DS
ES
SS

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

IP
SP
คา Address ที่กําหนด
SI
DI
คา Address ที่กําหนด

2.6 การระบุตําแหนงในรีจีสเตอร (Addressing Data in Register)
การเขาถึงขอมูลในรีจิสเตอรนับวาเปนหัวใจสําคัญในการเขียนโปรแกรมควบคุม
การทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 8086 สามารถ access เขาไปในสวนของโปรแกรม โดยใช
คาในรีจิสเตอร โดย CS + IP -> physical address (20 bits) แสดงไดดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 แสดงการบวกคาในรีจีสเตอร CS และ IP เพื่อคํานวณหา Physical Address
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
ในการ Access เขาไปยังขอมูล เพื่อนํามาใชในการทํางาน เรียกวา “addressing
mode” ซึ่งในภาษาแอสแซมบลี ใชคําสั่ง MOV: format --> MOV destination, source เมื่อ
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ชุดคําสั่งนี้ถูก execute 8086 จะทําการคัดลอก word หรือ byte จากตําแหนงตนทางไปยัง
จุดหมายปลายทาง Addressing Mode ใชในการระบุตําแหนงของ operand ใน Memory ซึ่ง
สามารถแบงวิธีการเขาถึงหนวยความจําไดดังนี้ คือ
2.6.1 Immediate Addressing Mode เปนวิธีการอยางงายในการกําหนด
แอดเดรสในรีจิสเตอร กลาวคือสามารถกําหนด operand ซึ่งเปนคาแอดเดรสใหกับชุดคําสั่ง
ภาษาแอสแซมบลีไดโดยตรง ตัวอยางเชน ถาโปรแกรมตองการที่จะใสคา 437B (Hex) ลง
ใน CX Register ก็สามารถใชคําสั่ง MOV CX, 437B (Hex) ไดโดยตรง
2.6.2 Register Addressing Mode ในกรณีที่ใชคาในรีจิสเตอรเปน operand
ของชุดคําสั่ง เชน MOV CX, AX คือการคัดลอก เนื้อหาหรือขอมูล(Content or Data) ที่อยูใน AX
Register มาไวใน CX Register ใชในกรณีที่จํานวน bit เทากันเทานั้น ในกรณีที่รีจิสเตอรมีขนาด
ไมเทากันจะไมสามารถใชคําสั่ง MOV CX, AL ได ทั้งนี้เนื่องจากหากใชคําสั่งนี้ 8086 จะ
พยายามที่จะทําสําเนาขอมูล (Copy Data) ในรูปแบบ byte-type (AL) เขาไปเก็บในรีจิสเตอรซึ่ง
เปนรูปแบบ word-type (CX) ซึ่งเปนไปไมได อยางไรก็ตามหากใชคําสั่ง MOV AL, CX ก็ยัง
เปนไปไมได เนื่องจากถึงแมวาขนาดของรีจิสเตอรจะสามารถรองรับขอมูลได แต 8086 จะไม
ทราบวาผูเขียนโปรแกรมตองการที่จะนําขอมูลสําเนาไปเก็บไวในครึ่งใดของรีจิสเตอร CX ใน
กรณีเชนนี้ โดยทั่วไป Assembler จะตรวจสอบพบ และจะบอกใหทราบวา Type error ดังนั้น
การที่จะคัดลอกไบตจาก AL ไปเก็บยังไบตสูงของ CX จะใชคําสั่ง MOV CH, AL และหาก
ตองการคัดลอกไบตจาก AL ไปเก็บยังไบตต่ําของ CX จะใชคําสั่ง MOV CL, AL
2.7 การเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา (Addressing Data in Memory)
ที่ผานมาไดกลาวถึง Addressing Mode ที่จะระบุตําแหนงของ operand ใน
หนวยความจํา ในกรณีที่ตองการที่จะเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา 8086 จะตองสราง
physical address (20 bits) ซึ่งสามารถทําไดโดยการรวม Effective address (16 bits) เขากับ
Segment Base Address (16 bits) แสดงไดดังภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 แสดงการบวกคาในรีจีสเตอร DS กับ EA เพื่อหา Physical Address
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
วิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําในไมโครโพรเซสเซอร 8086 แบงไดเปน 4 วิธี คือ
2.7.1 วิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยตรง (Direct Addressing
Mode) เปนวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําที่งายที่สุด ซึ่งสามารถทําไดโดยการนําคา
effective address (16 bits) ใสเขาไปในชุดคําสั่งโดยตรง ตัวอยางเชนคําสั่ง MOV BL, [437A
(Hex)] – 8086 จะคัดลอก Low byte -> Low address (437A) และ High byte -> High
address (437B) ดังนั้นในกรณีที่ตองการ Load รีจิสเตอร R1 ดวยคาที่อยูในแอดเดรส 1000 จะ
มีการทํางานแสดงไดดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยตรง (Direct Addressing Mode)
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
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2.7.2 วิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing
Mode) เปนวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําที่แตกตางจาก Direct Addressing ตรงที่แทนที่
จะใสคา effective address (16 bits) เขาไปในชุดคําสั่งโดยตรง แตจะใสคา Address ของ
หนวยความจําในตําแหนงที่จัดเก็บ effective address เขาไปในชุดคําสั่ง จะเห็นไดวาวิธีการนี้
คาในแอดเดรสที่ระบุ จะเป น แอดเดรสที่บ รรจุคาที่ตอ งการไว เราเรีย กแอดเดรสภายใน
แอดเดรสที่ระบุวา “ตัวชี้ (Pointer)” เชนถาตองการ Load รีจิสเตอร R1 ดวยคาในแอดเดรสที่
แอดเดรส 1000 กําหนดไว จะมีการทํางาน แสดงไดดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing Mode)
ที่มา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html)
2.7.3 วิ ธี ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ในหน ว ยความจํ า โดยใช ตั ว ชี้ (Indexing
Addressing Mode) บางครั้งในการทํางานซึ่งตอ งการกระทําบางอยางกับชุดขอมูล เปน
จํานวนมากที่มีโครงสรางการจัดเก็บไวเปนลําดับ อาจจะสามารถทําไดโดยใชวิธี Indirect
Addressing แตอยางไรก็ตามหากตองการ Load คา 2 คาจาก 2 แอดเดรส เขามาในรีจิสเตอร
ตัวเดียวกัน จําเปนตองใช Pointer 2 ตัว และทุกครั้งที่ Pointer เลื่อนไปชี้ที่แอดเดรสหนึ่ง Pointer
จะถูกเพิ่มคาขึ้น 1 เพื่อชี้ไปยังแอดเดรสถัดไป จึงสามารถทํางานกับชุดขอมูลที่มีโครงสรางการ
จัดเก็บเปนลําดับได แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก Pointer เปนสวนหนึ่งของขอมูล ไมไดเปนสวน
ของโปรแกรม ดังนั้นผูอื่นจะไมสามารถทราบไดวาโปรแกรมนั้นตองการใชทําอะไรแน การ
แกปญหาอยางหนึ่งคือการใชรีจิสเตอรเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 1 ตัว เรียกวา “Index Register”
โดยจะทํ า หนาที่ใ นการจั ด เก็ บ คาดัช นีแอดเดรสของชุด ขอ มูล เพื่ อ ใหส ะดวกตอ การเรีย กใช
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ในปจจุบันไดมีการพัฒนารีจิสเตอรชนิดนี้ใหมีขีดความสามารถในการเพิ่ม หรือลดคาลงครั้งละ
1เพื่อใหสามารถจัดการกับชุดขอมูลที่มีโครงสรางการจัดเก็บเรียงเปนลําดับไดโดยอัตโนมัติ จึง
ทําใหมีความสามารถในการ Address โดยอัตโนมัติเรียกวา “autoindexing”
2.7.4 วิ ธี ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ในหน ว ยความจํ า โดยใช ส แต็ ก (Stack
Addressing Mode) เปนวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing)
ซึ่งสแต็กประกอบดวยขอมูลที่ถูกจัดเก็บเรียงเปนลําดับไวในหนวยความจํา โดยขอมูลแรกจะถูก
ใส (Push) เขาไปในสแต็ก และจะลงไปอยูที่สวนลางสุดของสแต็ก ขอมูลตอๆ ไปก็จะถูกนําไป
จัดเก็บในแอดเดรสถัดมา การที่จะเขาไปเรียกขอมูลในสแต็กจึงจําเปนตองมีแอดเดรสที่ระบุวา
เปนสวนบนสุดของสแต็ก ซึ่งเรียกวา “Stack Pointer” กระบวนการเขาไปยังสแต็กสามารถ
ทําไดโดยนําคา
SS (Stack Segment ) + SP (Stack Pointer) -> Physical address (Stack’s top address)
แสดงไดดังภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 แสดงวิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing Mode)
ที่มา: (https://www.google.co.th/search?q= StacktAddressingMode&source)
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สรุป
ไมโครโพรเซสเซอร (microprocessor) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะวงจรรวม(Integrated Circuit) หรือชิพ (Chip) โครงสรางภายในจะมีวงจรรวมขนาดใหญ
สวนไมโครคอนโทรลเลอร (microcontroller) เปนชิพประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่งทําหนาตาม
โปรแกรมหรือขุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา ภายในประกอบดวยวงจรรวมขนาดใหญ (Very Large
Scale Integrated Circuit) การนําไมโครโพรเซสเซอร หลายๆ ตัวใหสามารถทํางานรวมกันได
ในเวลาเดียวกัน ทําใหประสิทธิภาพการทํางานและความเร็วนั้นเพิ่มมากขึ้น
CPU 8086 ประกอบดวยรีจิสเตอรที่เกี่ยวของ ออกเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมขอมูล (Data Group Register) แบงออกเปน
1.1 รีจีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Register)
1.2 รีจิสเตอรตัวชี้ (Instruction Pointer Register)
1.3 แฟล็ก (flag)
2. กลุมกําหนดเซกเมนต (Segment Register) แบงออกเปน
2.1 รีจิสเตอรกําหนดเซกเมนต (Segment Register)

คําถามทบทวน
1. จงอธิบายขอแตกตางที่ระหวางไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
2. ไมโครโพรเซสเซอร จัดแบงออกตามลักษณะการใชงานไดกี่ประเภทอะไรบาง
3. จงอธิบายโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร 8086 ประกอบดวยอะไรบาง
4. จงอธิบายขอแตกตางที่สําคัญของไมโคโพรเซสเซอร 8086 และ 8088
5. ถา Code Segment (8086) เริ่มตนที่ 90400H คาที่ถูกจัดเก็บในรีจีสเตอร CS คือคาใด
6. ถา Code Segment (8086) เริ่มตนที่ 90400H จงหา Physical Address ของหนวยความจําที่
จะถูก Fetch เขามาใชงาน ถาในขณะนั้นรีจีสเตอร IP เก็บคา 0345CH
7. ถา Stack Segment Register มีคา 0500H และ Stack Pointer Register มีคา 8225H จงหา
Physical Address สวนบนสุดของสแต็ก (Top of Stack)
8. จงอธิบายขอไดเปรียบของการใชรีจีสเตอรในหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนที่เก็บขอมูล
ชั่วคราว แทนที่จะเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา
9. จงอธิบายความแตกตางระหวางคําสั่ง MOV AX, 1234H กับ MOV AX, [1234H]
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 3
หัวขอเรื่อง ระบบเลขจํานวน (Numeric System)
รายละเอียด
คอมพิวเตอรเปนเครื่องจักรที่กลไกการทํางานพื้นฐานเปนสองสถานะ (Binary) คือ
เปด วงจรกับปดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกลาวไดดว ยตัว เลขโดดสองตัว คือ 0 กั บ 1
ขอมูลแบบอื่นของคอมพิวเตอรจะเกิดจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เทานั้น โดย
เรียกระบบเลขจํานวนที่ประกอบดวยตัวเลข 0 กับ 1 เทานั้นวา “เลขฐาน 2”

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 3 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับความหมายของตัวเลขในหลัก
ตาง ๆ การแปลงคาจากเลขฐานสิบเปนเลขฐานสองการบวกและการลบเลขฐานสอง การคูณและ
การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก บิต, ไบต, เวิรด และดับเบิ้ลเวิรด ระบบเลข
2’ Complement ระบบเล BCD (Binary Code Decimal) และมาตรฐาน IEEE 754 ซึ่งคอมพิวเตอร
เปนเครื่องจักรที่มีกลไกการทํางานพื้นฐานเปนสองสถานะ (Binary) คือเปดวงจรกับปดวงจร ซึ่ง
สามารถแทนสถานะดั ง กล า วได ด ว ยตั ว เลขโดดสองตั ว คื อ 0 กั บ 1 ข อ มู ล แบบอื่ น ของ
คอมพิวเตอรจะเกิดจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เทานั้น โดยเรียกระบบเลขจํานวน
ที่ประกอบดวยตัวเลข 0 กับ 1 เทานั้นวา “เลขฐาน 2” สวนการนับของมนุษยโดยปกตินั้น เราจะ
มีตัวเลขโดดอยูสิบตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 ซึ่งจะประกอบรวมกันเปนระบบเลข
จํานวนที่เรียกกันวา “เลขฐาน 10” จะเห็นวาระบบเลขจํานวนที่ใชในคอมพิวเตอรมีความ
แตกตางจากระบบเลขจํานวนที่มนุษยใชกันโดยปกติ ดังนั้นเราจะตองเรียนรูถึงทักษะในการ
คํานวณของระบบเลขจํานวนทั้งสองแบบรวมถึงวิธีการเปลี่ยนระบบเลขจํานวนไปมา
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3.1 ความหมายของตัวเลขในหลักตาง ๆ
ในระบบเลขฐานสิบนั้น คาของเลขโดด ณ ตําแหนงใด ก็คือคาของเลขโดดนั้นคูณ
ดวยสิบยกกําลังของตําแหนงนั้น เชน 12345 หมายความวา คา 5 อยูในตําแหนงหลักหนวยซึ่ง
คาของสิบยกกําลังของหลักหนวยคือ 100 คา 4 อยูในตําแหนงของหลักสิบ (101) คา 3 อยูใน
ตําแหนงของหลักรอย (102) คา 2 อยูในตําแหนงของหลักพัน (103) และคา 1 อยูในตําแหนง
ของหลักหมื่น (104) ซึ่ง 12345 สามารถเขียนอยูในรูปผลบวกทางคณิตศาสตรไดดังนี้
12345 =
(1 x 104) + (2 x 103) + (3 x 102) + (4 x 101) + (5 x 100)
=
10000 + 2000 + 300 + 40 + 5
จะเห็นวาเลขกําลังของสิบจะเริ่มตนจากศูนยที่หลักหนวย แลวเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกครั้งใน
หลักถัดมาทางดานซายมือ ในกรณีที่เลขเปนจํานวนทศนิยม ใหเริ่มกําลังศูนยที่หลักหนวย แลว
ลดกําลังลงหนึ่งทุ กครั้งในหลัก ถัด ไปทางดานขวามือ สวนทางดานซายมือ ก็จะเปน ไปในรูป
แบบเดิม เชน 12.34 จะสามารถเขียนไดเปน
12.34 =
(1 x 101) + (2 x 100) + (3 x 10-1) + (4 x 10-2)
=
10 + 2 + 0.3 + 0.04
สามารถใชหลักการเดียวกันนี้กับเลขฐานสองเพื่อหาคาของจํานวนดังกลาวในรูปของ
เลขฐานสิบ (ในความเปนจริงแลวสามารถที่จะนําไปใชไดกับเลขทุกฐาน) เชน 1011.012 จะเขียนไดเปน
(1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20) + (0 x 2-1) + (1 x 2-2)
1011.012 =
=
8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25
=
11.25
3.2 การแปลงคาจากเลขฐานสิบเปนเลขฐานสอง
การแปลงเลขฐานสิบเปนฐานสองจะมีขั้นตอนอยูสองขั้นตอนคือ การแปลงเลขสวน
ที่อยูหนาทศนิยมและการแปลงเลขสวนที่อยูหลังทศนิยม
การแปลงเลขในสวนที่อยูหนาทศนิยม ใหนําเลขดังกลาวมาหารดวยสองไปเรื่อย ๆ
จนกวาจะไดผลลัพธเปนศูนย โดยการหารแตละครั้งจะไดเศษเปน 0 หรือ 1 ลําดับของเศษที่
เกิดขึ้นก็คือกําลังของเลขสอง กลาวคือ เศษที่ไดจากการหารครั้งแรกจะเปนเลขในหลัก 20,
เศษที่เกิดจากการหารครั้งที่สองจะเปนเลขในหลัก 21 เรื่อยไป
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ตัวอยาง จงเปลี่ยนคา 1310 ใหเปนเลขฐานสอง

∴ 1310

2  13
6
3
1
0
= 11012

เศษ
เศษ
เศษ
เศษ

1
0
1
1

สว นการแปลงเลขหลัง จุด ทศนิย มนั้ น จะใช วิธี คู ณ ตั ว เลขนั้ น ด ว ยสองไปเรื่อ ย ๆ
จนกวาจะมีเ ลขหลังจุ ดทศนิย มเปน ศู นย ซึ่งในการคูณแตล ะครั้งอาจจะมีการทดคาหลังจุด
ทศนิยมขึ้นมาเปนตัวเลข 1 หนาจุดทศนิยมหรือไมก็ได ในการคูณแตละครั้งก็เทากับวาเราเลื่อน
การคํานวณจากหลักแรกหลังจุดทศนิยม (2-1) ไปยังหลักตอไป
ตัวอยาง จงเปลี่ยนคา 0.2510 ใหเปนเลขฐานสอง
0.25
x
2
0.50
x
2
1.00
.01
∴ 0.2510 = 0.012
ดังนั้น จากตัวอยางขางตนสามารถสรุปไดวา 13.2510 = 1101.012
3.3 การบวกและการลบเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบ การบวกเลขในฐาน
สิบนั้นเมื่อผลบวกในหลักใดมีคามากกวา 9 ก็จะตองมีการทดเลข 1 ไปยังหลักถัดไป ซึ่ง
หลั ก เกณฑก ารทดเลขนี้ยั งสามารถใช ไ ดกับ เลขฐานสอง เพีย งแตวา เลขโดดที่ สูงที่สุ ด ของ
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เลขฐานสองคือ 1 ดังนั้นถาผลบวกมีคาเกิน 1 ก็จะมีการทดไปยังหลักถัดไปทางซาย รูปแบบ
การบวกเปนดังนี้
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 ทด 1
ตัวอยาง จงบวกเลข 1011.1012 กับ 110.0112
1011.101
+
110.011
10010.000
การลบเลขเป นการดํ าเนิน การที่ผกผัน กับ การบวก ในการลบ ถามีก ารลบเลขที่
มากกวาจากเลขที่นอยกวา ตองมีการขอยืมจากเลขในหลักถัดไปทางซายมา 1 รูปแบบการลบ
เปนดังนี้
0 - 0= 0
0 - 1 = 1 ขอยืม 1
1 - 0= 1
1 - 1 = 0
ตัวอยาง จงลบเลข 1001.11 กับ 101.1
1001.11
- 101.10
100.01
3.4 การคูณและการหารเลขฐานสอง
การคูณและการหารของเลขฐานสอง ก็มีหลักการเชนเดียวกับเลขฐานสิบ เพียงแตมี
สูตรคูณแคแม 0 กับ 1 เทานั้น อีกทั้งการหารดวยศูนยก็ไมมีความหมายเชนเดียวกับการหารใน
ระบบเลขฐานสิบ ตารางการคูณและการหารของระบบเลขฐานสองคือ
0 x 0= 0
0 x 1= 0
1 x 0= 0
1 x 1 = 1
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0 ÷ 1= 0
1 ÷ 1= 1
ตัวอยาง จงคูณเลขฐานสอง 1.01 x 10.1
1 .01
x 10.10
101
000
101
11.001
ตัวอยาง จงหารเลขฐานสอง 11001 ÷ 101
101
101 11001
101
101
101
3.5 เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
ถึงแมวาระบบคอมพิวเตอรจะเขาใจแตระบบเลขฐานสองเพียงอยางเดียว แตในทาง
ปฏิบัติจะเกิดปญหากับผูใชงานคอมพิวเตอรเปนอยางมาก เนื่องจากระบบเลขฐานสองมีจํานวน
เลขโดดนอยจึงตองมีจํานวนหลักมากขึ้นเพื่อแทนคาตัวเลขตาง ๆ ทําใหจดจําไดยาก จึงมีความ
พยายามในการรวมหลักของเลขฐานสองหลาย ๆ หลักเขาดวยกันเปนเลขฐานที่ใหญขึ้น เพื่อให
งา ยต อ การจดจํ า ซึ่ ง การแปลงเลขฐานที่ ไ ด นี้ก ลั บ เป น เลขฐานสองจะทํ า ได อ ยา งง า ยดาย
เนื่องจากแตละหลักของเลขฐานดังกลาวแทนเลขฐานสองที่มีจํานวนหลักแนนอน
โดยปกติแลวมักจะรวมเลขฐานสองจํานวนสามหรือสี่หลักเปนเลขฐานใหม เมื่อเรา
รวมเลขฐานสอง 3 หลักจะไดเลขที่มี 8 รูปแบบแตกตางกันคือ 000, 001, 010, 011, 100, 101,
110, และ 111 และใชตัวเลขโดดตั่งแตเลข 0 ถึงเลข 7 แทนเลขฐานสองในแตละแบบได ซึ่งระบบ
เลขจํานวนที่มีตัวเลขโดด 8 ตัวก็คือเลขฐานแปดนั่นเอง โดยที่เลขโดดแตละเลขของระบบเลข
ฐานแปดจะแทนรูปแบบของเลขฐานสองจํานวนสามหลักที่มีคาเทากัน
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ในกรณีทมี่ ีเลขฐานสองจํานวนสี่หลัก ก็จะไดเลขฐานสองที่มี 16 รูปแบบแตกตางกัน
ซึ่งสามารถใชเลขฐานสิบหกแทนแตละรูปแบบของเลขฐานสองได แตเนื่องจากเรามีเลขโดดใช
งานกันแคสิบตัว ดังนั้นจึงมีการนําตัว A – F มาแทนคาเลขโดดที่มีคา 10 – 15 แทน ทําให
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
ในการแปลงเลขฐานสองใหเปนเลขฐานแปดหรือฐานสิบหกนั้น เราจะตองจับกลุม
เลขฐานสองใหไดจํานวนหลักตามที่เลขโดดของฐานที่เราจะแปลงไป เชน จับกลุมสามหลัก
สําหรับการแปลงเปนฐานแปด เปนตน การจับกลุมจะเริ่มจับจากหลักทางดานขวามือสุดกอน
ในกรณีที่เหลือเลขไมครบจํานวนหลักที่ตองการใหเติมศูนยไปทางดานซายมือเรื่อย ๆ จนกวา
จะไดจํานวนหลักที่ตองใช จากนั้นจึงแปลงฐานเลขโดยแปลงทีละกลุมก็จะไดเลขฐานแปดหรือ
ฐานสิบหกตามตองการ
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ตัวอยาง จงแปลงเลขฐานสอง 1011011 ใหเปนเลขฐานแปดและฐานสิบหก
แปลงเปนเลขฐานแปด
แปลงเปนเลขฐานสิบหก
001 011 011
0101 1011
1 3 3
∴ 10110112

5 B
= 1138 = 5B16

3.6 บิต, ไบต, เวิรด และดับเบิ้ลเวิรด
ขอมูลตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอรมักจะไมไดมาจากเลขฐานสองเพียงแคหลักเดียว
เพื่อความสะดวกในการเรียกและความกะทัดรัดของจํานวนที่จะตองใชเรียก (คงไมสะดวกนัก
ถาตองมีการเรียกกันวา เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงไดมีการตั้งชื่อเฉพาะเรียกกลุมของ
เลขฐานสองที่มีจํานวนหลักตั้งแตหนึ่งหลักขึ้น โดยชื่อตาง ๆ มีดังนี้
เลขฐานสองหนึ่งหลักเรียก หนึ่ง “บิต” (bit)
4 บิต เทากับ
หนึ่ง “นิบเบิล” (nibble) [ไมคอยนิยมใชกันนัก]
2 นิบเบิล เทากับ
หนึ่ง “ไบต” (byte)
2 ไบต เทากับ
หนึ่ง “เวิรด” (word)
2 เวิรด เทากับ
หนึ่ง “ดับเบิ้ลเวิรด” (double word)
3.7 ระบบเลข 2’ Complement
การคํานวณเลขฐานสองที่คุนเคยกัน มักจะเปนเลขฐานสองที่มีคาเปนบวกอยูเสมอ
แตในในการใชงานจริงจะเปนทั้งจํานวนเปนบวกและลบ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอรจึงตองมีกลไก
บางอยางเพื่อระบุเครื่องหมายของตัวเลขตาง ๆ ที่อยูในระบบ หนึ่งในวิธีการระบุเครื่องหมายของ
ตัวเลขในระบบคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดก็คือการใชวิธี 2’ Complement
วิธี 2’ Complement จะเริ่มจากการกําหนดจํานวนหลักสูงสุดของตัวเลข (จํานวนบิต
สูงสุด) กระบวนการทางคณิตศาสตรใด ๆ ก็ตาม ถาทําใหเกิดการทดเลขเลยบิตซายสุดที่กําหนด
เลขทดดังกลาวจะหายไป เชน ถากําหนดใหตัวเลขมีทั้งหมด 4 บิต 1111 บวกกับ 0001 จะเทากับ
0000 ไมใช 10000 เปนตน แตถามีการขอยืมจากหลักหนาสุดที่เปนศูนย ใหถือเสมือนวามีหลักที่
เปนคา 1 อยูถัดออกไปจากบิตสูงสุดที่กําหนดไว แลวทําการขอยืมตามปกติ เชน ถาตองการลบ
ตัวเลขขนาด 4 บิต 0100 ดวย 0111 จะถือวาเลข 0100 เสมือนเปน (1)0100 แลวจึงลบกันตามปกติ
เปนตน
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ขอกําหนดขอที่สองของ 2’ Complement คือบิตที่ถูกกําหนดใหเปนบิตนัยสําคัญสูง
ที่สุดจะเปนบิตที่บอกเครื่องหมายของตัวเลข เชน กําหนดใหใชตัวเลขขนาด 6 บิต ดังนั้นบิดที่ 5
(เริ่มนับทางขวาสุดเปนบิตที่ 0) จะเปนบิตที่ระบุเครื่องหมายของตัวเลขนั้น เปนตน โดยการระบุ
เครื่องหมายจะใชมาตรฐานวา “ถาบิตหนาสุดเปน 0 หมายถึงเปนเลขบวก ถาบิตหนาสุดเปน
หนึ่งหมายถึงเปนเลขลบ” ดังนั้นจึงไมสามารถใชบิตทุกบิตที่กําหนดใหในการเก็บคาตัวเลขได
ขอกําหนดขอที่สามของ 2’ Complement คือ คาตัวเลขที่เก็บอยูเมื่อบวกกับคาที่มี
เครื่องหมายตรงกันขามกันตามแบบวิธีการบวกเลขฐานสองปกติ จะตองไดผลลัพธเปนศูนย (แตจะ
มีบิตทดที่หลุดหายทางซายมือสุด) เชน ถากําหนดใหเปนตัวเลขขนาด 4 บิต 1011 จะเทากับคา –5
เพราะถาบวกกับ 0101 แลวจะได (1)0000 โดยเลขทดดานหนาสุดจะหายไป เปนตน
จากขอกําหนดทั้งหมดขางตน ถากําหนดใหตัวเลขที่ใชมีขนาด 1 ไบต จะสามารถ
เก็บคาบวกระหวาง 0 (00000000) ถึง 127 (01111111) และคาลบระหวาง –1 (11111111) ถึง
–128 (10000000)
การนําเลข 2’ Complement ไปบวกหรือลบกัน จะสามารถทําไดตามวิธีการปกติ แต
จะผลลัพธสุดทายจะตองเปนไปตามขอกําหนดของ 2’ Complement ทั้งสามขอ สําหรับการคูณ
และการหารนั้นจะตองแยกคาสัมบูรณ (Absolute) ออกมาคูณหารกัน แลวจึงนําเครื่องหมายมา
คิดภายหลัง แตมีขอควรระวังคือ ถาเปนการคูณกันระหวางตัวเลขขนาด 1 ไบตดวยกัน
ผลลัพธที่ไดจะตองใชที่เก็บขนาด 2 ไบต (ดูตัวอยางในเรื่องการคูณเลขฐานสอง) ซึ่งมากเกิน
กวาที่จะเก็บได ดังนั้นถาตองการเก็บผลลัพธไวเปนขนาด 1 ไบต ก็จะตองใหตัวตั้งและตัวคูณมี
ขนาดไมเกิน 1 นิบเบิล (4 บิต)
3.8 ระบบเลขบีซีดี (Binary Code Decimal)
ระบบเลขบีซีดี (BCD) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Packed Decimal เปนวิธีการหนึ่งที่จะ
ทําใหการแปลงเลขระหวางฐานสองกับฐานสิบงายขึ้นโดยใชวิธีเดียวกับการสรางเลขฐานสิบหก
โดยจัดกลุมใหเลขฐานสอง 4 บิต เปนเลขฐานสิบ 1 หลัก แตจํานวนเลขโดดของเลขฐานสิบมีคา
นอยกวารูปแบบของเลขฐานสองที่เปนไปไดใน 4 บิต ดังนั้นจึงมีเลขฐานสองบางรูปแบบที่ไมได
ถูกใชงาน สาเหตุที่ตอ งจัดกลุมเลขฐานสองใหเปน 4 บิตแทนที่จะเปนคาอื่น ๆ เพราะจํานวนเลข
โดดของเลขฐานสองมีคาเทากับ 10 ซึ่งอยูระหวาเลขฐานสอง 3 บิตกับ 4 บิต นั่นเอง
ปกติแลวมักจะไมนําเลขบีซีดี (BCD) ไปคํานวณแบบซับซอน มักจะนําไปบวกลบกัน
เทานั้นซึ่งการบวกลบกันของเลขบีซีดี (BCD) จะตองทําทีละ 1 นิบเบิล และตองปรับคาผลลัพธ
เพื่อเลี่ยงเลขฐานสองที่ไมไดใชงานดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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3.9 มาตรฐาน IEEE 754
มาตรฐาน IEEE754 เปนมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงานชื่อ IEEE (…) เพื่อ
เปนมาตรฐานในการเก็บเลขทศนิยม (Floating Point) ในระบบคอมพิวเตอร โดยมาตรฐาน
IEEE754 จะเก็บเลขทศนิยมฐานสิบในรูป
(-1 x S)1.M x 2E-B
โดยที่ S
เปนตัวระบุเครื่องหมายของตัวเลข ถาเปน 0 จะเปนบวก ถาเปน 1 จะเปนลบ
1.M เปนฐานของเลขยกกําลัง อยูในรูป 1.XXXX
E
เปนตัวยกกําลังของสอง ไวสําหรับระบุตําแหนงของทวินิยม
B
เปนคา BIAS เพื่อใหคาของ E ไมติดลบ จะมีคาคงที่สําหรับทุกหมายเลข
(คาของ B จะถูกกําหนดมาแลวคือ 127 สําหรับ IEEE754 ขนาด 32 bit)
เชน 2.5 จะสามารถเขียนไดเปน (-1 x 0)1.010 x 2128-B
ในการเก็บคาตาง ๆ จะเก็บอยูในรูป S-M-E โดย S จะมีขนาด 1 บิต สวน M และ E
จะมีขนาดแตกตางกันไปหลายขนาด ขึ้นอยูกับความละเอียดที่ตองการ
มาตรฐาน IEEE754 นอกจากจะสามารถแทนค า เลขทศนิ ย มปกติ แ ล ว ยั ง มี
ขอกําหนดที่สามารถใชแทนสิ่งที่เรียกกันวา NaN (Not a Number) เชน คาอินฟนิตี้ดวย ซึ่งใน
การคํานวณเลขตามมาตรฐาน IEEE754 นั้นมีความซับซอนมาก ดังนั้นจึงไมขอกลาวไวในเอก
การประกอบการสอนเลมนี้
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สรุป
ระบบจํานวนเลขที่ใชกับคอมพิวเตอร จะทํางานบนพื้นฐานของสองสถานะ (Binary)
คือเปดวงจรกับปดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกลาวไดดวยตัวเลขโดดสองตัวคือ 0 กับ 1
เราเรียกระบบเลขจํานวนที่ประกอบดวยตัวเลข 0 กับ 1 นี้วา “เลขฐาน 2” ขอมูลตาง ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอรมักจะไมไดมาจากเลขฐานสองเพียงแคหลักเดียว เพื่อความสะดวกในการ
เรียกและความกระทัดรัดของจํานวนที่จะตองใชเรียก (คงไมสะดวกนักถาตองมีการเรียกกันวา
เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงไดมีการตั้งชื่อเฉพาะเรียกกลุมของเลขฐานสองที่มีจํานวนหลัก
ตั้งแตหนึ่งหลักขึ้น โดยชื่อตาง ๆ มีดังนี้คือ บิต, ไบต, เวิรด และดับเบิ้ลเวิรด

คําถามทบทวน
1. จงเปลี่ยนคา 12310 ใหเปนเลขฐานสอง
2. จงเปลี่ยนคา 0.12510 ใหเปนเลขฐานสอง
3. จงคูณเลขฐานสอง 1.101 x 10.11
4. จงเปลี่ยนคา CAD16 ใหเปนเลขฐานสอง
5. จงเปลี่ยนคา FAB16 ใหเปนเลขฐานแปด
6. จงเปลี่ยนคา ABCDEF16 ใหเปนเลขฐานสิบ
7. จงเปลี่ยนคา 1101110112 ใหเปนเลขฐานแปดและฐานสิบหก
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 4
หัวขอเรื่อง ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Language for Computer Programming)
รายละเอียด
คอมพิ ว เตอร ส ามารถทํ า งานได กั บ ระบบเลขฐานสองเพี ย งอย า งเดี ย ว ซึ่ ง
เลขฐานสองดั ง กล า ว ไม ไ ด ห มายถึ ง ข อ มู ล เท า นั้ น แต ยั ง หมายถึ ง คํ า สั่ ง ต า ง ๆ ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรดวย ดังนั้นถาเราตองการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม เราจะตองเรียบ
เรี ย งคํ า สั่ ง ต า ง ๆ ให อ ยู ใ นรู ป ของลํ า ดั บ ของเลขฐานสองต า ง ๆ ตามแต ผู ที่ ผ ลิ ต เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรนั้นจะกําหนดไว จะเห็นวาการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไมมีความสะดวกเลย จึงมีผู
คิดคนภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใหงายในการเขียนโปรแกรม

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสั ป ดาห ที่ 4 การจั ด การเรี ย นการสอน จะเกี่ ยวข องกั บภาษาต า ง ๆ สํ า หรั บ
คอมพิวเตอร ระดับของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมการแปลภาษาสําหรับคอมพิวเตอรและ
ภาษาแอสแซมบลี ซึ่งเปนที่เขาใจวาเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดกับระบบเลขฐานสอง
เพียงอยางเดียว ซึ่งเลขฐานสองดังกลาว ไมไดหมายถึงขอมูลเทานั้น แตยังหมายถึงคําสั่งตาง ๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอรดวย ดังนั้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม ผูเขียนจะตองเรียบ
เรียงคําสั่งตาง ๆ ใหอยูในรูปของลําดับของเลขฐานสองตาง ๆ ตามแตผูที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร
นั้นจะกําหนดไว จะเห็นวาการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไมมีความสะดวกเลย จึงมีผูคิดคนภาษาสําหรับ
เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใหงายในการเขียนโปรแกรม (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
4.1 ภาษาตาง ๆ สําหรับคอมพิวเตอร
ในบรรดาภาษาสํ าหรั บเขี ยนโปรแกรมนั้ น ภาษาสํ าหรั บการเขี ยนโปรแกรมด วย
เลขฐานสองหรือฐานสิบหก เปนภาษาที่เกาแกที่สุดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสามารถจะเขาใจและ
ปฏิบัติตามไดเลยทันที เราเรียกภาษาแบบนี้วา “ภาษาเครื่อง (Machine Language)” ซึ่งภาษา
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ดังกลาวไมสื่อความหมายที่ชัดเจนกับมนุษยซึ่งเปนผูที่เขียนโปรแกรม จึงมีการคิดคนสัญลักษณ
ตาง ๆ ขึ้นมาแทนที่ภาษาเครื่อง โดยสัญลักษณที่คิดขึ้นในตอนแรกจะเปนการแทนคาภาษาเครื่อง
หนึ่งคําสั่งตอสัญลักษณหนึ่งตัว เชน 00111110 แทนวา LD A เปนตน ซึ่งเรียกภาษาสัญลักษณ
แบบนี้วา “ภาษานีโมนิค (Mnemonic)” หรือ “ภาษาแอสแซมบลีพื้นฐาน” แตทวาสัญลักษณ
ที่ไดนี้ ก็ยังยากที่จะใชเขียนโปรแกรม จึงไดมีการสรางสัญลักษณคําสั่งใหมใหมีความงายขึ้น โดย
เทียบเคียงสัญลักษณกับภาษาอังกฤษเพื่อใหสื่อความหมายมากที่สุด จึงเกิดเปนภาษาสําหรับ
เขียนโปรแกรมขึ้นมากมายหลายภาษาขึ้นอยูกับสัญลักษณและรูปแบบที่ใช เชน Fortran, C,
Pascal, และ Basic เปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
4.2 ระดับของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม
เมื่อมีการสรางสัญลักษณแทนภาษาเครื่อง ทําใหมีการแบงระดับของภาษาสําหรับ
เขียนโปรแกรมออกเปนระดับตาง ๆ สองระดับคือ ภาษาระดับสูง และภาษาระดับต่ํา
ภาษาระดับสูงเปนภาษาที่เนนการสื่อความหมายกับผูเขียนโปรแกรมเปนหลัก ทํา
ใหภาษาในระดับนี้มีความงายในการเขียนและทําความเขาใจ สวนภาษาระดับต่ําเนนที่ความ
ง า ยที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร จ ะนํ า คํ า สั่ ง ต า ง ๆ ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง มี อ ยู ด ว ยกั น แค ส องภาษาคื อ
ภาษาเครื่องกับภาษาแอสแซมบลี
4.3 การแปลภาษาสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมที่อยูในรูปของสัญลักษณตาง ๆ นั้น ไมสามารถนําไป
ใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติไดทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอรเขาใจแตภาษาเครื่องเทานั้น
ดังนั้นเราจะตองมีขั้นตอนตาง ๆ ในการแปลสัญลักษณตาง ๆ ใหกลายเปนภาษาเครื่อง ซึ่ง
ขั้นตอนการแปลจะมีสองแบบคือ
• Interpret เปนการแปลแบบคําสั่งตอคําสั่ง โดยดึงสัญลักษณของภาษาระดับสูงมาที
ละคํ าสั่ งแลว แปลคํ าสั่ งนั้น จากนั้น จึงสงคํ าสั่ งที่แปลไดไ ปใหเ ครื่อ งคอมพิว เตอร
ทํางานทันที เมื่อคอมพิวเตอรทํางานเสร็จแลวจึง จะเริ่มแปลคําสั่งถัดไปเรื่อย ๆ โดย
ไมมีการเก็บภาษาเครื่องของคําสั่งที่แปลไปแลว ดังนั้นถามีการวนที่คําสั่งใด จะตอง
แปลคําสั่งนั้นใหมทุกครั้งที่ทํางานผานคําสั่งนั้น ขอดีของการแปลคือแตละคําสั่งจะ
ผานขั้นตอนตาง ๆ อยางสมบูรณในการแปลภาษา จึงสามารถพบขอผิดพลาดไดงาย
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• Compile เปนกระบวนการแปลสัญลักษณของภาษาระดับสูงเปนภาษาเครื่องทีเดียว
ทั้ ง โปรแกรม แล ว จึ ง นํ า ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ทั้ ง หมดไปให เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ป ฏิ บั ติ
ตอเนื่องกันไปโดยไมมีการแปลสัญลักษณใด ๆ อีก ซึ่งภาษาเครื่องที่ไดอาจจะถูกเก็บ
ไวเพื่อนํากลับมาใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดอีกโดยที่ไมตองผานกระบวนการ
แปลภาษาอีกครั้ง สัญลักษณของภาษาระดับสูงแตละตัวจะถูกแปลเปนภาษาเครื่อง
เพีย งครั้งเดี ย ว ดั ง นั้น เมื่ อ เครื่ องคอมพิว เตอรทํ างานตามโปรแกรมที่ เ ขีย นไว จึ ง
ทํางานไดเร็วกวาการแปลแบบ Interpret แตวิธีนี้ก็มีขอเสียคือ ขอผิดพลาดบาง
ประการของโปรแกรมจะตรวจพบเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามโปรแกรมแลว
เทานั้น ซึ่งเมื่อมีการแกไขใหถูกตองก็จะตองมีการแปลสัญลักษณทั้งหมดใหมอีกครั้ง
• Assembling จริง ๆ แลว Assembling เปนการ Compile โปรแกรมแบบหนึ่ง แตถูก
ตั้งชื่อใหมตามชื่อของภาษาที่ถูกนํามาแปลซึ่งก็คือภาษาแอสแซมบลี การทํางานของ
Assembling มักจะอยูในรูปการแทนคาสัญลักษณตาง ๆ โดยเทียบกับตาราง เพราะ
ภาษาแอสแซมบลีเปนการแทนคาภาษาเครื่องในแบบคําสั่งตอคําสั่งนั่นเอง
4.4 ภาษาแอสแซมบลี
ภาษาแอสแซมบลีจริง ๆ แลวก็คือภาษานีโนนิคที่มีการเพิ่มเติมคําสั่งพิเศษในการ
จัดการเรื่องการอางอิงหนวยความจํานั่นเอง ภาษาแอสแซมบลีจัดเปนภาษาระดับต่ําภาษาหนึ่ง
ซึ่งสัญลักษณที่ใชมักจะถูกกําหนดโดยผูผลิต IC หนวยประมวลผลกลาง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยน
หน ว ยประมวลผลกลาง ภาษาแอสแซมบลี ที่ ใ ช ก็ จ ะต อ งเปลี่ ย นตามไปด ว ย เมื่ อ พั ฒ นา
โปรแกรมเปนภาษาแอสแซมบลีแลว ก็ตองนําไป Assembling ดวยตัวแปลภาษาชื่อ Assembler
ซึ่งจะแปลภาษาแอสแซมบลีใหเปนภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง
ขอดี ของการใชภาษาแอสแซมบลี
1. สั่งงานระบบคอมพิวเตอรไดโดยตรง
2. สามารถเขียนโปรแกรมที่มีขนาดเล็กได
3. โปรแกรมภาษาทํางานไดรวดเร็ว

ขอเสีย ของการใชภาษาแอสแซมบลีคือ
1. เปนภาษาระดับต่ํา พัฒนาโปรแกรมไดยาก
2. ใชกับการพัฒนาโปรแกรมที่ไมใหญมาก
3. ไมมีโครงสรางขอมูลในระดับสูง
4. ไมสามารถนําไปใชกับ CPU แบบอื่นได
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สรุป
ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมดวยเลขฐานสองหรือฐานสิบหก เปนภาษาที่เกาแก
ที่สุดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสามารถจะเขาใจและปฏิบัติตามไดเลยทันที เราเรียกภาษาแบบนี้วา
“ภาษาเครื่อง” ซึ่งภาษาดังกลาวไมสื่อความหมายที่ชัดเจนกับมนุษยซึ่งเปนผูที่เขียนโปรแกรม
จึงมีการคิดคนสัญลักษณตาง ๆ ขึ้นมาแทนที่ภาษาเครื่อง โดยสัญลักษณที่คิดขึ้นในตอนแรกจะ
เปนการแทนคาภาษาเครื่องหนึ่งคําสั่งตอสัญลักษณหนึ่งตัว เชน 00111110 แทนวา LD A เปน
ตน ซึ่งเรียกภาษาสัญลักษณแบบนี้วา “ภาษานีโมนิค (Mnemonic)” หรือ “ภาษาแอสแซมบลี
พื้นฐาน” แตทวาสัญลักษณที่ไดนี้ ก็ยังยากที่จะใชเขียนโปรแกรม จึงไดมีการสรางสัญลักษณ
คําสั่งใหมใหมีความงายขึ้น โดยเทียบเคียงสัญลักษณกับภาษาอังกฤษเพื่อใหสื่อความหมาย
มากที่สุด จึงเกิดเปนภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมากมายหลายภาษาขึ้นอยูกับสัญลักษณ
และรูปแบบที่ใช เชน Fortran, C, Pascal, และ Basic เปนตน และในปจจุบันก็มีการพัฒนาภาษา
โปรแกรมขึ้นมาอีกมายหมายเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในดานตางๆ เชน Java, C++, PHP,
Perl, Visual Basic, C#, Python, Delphi/Kylix เปนตน

คําถามทบทวน
1. ภาษานีโมนิค (Mnemonic) เรียกอีกอยางหนึ่งวาภาษาอะไรและมีความสําคัญอยางไรในการ
เขียนภาษาโปรแกรมในยุคแรกๆ
2. การสรางสัญลักษณแทนภาษาเครื่อง ทําใหมีการแบงระดับของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม
ออกเปนกี่ระดับอะไรบาง
3. Interpret และ Compile แตกตางกันอยางไรจงอธิบาย
4. Assembling คืออะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
5. จงอธิบายขอดีและขอเสียขอดีของการใชภาษาแอสแซมบลี
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 5
หัวขอเรื่อง สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Introduction to computer architecture)
รายละเอียด
ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจํา
(Memory) อุปกรณรับขอมูล (Input Units) และอุปกรณแสดงผล (Output Unit) เรียนรูการ
เชื่อมโยงของอุปกรณตาง ๆ และโครงสรางภายในขององคประกอบเหลานั้น

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสั ปดาหที่ 5 การจั ดการเรียนการสอน จะเกี่ ยวของกับหนว ยประมวลผลกลาง
หนวยความจํา การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ และของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล
80x86 ซึ่งระบบคอมพิ วเตอร ประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) หน วยความจํ า
(Memory) อุปกรณรับขอมูล (Input Units) และอุปกรณแสดงผล (Output Unit) โดยเริ่มพิจารณา
การเชื่อมโยงของอุปกรณตาง ๆ และโครงสรางภายในขององคประกอบเหลานั้น
5.1 หนวยประมวลผลกลาง
หนวยประมวลผลกลางมีหนาที่ประมวลผลขอมูลตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร โดย
หนวยประมวลผลกลางจะทํางานตามโปรแกรมที่ ระบุ โดยผู ใช ขั้นตอนการทํางานของหนวย
ประมวลผลกลางมี ลั กษณะเป นวงรอบ โดยขั้ นแรกหน วยประมวลผลกลางจะอ านคํ าสั่ งจาก
หนวยความจํา (fetch) จากนั้นหนวยประมวลผลกลางจะตีความคําสั่งนั้น (decode) และในขั้นตอน
สุดทายหนวยประมวลผลกลางก็จะประมวลผลตามคําสั่งที่อานเขามา (execute) เมื่อทํางานเสร็จ
หนวยประมวลผลก็จะเริ่มอานคําสั่งเขามาอีกครั้ง ขั้นตอนดังกลาวมีลักษณะ แสดงไดดังภาพที่ 5.1
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Fetch

Execute

Decode

ภาพที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการทํางานของหนวยประมวลผล
หนวยประมวลผลกลางจะทํางานตามชุดคําสั่ง (instructions) ที่อานมาจากหนวยความจําหลักเทานั้น
และเรียกสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรที่มีการเก็บโปรแกรมและขอมูลไวในหนวยความจํา
หลัก โดยที่หนวยประมวลผลมีทําหนาที่ที่เรียกวา Stored Program Architecture หรือคอมพิวเตอรแบบ
วอนนอยแมน (von Neumann Computer) โดยตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติใหกับ John von Neumann 1
ชุดคําสั่งของคอมพิวเตอร โดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนยอย ๆ 2 สวนคือ สวน
Opcode ซึ่งเปนสวนที่ระบุประเภทของการประมวลผล และสวน Operand ซึ่งเปนสวนที่ระบุ
ขอมูลสําหรับการประมวลผลตามที่ระบุใน opcode โดยปกติแลวมักนิยมใชไมโครโปรเซสเซอร
ทํ า หน า ที่ เ ป น หน ว ยประมวลผลกลางในระบบคอมพิ ว เตอร ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารอ า งถึ ง
ไมโครโปรเซสเซอรจะอางถึงหนาที่ในหนวยประมวลผลกลาง โดยคําสองคํานี้อาจใชแทนกันได
5.2 หนวยความจํา
การเก็บขอมูลในหนวยความจํามีหนวยที่เล็กที่สุดในการเก็บขอมูลคือบิต แตใน
การเรียกขอมูลจากหนวยความจํานั้นจะกระทําในรูปของขอมูลที่มีขนาดใหญกวา คือจะมีขนาด
8 บิต หรือ 1 ไบท ภายในหนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยหนวย
ยอย ๆ ขนาด 8 บิตเหลานี้อยูมากมาย แตละหนวยยอย ๆ จะมีหมายเลขเฉพาะตัว เพื่อให
หนวยประมวลผลสามารถใชอางถึงเมื่อจะอานหรือเขียนขอมูลลงไปในหนวยยอยหนวยนั้นได
จะตองระบุหมายเลขซึ่งเรียกวา แอดเดรส (Address) ของขอมูลชิ้นนั้นใหไดดวย
1

ผูบุกเบิกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเชื่อวาชื่อของคอมพิวเตอรแบบวอนนอยแมน ใหเกียรติกับ von Neumann

ผูเขียนแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรรูปแบบนี้มากไป โดยใหความสําคัญกับ J.Presper Eckert และ John Mauchly
วิศวกรผูสรางเครื่องคอมพิวเตอรลักษณะนี้ขึ้นมานอยเกินไป
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5.3 การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ
บัส (Bus) : ชองทางสื่อสาร อุปกรณตาง ๆ จะเชื่อมตอกับโดยผานทางกลุมของ
สายสัญญาณ ที่เราเรียกวา “บัส”
อุปกรณตาง ๆ จะสงและรับสัญญาณผานทางกลุม
สายสัญญาณชุดเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 5.2
CPU

Memory

I/O

I/O

I/O
Data bus
Address bus
Control bus

ภาพที่ 5.2 แสดงการเชื่อมตอของอุปกรณตาง ๆ ผานระบบบัส
ระบบบัสสามารถแบงการทํางานออกได 3 กลุม คือ
1. บัสขอมูล (Data bus) ใชสําหรับสงรับขอมูล
2. บัสตําแหนงหรือแอดเดรสบัส (Address bus) ใชสําหรับสงรับตําแหนงที่ใช
สําหรับอางอิงขอมูลจากหนวยความจําหรือจากอุปกรณ I/O
3. บัสควบคุม (Control bus) ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุม
แอดเดรสบัส (Address bus) ในระบบคอมพิวเตอรที่หนวยประมวลผลเชื่อมตอ
กับอุปกรณอื่น ๆ ผานทางบัส ขอมูลตาง ๆ ที่สง/รับกันระหวางอุปกรณตาง ๆ นั้นจะสงผาน
ทางบัสขอมูล ดังนั้นการที่หนวยประมวลผลจะติดตอกับหนวยความจําหรืออุปกรณรับและ
แสดงผลขอมู ลที่ตองการไดนั้น ทั้งหนว ยความจํา และ อุปกรณรับหรือ แสดงผลขอ มูล ทุก
อุ ป กรณ จะตอ งมี หมายเลขเฉพาะ หมายเลขนี้ สํา หรั บ หนว ยความจํา ก็คื อ แอดเดรส ส ว น
อุปกรณอินพุตและอุปกรณเอาทพุตก็มีหมายเลขเฉพาะสําหรับอุปกรณหนึ่ง ๆ เชนเดียวกัน
โดยเรียกวา หมายเลข I/O (I/O address) เมื่อหนวยประมวลผลตองการติดตอกับหนวยความจํา
ที่ตําแหนงใด หรือติดตอกับอุปกรณใดก็จะสงแอดเดรสของหนวยความจํานั้น หรือของอุปกรณ
นั้นมา ในการเลือกวาหมายเลขแอดเดรสที่สงมาเปนของหนวยความจําหรือของอุปกรณอินพุต
เอาทพุตโดยหนวยประมวลผลจะสงสัญญาณระบุมาทางสัญญาณในบัสควบคุม
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5.4 สถาปตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 80x86
5.4.1 ความเปนมา ไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 80x86 เปนไมโครโปรเซสเซอรที่
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Intel โดยมีการพัฒนามาตั้งแตรุน 4040 ซึ่งเปนไมโครโปรเซสเซอรขนาด
4 บิต จนกระทั่งในปจจุบันไดพัฒนาเปนไมโครโปรเซสเซอรรุน Pentium รายละเอียดคราว ๆ
ของไมโครโปรเซสเซอรรุนตาง ๆ เปนดังตอไปนี้
1. 8086 เปนไมโครโปรเซสเซอรขนาด 16 บิต รุนแรกที่ Intel ผลิตขึ้น สามารถอาง
หนวยความจําได 1 MByte มีริจิสเตอรภายในขนาด 16 บิต
2. 8088 เนื่องจากในขณะนั้นอุปกรณตาง ๆ โดยมากเปนอุปกรณขนาด 8 บิต
บริษัท Intel จึงไดผลิตไมโครโปรเซสเซอร 8088 ซึ่งมีสถาปตยกรรมภายในเหมือน 8086 แตมี
การติดตอกับระบบภายนอกเปนแบบ 8 บิต
3. 80186 เปนหนวยประมวลผลซึ่งเพิ่มการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณรอบขางเขาไป
เพื่อใหเปนหนวยประมวลผลสําหรับงานควบคุมตาง ๆ
4. 80286 เปนหนวยประมวลผลขนาด 16 บิตที่มีความเร็วในการทํางานสูงขึ้น ขยาย
ขอบเขตการอางหนวยความจําเปน 24 MByte เพิ่มความสามารถในการจัดการหนวยความจํา
5. 80386 เปนหนวยประมวลผลขนาด 32 บิต อางหนวยความจําไดถึง 4 กิกะไบต
มีค วามสามารถในการจัด การหนว ยความจําที่ซับซอ น และสามารถใชหนว ยความจําแบบ
เสมื อ นได มาตรฐานของชุ ด คํ า สั่ ง และกรรมวิ ธี ใ นการจั ด การหน ว ยความจํ า ของหน ว ย
ประมวลผลรุนนี้ยังคงใชเปนมาตรฐานอยูจนถึงปจจุบันนี้ แมแตระบบปฏิบัติการ Windows 95
ยังสามารถนํามาทํางานไดบนหนวยประมวลผลรุนนี้ แตจะทํางานไดชามากเทานั้นเอง
6. 80386SX เปนหนวยประมวลผลซึ่งมีสถาปตยกรรมภายในเหมือน 80386 แตมี
ระบบบัสภายนอกเปน 16 บิต หนวยประมวลผลรุนนี้ไดรับการออกแบบขึ้นคลายกับ 8088
7. 80486 ไดรับการพัฒนาตอจากรุน 80386 โดยทางบริษัท Intel ไดมีการเพิ่ม
หนวยประมวลผลเลขทศนิยมเขาไป
8. 80486SX เปนหนวยประมวลผลรุน 80486 ซึ่งตัดความสามารถในสวนของการ
ประมวลผลเลขทศนิยมออก
9. Pentium, Pentium Pro, Pentium II เปนหนวยประมวลผลรุนลาสุดของบริษัท Intel มี
การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลใหสูงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชนการประมวลผล
แบบไปปไลน การประมวลผลแบบซูเปอรสเกลาร เปนตน นอกจากไมโครโปรเซสเซอรตระกูล
80x86 แลว ยังมีหนวยประมวลผลกลางที่ผลิตและพัฒนาโดยบริษัทตาง ๆ อีกหลายตระกูลเชน
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ตระกูล 68000 และ PowerPC ของบริษัทโมโตโรลาตระกูล Alpha ของบริษัท DEC และตระกูล
Sparc ของบริษัท Sun Microsystem เปนตน
5.4.2 ลักษณะทั่วไปของไมโครโปรเซสเซอร 8086
ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร 8086 มีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต ทําใหสามารอาง
แอรดเดรสได 1 เมกะไบตและมีบัสขอมูลขนาด 16 บิต ซึ่งทําใหการอานและเขียนขอมูลครั้งละ
2 ไบต หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตรภายใน 8086 สามารถประมวลผล
ไดกับขอมูลขนาด 16 บิต รีจิสเตอรภายในไมโครโปรเซสเซอร 8086 มีขนาด 16 บิต
การจัดการหนวยความจํา ภายในหนวยประมวลผล 8086 มีรีจิสเตอรขนาด 16
บิต แตมีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต ดวยสาเหตุดังกลาวหนวยประมวลผลจะไมสามารถเก็บ
ตําแหนงขอมูลภายในหนวยความจําไดภายในรีจิสเตอรเพียงตัวเดียว ดังนั้นการจัดเก็บตําแหนง
ของขอมูลภายในหนวยความจํา 8086 จึงตองเก็บดวยรีจิสเตอร 2 ตัว ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บ แบบ
เซกเมนต:ออฟเซ็ต (segment:offset) แอดเดรสที่แทจริง (physical address) ขนาด 20 บิต
จะถูกจัดเก็บดวยรีจิสเตอรขนาด 16 บิต 2 ตัว คาที่เก็บในรีจิสเตอรตัวแรกเรียกวาเซกเมนต
(segment) สวนคาที่เก็บในรีจิสเตอรอีกตัวเรียกวาออฟเซ็ต (offset)
การอางถึงตําแหนงภายในหนวยความจําแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ตนั้น อาจเปรียบ
ไดเสมือนกับการที่แบงหนวยความจําเปนสวนยอย ๆ โดยสวนยอยนี้เรียกวา เซกเมนต การที่มี
การอางถึงตําแหนงใด ๆ มักจะอางถึงเซกเมนตที่ตําแหนงขอมูลนั้นอยู และระบุระยะหางของ
หนวยความจําที่คิดเทียบกับจุดเริ่มตนของเซกเมนตที่ระบุไป
การแปลงแอดเดรสที่เก็บอยูในรูปของ เซกเมนต : ออฟเซ็ต เปนแอดเดรสขนาด 20
บิต มีขั้นตอนดังนี้
1. เลื่อนบิตของคาเซกเมนตไปทางซาย 4 บิต ดังนั้นจากขอมูล 16 บิต เราจะไดขอมูล 20
บิต ที่มี 4 บิตทางขวาเปน 0 ในทุกหลัก
2. นําคาออฟเซ็ตมาบวกเขากับคาเซกเมนตที่เลื่อนบิตแลว จะไดแอดเดรสขนาด 20 บิต
ที่จะนําไปอางตําแหนงที่แทจริงของขอมูล ขั้นตอนทั้งสอง แสดงไดดังภาพที่ 5.3
XXXX00

เซกเมนต
XXXX

ออฟเซ็ต
YYYY

YYYY
ZZZZZZ physical address

ภาพที่ 5.3 แสดงการแปลงแอดเดรสจากแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ต เปน แอดเดรสขนาด 20 บิต
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ตัวอยาง เชน 123Ah : 22B6h แปลงเปนแอดเดรสขนาด 20 บิตไดดังนี้
เลื่อนบิตของ 123Ah ไป 4 บิต ได
123A0h
นํา 22B6h มาบวก
22B6h
จะไดแอดเดรสขนาด 20 บิตคือ
14656h
ในทางกลับกันที่ตําแหนง แอดเดรส 14656h ก็จะสามารถอางแบบ เซกเมนต :
ออฟเซ็ต ไดเปน 123Ah : 22B6h เชนเดียวกันแตตําแหนงแอดเดรส 14656h สามารถอางแบบ
เซกเมนต : ออฟเซ็ต คาอื่นก็ไดเชน 1465h : 0006h หรือ 1460h : 0056h และยังอางโดยใช
คูเซกเมนต : ออฟเซ็ต คูอื่น ๆ ไดอีกหลายคู
ผลจากการใชการอางแอดเดรสแบบ เซกเมนต : ออฟเซ็ต ทําใหลักษณะของ
หนวยความจําที่ 8086 มองเห็นจะมีลักษณะเปนสวน ๆ ที่อางอิงตามคาของเซกเมนต โดยแต
ละสวนนี้จะมีขนาดสวนละ 64 กิโลไบท สวนของหนวยความจําขนาด 64 กิโลไบตนี้เรียกวา
เซกเมนต การจัดเรียงตัวของเซกเมนตตาง ๆ ในหนวยความจําจะจัดเรียงเปนสวน ๆ ที่มีการ
เหลื่อมกัน แสดงไดดังภาพที่ 5.4
0

1

2

3

4

ภาพที่ 5.4 แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของเซกเมนต
เนื่องจากการอางถึงขอมูลใด ๆ ในหนวยความจําของไมโครโปรเซสเซอร 8086
จะตองอางตําแหนงเปนคูเซกเมนต : ออฟเซต การอางถึงขอมูลในตําแหนงตาง ๆ อาจทําได
ยุงยากเพราะตองมีการระบุทั้งเซกเมนตและออฟเซ็ต ในไมโครโปรเซสเซอร 8086 จึงได
ออกแบบรีจิสเตอรพิเศษขึ้น 4 ตัวเพื่อใชเก็บคาของเซกเมนตตาง ๆ ที่กําลังใชงานอยูในขณะนั้น
กลุมของรีจิสเตอรนั้นเรียกวา เซกเมนตรีจิสเตอร ซึ่งไดแก CS (Code segment) DS (Data
segment) ES (Extra segment) และ SS (Stack segment) เซกเมนตรีจิสเตอรทั้ง 4 ตัวนี้จะใช
ประกอบกับคาออฟเซ็ตตาง ๆ เพื่อระบุตําแหนงของโปรแกรม (code) ขอมูล (data) และแสต็ก
(stack) สวนรีจิสเตอร ES มีหนาที่เก็บเซกเมนตของขอมูลที่ใชในการสั่งงานคําสั่งพิเศษบาง
ประเภท เชน คําสั่งเกี่ยวกับขอความ ดังนั้นจะเห็นไดวา ถึงแมไมโครโปรเซสเซอร 8086 จะ
สามารถมองหน ว ยความจํ า ได ร วมถึ ง 1 เมกะไบต แต โ ปรแกรมที่ ทํ า งานอยู จ ะมองเห็ น
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หนว ยความจําไดพรอ ม ๆ กั น แคเ พียง 4 เซกเมนตเ ทานั้น นั่ น คือ เซกเมนตของโปรแกรม
เซกเมนตของขอมูล 2 เซกเมนต และ เซกเมนตของแสต็ก
แสต็ก (Stack) ภายในหนวยความจําของระบบไมโครโปรเซสเซอร 8086 จะมี
หนวยความจําสวนหนึ่งที่ถูกกันเนื้อที่ไวสําหรับเปน แสต็กโดยเซกเมนตของแสต็กจะถูกชี้โดย
รีจิสเตอร SS ลักษณะเฉพาะของหนวยความจําแบบแสต็กคือการที่ระบบจะเก็บขอมูลและอาน
ขอมูลออกไปแบบ เขากอน ออกทีหลัง (First In Last Out : FILO) โดยอาจมองลักษณะเหมือน
การวางซอนขอมูลเหมือนซอนจาน ขอมูลที่ถูกนํามาเก็บกอนจะอยูทางดานลาง ขอมูลถัดไปจะ
วางซอนอยูดานบน ขอมูลที่อยูทางดานลางจะไมสามารถอานออกไปไดถามีขอมูลอื่นที่เก็บที
หลังและยังไมไดอานออกไป ระบบจะใชแสต็กในการเรียกโปรแกรมยอยเปนสวยใหญ
5.4.3 รายละเอียดของสวนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร
หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร (ALU) ไมโครโปรเซสเซอร
8086 มี ALU ที่สามารถประมวลผลไดครั้งละ 16 บิต ดวยความสามารถในการประมวลผลที่
ละ 16 บิตนี้ ทําใหเราเรียกไมโครโปรเซสเซอร 8086 วาเปนไมโครโปรเซสเซอรขนาด 16 บิต
หนวยความจําชั่วคราว (รีจิสเตอร - Register) รีจิสเตอรใน 8086 มีทั้งขนาด
16 บิต และ 8 บิต โดยจะแบงเปนกลุม ๆ ไดดังนี้
1.รีจิสเตอรสําหรับใชงานทั่วไป (General-Purpose Registers) รีจิสเตอรใน
กลุมนี้ ผูเขียนโปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดตามความตองการ โดยในกลุมนี้จะมีรีจิสเตอรที่
ใชขนาด 16 บิต อยู 4 ตัว โดยรีจิสเตอรขนาด 16 ทั้ง 4 ตัวจะแบงไดเปนรีจิสเตอรขนาด 8 บิต
อีก 8 ตัว รีจิสเตอรขนาด 16 บิตและคูรีจิสเตอรขนาด 8 บิต มีดังตอไปนี้
1.1. รีจิสเตอร AX (Accumulator Register)
AX
AH
AL
1.2. รีจิสเตอร BX (Base Register)
BX
BH
BL
1.3. รีจิสเตอร CX (Counter Register)
CX
CH
CL
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1.4. รีจิสเตอร DX (Data Register)
DX
DH
DL
สําหรับรีจิสเตอรทั้ง 4 ตัวนี้ นอกจากจะมีไวสําหรับใชงานทั่วไปไดแลว ยังมีหนาที่
เฉพาะอื่น ๆ อีก ซึ่งจะกลาวถึงในการสอนประจําสัปดาหที่ 6 ตอไป
2. รีจิสเตอรสําหรับ อางอิง (Index Register) ไมโครโปรเซสเซอร 8086 มี
รีจิสเตอรสําหรับอางอิง 2 ตัว คือ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) รีจิสเตอรใน
กลุมนี้ใชสําหรับการอางตําแหนงแบบอางอิงและใชในคําสั่งที่เกี่ยวกับขอความ แตผูใชสามารถ
นําไปใชงานทั่วไปไดดวยเชนกัน
รีจิสเตอรสําหรับการชี้ (Pointer Register) รีจิสเตอรกลุมนี้คือ SP และ BP
รีจิสเตอร SP ใชประกอบกับรีจิสเตอร SS มีหนาที่ชี้ตําแนงปจจุบันของแสต็ก โดยรีจิสเตอร BP
สวนใหญจะใชเพื่อชี้ตําแหนงของแสต็กสวนของการสงพารามิเตอรนิยมใชในสวนโปรแกรมยอย
3. เซกเมนตรีจิสเตอร (segment register) เซกเมนตรีจิสเตอรทั้ง 4 ตัวคือ
CS DS ES และ SS ใชประกอบกับคาของออฟเซ็ตเพื่อชี้ตําแหนงของโปรแกรมขอมูลปรกติ
ขอมูลพิเศษและแสต็ก ตามลําดับ
4. แฟล็ก (flag) ไมโครโปรเซสเซอร 8086 จะเก็บลักษณะของผลลัพธของการ
คํานวณทางคณิตศาสตรไวใน แฟล็ก
5. รีจิสเตอรอื่น ๆ ของระบบ นอกจากรีจิสเตอรตาง ๆ ที่ผูใชสามารถกําหนดและ
ใชงานไดแลว ยังมีรีจิสเตอรอีกกลุมหนึ่งซึ่งผูเขียนโปรแกรมไมสามารถเรียกใชได รีจิสเตอรในกลุม
นี้ เชน IP ซึ่งเปนรีจิสเตอรที่ใชประกอบกับ CS เพื่อชี้ตําแหนงของคําสั่งที่จะทํางานตอไปหรือ IR ซึ่ง
รีจิสเตอรที่เก็บคําสั่งปจจุบันที่ไมโครโปรเซสเซอรอาน (fetch) ขึ้นมาจากหนวยความจํา
5.4.4 โหมดการอางแอดเดรส ไมโครโปรเซสเซอร 8086 สามารถอางถึงขอมูล
ไดหลายแบบ โดยวิธีก ารตาง ๆ ที่ 8086 อางถึงขอ มู ลนั้น เรารวมเรียกวาโหมดการอ าง
แอดเดรส (Addressing mode) ซึ่งรูปแบบที่ 8086 อางถึงขอมูลนั้นแบงเปนกลุม ๆ ได 3
กลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่อางถึงขอมูลในรีจิสเตอร กลุมที่อางถึงขอมูลที่ระบุในคําสั่ง และกลุมที่
อางถึงขอมูลในหนวยความจํา เปนตน
5.4.5 การอินเตอรรัพท (Interrupt) การอินเตอรรัพทหรือการขัดจังหวะ คือการ
สั่งใหหนวยประมวลผลหยุดการทํางานชั่วคราว แลวกระโดดไปทํางานบางอยางเพื่อตอบสนองการ
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ขัดจังหวะนั้น ตัวอยางของการขัดจังหวะ เชน อุปกรณบางชิ้นไดรับขอมูล หรือ ขอมูลไดรับเขียน
เก็บลงในฮารดดิสกเรียบรอยแลว เปนตน เมื่อหนวยประมวลผลตอบสนองการขัดจะหวะเรียบรอย
แลว ก็ จะคืนสูสถานะเดิมและกลั บไปประมวลผลงานเกาที่ประมวลผลค างไว เสมือนไมมีอะไร
เกิดขึ้น การขัดจังหวะนี้มี 2 ประเภทคือ ซอฟตแวรอินเตอรรัพท และฮารดแวรอินเตอรรัพท
นิ ยมใช ซอฟต แวร อิ นเตอร รั พ ท ในการเรี ย กใช การบริ การต าง ๆ ของระบบ ส วนฮาร ดแวร
อินเตอรรัพทจะนิยมใชในการแจงการเปลี่ยนสถานะของอุปกรณอินพุตเอาทพุตตาง ๆ
5.4.6 สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร ส มั ย ใหม เทคโนโลยี ข อง
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสมัยใหมไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อ 2-3 ปกอนหลายเทา ทั้งนี้เนื่องจากมี
การวิจัยและสรางหนวยประมวลผลกลางและระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก
เทคโนโลยีของหนวยประมวลผลกลาง
1. หนวยประมวลผลแบบ RISC ชุดคําสั่งของหนวยประมวลผลยุคเกามีลักษณะ
เปนแบบ CISC : Complex Instruction Set Computer นั่นคือชุดคําสั่งจะหนึ่ง ๆ จะมีความ
ซับซอนมาก การที่ชุดคําสั่งซับซอนทําใหการออกแบบสวนควบคุมภายในหนวยประมวลผลทํา
ไดยาก ในปจจุบันหนวยประมวลผลตาง ๆ ไดเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาไปเปนแบบ RISC :
Reduced Instruction Set Computer โดยเนนชุดคําสั่งที่มีความซับซอนนอยลง แตมีความเร็วใน
การทํางานสูงขึ้น การทําใหชุดคําสั่งมีรูปแบบที่งายขึ้นทําใหการออกแบบสวนควบคุมทําไดงาย
ขึ้นและยังสามารถใชวิธีการแบบไปปไลน (Pipeline) และซูปเปอรสเกลาร (Superscalar) ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของหนวยประมวลผลไดงายขึ้นดวย
2. ไปปไลน (Pipeline) หนวยประมวลผลรุนใหมจะมีการประมวลผลแบบไปป
ไลน ซึ่งจะมีการ fetch decode และ execute คําสั่งที่เหลื่อมเวลากัน แสดงไดดังภาพที่ 5.5
การประมวลผลเหลือ่ มกันนี้ทําใหประสิทธิภาพของการประมวลผลสูงขึ้นมาก

ลําดับการทํางานเมื่อทํางานแบบปกติ
ลําดับการทํางานเมื่อทํางานแบบไปปไลน
ภาพที่ 5.5 แสดงการทํางานแบบไปปไลนเทียบกับการทํางานแบบปกติ
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3. ซูเปอรสเกลาร (Superscalar) ในหนวยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงบางรุน
จะประมวลผลชุ ดคําสั่ งหลายชุดคําสั่ งไดพรอมกัน การที่หนวยประมวลผลประมวลผลคําสั่งได
หลายชุดพรอมกันนี้เรียกวา ซูเปอรสเกลาร
ระบบบัสสมัยใหม ระบบคอมพิวเตอรสมัยกอน หนวยประมวลผลมีความเร็วใน
การประมวลผลไมมากนักทําใหการโอนยายขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกับหนวยความจํา
กระทําไดโดยไมกอใหเกิดการเสียเวลา แตการพัฒนาของหนวยประมวลผลเปนไปอยางรวดเร็ว
กวาการพัฒนาของหนวยความจํามากทําใหปจจุบันอัตราการประมวลผลของหนวยประมวลผล
สูงกวาอัตราการโอนยายขอมูลระหวาหนวยประมวลผลกับหนวยความจํามาก ซึ่งสถานการณ
เชนนี้กอใหเกิดปญหาในรูปแบบคอขวด (Bottleneck problem) ขึ้นนั่นคือจุดเชื่อมตอระหวาง
หนวยความจํากับหนวยประมวลผลทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลง ซึ่งเรียกคอขวดระหวาง
หนวยประมวลผลกับหนวยความจําวา คอขวดของวอนนอยแมน (von Neumann Bottleneck)
วิธีการแกปญหานี้คือ การใชหนวยความจําที่มีความเร็วสูงและขนาดเล็กมาเปน
บัฟเฟอร (ที่พักขอมูลชั่วคราว) ระหวางหนวยความจําและหนวยประมวลผล หนวยความจําที่มี
ความเร็วสูงนี้เรียกวา หนวยความจําแคช (cache memory) ในหนวยประมวลผลปจจุบัน
หลายรุน ไดมีการบรรจุหนวยความจําแคชลงไปภายในไมโครโปรเซสเซอรดวย ลักษณะของบัส
ที่มีการใชหนวยความจําแคช แสดงไดดังภาพที่ 5.6

CPU

CACHE

ภาพที่ 5.6 แสดงลักษณะของบัสที่มีการใชหนวยความจําแคช

MEMORY
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สรุป
สถาปตยกรรมไมโคร (Micro Architecture) เปนลักษณะของ เครื่องคอมพิวเตอร
สวนใหญที่มีการใชงานมาตั้งแตยุคเริ่มตน จนถึงยุคปจจุบัน ไดรับการออกแบบโครงสรางและ
การทํางานโดยจอนวอนนิวแมน(John Von Neumann ) ซึ่งเปนผูนําในการออกแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยเครื่องคอมพิวเตอร ที่เขาไดออกแบบ มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 อยางดวยกัน
คือ หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หนวยความจํา (Main Memory) และ
หนวยเชื่อมตออุปกรณภายนอก (Input/Output) สําหรับไมโครโปรเซสเซอร ในตระกูล x86
ออกแบบโดยใชหลักการเดียวกันกับที่ วอนนิวแมนไดกําหนดไว กลาวคือ การประมวลผล
ทั้งหมด ที่หนวยประมวลผลกลาง สําหรับขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลที่ใชสําหรับประมวลผล หรือ
ขอมูลที่เปนคําสั่งก็ตาม จะถูกเก็บไวในหนวยความจําจนกวาจะมีการเรียกใชงานจากหนวย
ประมวลผลกลาง สําหรับ สว นตอ เชื่อ มกับอุปกรณภายนอกนั้น การทํางานของหนว ย
ประมวลผลกลางก็จะคลายกับการทํางานกับหนวยความจํา ทั้งนี้เพราะทั้งหนวยความจําและ
อุปกรณภายนอก เมื่อมีการทํางานกับหนวยประมวลผลกลางก็มีลักษณะของการเรียกใชขอมูล
และนํา ขอมูลไปเก็บ ตางกันเพียงสถานที่ และ วิธีการเขาถึงเทานั้น บัสของระบบ หนวยงาน
ตาง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ตอเชื่อเขาดวยกันดัวยระบบบัส สําหรับโปรเซสเซอรใน
ตระกูล 80x86 มีดวยกัน 3 กลุมอันไดแก ดาตาบัส (Data Bus) แอดเดรสบัส (Address Bus)
และคอมโทรลบัส (Control Bus) เปนตน
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คําถามทบทวน
1. ขั้นตอนการทํางานของหนวยประมวลผลมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนอะไรบาง
2. เราสามารถแบงกลุมของบัสออกเปนกี่กลุมอะไรบาง จงยกตัวอยางพรอมวาดรูปประกอบ
คําอธิบาย
3. จงแสดงวิธีการแปลงแอดเดรส 234Ah : 44B6h เปนแอดเดรสขนาด 20 บิต
4. โปรเซสเซอรในตระกูล 80x86 ประกอบไปดวยกลุมขอมูลอะไรบาง จงยกตัวอยางพรอม
วาดรูปประกอบคําอธิบาย
5. รีจิสเตอรสําหรับใชงานทั่วไป (General-Purpose Registers) มีอะไรบาง ผูเขียนโปรแกรม
สามารถนํารีจิสเตอรในกลุมไปใชงานไดอยางไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ
6. การทํางานของ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) มีหนาที่ตางกันอยางไร
7. รีจิสเตอรสําหรับการชี้ (Pointer Register) มีอะไรบาง พรอมอธิบายการทํางาน
8. รีจิสเตอรใน 8086 มีทั้งขนาด 16 บิต และ 8 บิต แบงเปนกลุม ๆ ไดอยางไรบาง
9. จงอธิบายความแตกตางระหวางหนวยประมวลผลแบบ RISC กับแบบ CISC
10. วิธีการทํางานแบบไปปไลน (Pipeline) และซูปเปอรสเกลาร (Superscalar) แตกตางกันอยางไร
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 6
หัวขอเรื่อง คําสั่งโอนยายขอมูล แฟล็กและคําสั่งคณิตศาสตร
(Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction)
รายละเอียด
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คํ าสั่ งภาษาแอสแซมบลี เ บื้ อ งต น โดยจะเป นคํ าสั่ งเกี่ ย วกั บ การ
โอนย ายข อมูล ทั้งจากรี จิสเตอรและหนวยความจํา ในตอนท ายของบทนี้จะเปนการแนะนํ า
โปรแกรม DEBUG ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่เราจะใชทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
การใชคําสั่งคํานวณทางคณิต ศาสตรและการแสดงสถานะของผลลัพ ธของการคํานวณนั้น
ในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใชสําหรับการจัดการกับผลการคํานวณนั้น ๆ รวมถึงใชใน
คําสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมีเงื่อนไขดวย

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 6 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งในการโยนยายขอมูล
การใชคําสั่ง MOV เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี คําสั่งในการโยน
ยายขอมูล และคําสั่งทั่วไป การทํางานของแฟล็ก (Flags) คําสั่งทางคณิตศาสตร กลุมคําสั่ง
บวกและลบ กลุมคําสั่งคูณและหาร กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข ซึ่งคําสั่งภาษาแอสแซมบลี
เบื้องตน จะเปนคําสั่งเกี่ยวกับการโอนยายขอมูล ทั้งจากรีจิสเตอรและหนวยความจํา ซึ่งในเนื้อหา
จะมีการแนะนําการใชโปรแกรม DEBUG ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ใชทดลองในการเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
6.1 คําสั่งในการโอนยายขอมูล
คําสั่ง MOV
คําสั่ง MOV เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลจากแหลงขอมูลตนทางไปยัง
แหลงขอมูลปลายทาง โดยมีรูปแบบดังนี้
reg : register
MOV reg, reg
mem : memory
MOV reg, mem
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imm : immediate (คาคงที่)
MOV mem, reg
MOV reg, imm
MOV mem, imm
ในการคัดลอกขอมูลจะกระทําจากตัวถูกดําเนินการ (operand) ตัวหลังไปยังตัวถูก
ดําเนินการ (operand) ตัวหนา ซึ่งจะเห็นวาไมสามารถคัดลอกขอมูลจากหนวยความจําไปยัง
หนวยความจําได (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ขอจํากัดของคําสั่ง MOV
* ตัวถูกดําเนินการ (Operand) ทั้งสองตัวตองมีขนาดเทากัน
* ไมสามารถคัดลอกคาคงที่ (immediate) ไปยังเซกเมนตรีจิสเตอรไดโดยตรง ตอง
กระทําผานทางรีจิสเตอรอื่น ๆ เชน AX เปนตน
* การคัดลอกคาคงที่ไปยังหนวยความจําจะตองระบุขนาดของหนวยความจําดวย
ตัวอยาง
MOV AX,100h
MOV BX,AX
MOV DX,BX
MOV
MOV
MOV
MOV

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

MOV
MOV
MOV

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

MOV
MOV
MOV
MOV

กําหนดคารีจิสเตอร AX ใหเปน 100h จากนั้นคัดลอก
คาจาก AX ไปยัง BX และคัดลอกจาก BX ไปยัง DX
ตามลําดับ
กําหนดคา 1234h ใหกับ AX และ 5678h ใหกับ DX
จากนั้น คัดลอกคาในรีจิสเตอร DL (มีคาเทากับ 78h
เพราะอะไร?) ไปใหกับรีจิสเตอร AL และคัดลอกคา
จาก DH (มีคาเทากับ 56h เพราะอะไร?) ไปยัง
รีจิสเตอร DH

กําหนดคา 1000h ใหกับ AX จากนั้นคัดลอกขอมูล
จาก AX ไปยังหนวยความจําตําแหนง offset ที่ 100h
และคั ด ลอกข อ มู ล จากหน ว ยความจํ า ตํ า แหน ง นั้ น
มายัง BX
BYTE PTR [200h],10h กําหนดคา 10h ไปยังตําแหนงในหนว ยความจําที่
WORD PTR [300h],10h offset 200h โดยโอนยายขอมูลแบบขนาด 1 Byte
และกําหนดคา 10h ที่มีขนาด 1 word (0010h) ไปยัง
ตําแหนงในหนวยความจําที่ offset 300h
AX,2300h
กําหนดคา 2300h ใหกับรีจิสเตอร DS โดยตอง
DS,AX
กําหนดผานรีจิสเตอรขนาด 16 บิตตัว อื่น (ในที่นี้คือ
AX)
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การโอนยายขอมูลระหวางรีจิสเตอรกับรีจิสเตอร การโอนยายขอมูลระหวาง
รีจิสเตอรสามารถทําไดถาขนาดของรีจิสเตอรทั้งคูเทากัน แตยังมีเซกเมนตรีจิสเตอรบางตัวซึ่ง
ไมควรเขาไปกําหนดคาโดยตรง เชน CS หรือ SS
คูรีจิสเตอร 16 บิต กับ 8 บิต ในการใชงานรีจิสเตอรทั่วไปเราจะตองคํานึงถึง
เรื่องของคูรีจิสเตอร 16 บิต กับ 8 บิตดวย จากที่เราไดทราบมาแลววารีจิสเตอร 8 บิตที่เรา
ใชไ ดนั้น เปน สว นหนึ่งของรีจิส เตอรทั่ ว ไปขนาด 16 บิต เชน รีจิส เตอร AH เปน ไบตสูง
รีจิสเตอร AX (บิตที่ 8-15) เปนตน ดังนั้นถาเรากําหนดคาใหกับรีจิสเตอร 8 บิตก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงกระทบถึงรีจิสเตอร 16 บิตที่รีจิสเตอรนั้นประกอบอยูดวย และในทางกลับกัน
การเปลี่ยนแปลงคาในรีจิสเตอร 16 บิตก็มีผลกระทบมาถึงรีจิสเตอร 8 บิตดวย
ตัวอยาง
คําสั่ง
คาในริจิสเตอรหลังการทํางานของคําสั่ง
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
การโอนย า ยข อ มู ล กั บ หน ว ยความจํ า
โดยปกติ ก ารโอนย า ยข อ มู ล กั บ
หนวยความจํานั้น โดยบุเฉพาะออฟเซ็ตของหนวยความจําที่เราตองการจะโอนยายขอมูลดวย
คาของออฟเซ็ตนั้นจะถูกนํามาประกอบกับเซกเมนตรีจิสเตอร DS เพื่อใชเปนตําแหนงใน
หนวยความจําที่แทจริงที่จะอานเขียนขอมูลดวย
ตัวอยางโปรแกรม
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]

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

คาในหนวยความจําหลังการทํางานของคําสั่งที่
1,2
?
?
?
?
?
?
?

3
12h
?
?
?
?
?
?

4
12h
89h
?
?
?
?
?

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

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

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

8,9
12h
89h
89h
67h
34h
67h
?

หลังการทํางาน รีจิสเตอร AX มีคาเทากับ 6734h และ BX มีคาเทากับ 3467h
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ขอสังเกตในการจัดเรียงไบตเมื่อเก็บขอมูลในหนวยความจํา
สังเกตวาในการเก็บคาในหนวยความจําเมื่อเราเก็บคาเปน 16 บิต การเรียงไบตใน
หน ว ยความจํ า จะเก็ บ ค า ในไบต ที่ มี นั ย สํ า คั ญ สู ง ไว ใ นไบต ที่ มี แ อดเดรสสู ง กว า และไบต ที่ มี
นัยสําคัญต่ําไวในแอดเดรสที่มีแอดเดรสต่ํากวา แสดงไดดังภาพที่ 6.1
12h

34h

34h
12h

ภาพที่ 6.1 แสดงการเรียงไบตขอมูลในหนวยความจํา
ลักษณะของการเก็บขอมูลโดยเรียงไบตที่มีนัยสําคัญต่ําไวที่แอดเดรสต่ําและไบตที่
มีนัยสําคัญสูงไวที่แอดเดรสสูงเรียกวาเปนการเรียงแบบ C
ในการกําหนดออฟเซ็ตของหนวยความจําที่จะอานและเขียนขอมูลนั้น จากตัวอยาง
ขางตนเปนการระบุโดยใสหมายเลขออฟเซ็ตโดยตรง และสามารถที่จะระบุออฟเซ็ตโดยผาน
ทางคาในรีจิสเตอร BX (base register) ไดอีกทางหนึ่ง
ตัวอยาง
MOV BX,100h
MOV AX,[BX]
MOV BX,102h
MOV [BX],DX
การกําหนดคาคงที่ใหกับหนวยความจํา การกําหนดคาคงที่ใหกับหนวยความจํา
สามารถกระทําได แตจะตองมีการระบุขนาดของขอมูลที่จะคัดลอกสูหนวยความจํา เพื่อที่จะปองกันการ
สับสนดังตัวอยางเชน คําสั่ง MOV [100h],10h จากคําสั่งดังกลาว แอสเซมเบลอรจะไมสามารถทราบได
เลยวาการคัดลอกขอมูลจะเปนในลักษณะของ 8 บิต หรือ 16 บิต
ในการระบุขนาดของการคัดลอกขอมูลเราจะใช keyword วา BYTE PTR (Byte Pointer) หรือ
WORD PTR (Word Pointer) สําหรับระบุวาการอางถึงหนวยความจําในตําแหนงนั้นเปนแบบไบต หรือ เวิรด
ตัวอยาง
MOV BYTE PTR [100h],10h
MOV WORD PTR [102h],10h
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MOV BX,104h
MOV WORD PTR [BX],2345h
6.2 เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี : โปรแกรม DEBUG
โปรแกรม DEBUG เปนโปรแกรมสารพัดประโยชนสําหรับการทดลองเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โปรแกรมนี้มีอยูทั้งในระบบปฏิบัติการ DOS และ Windows
เมื่อเรียกโปรแกรม DEBUG โดยพิมพ DEBUG ที่ DOS prompt จะเห็นเครื่องหมาย
เตรียมพรอมของโปรแกรม DEBUG เปนเครื่องหมายขีด
ผูเขียนโปรแกรมสามารถจะพิมพคําสั่งตาง ๆ ลงไปไดที่ prompt นี้
6.3 คําสั่งในการโอนยายขอมูล
คําสั่งทั่วไป
คําสั่งแสดงความชวยเหลือ : ?
ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงรายการคําสั่งตาง ๆ ไดโดย
ใชคําสั่ง ?
คําสั่งจัดการกับรีจิสเตอร : R (register)
คําสั่ง R คือคําสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงคาในรีจิสเตอรรวมถึงกําหนดคาใหกับ
รีจิสเตอรตาง ๆ ดวย ถาใชคําสั่ง R โดยไมระบุชื่อรีจิสเตอร โปรแกรม DEBUG จะแสดงคาใน
รีจิสเตอรออกมาใหเห็น
-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 จะแสดงทั้งคาในรีจิสเตอร คําสั่งถัดไปที่จะทํางาน รวมถึงแฟล็กตาง ๆ ดวย
สามารถระบุชื่อรีจิสเตอรตอทายคําสั่ง R เพื่อกําหนดคาใหกับรีจิสเตอรนั้น ดังตัวอยาง
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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
คําสั่งแสดงคาในหนวยความจํา : D (dump)
ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงคาขอมูลในหนวยความจําได
โดยใชคําสั่ง D (dump) สามารถระบุตําแหนงของหนวยความจําที่เริ่มตนแสดงขอมูลได ถาไม
กําหนดโปรแกรม DEBUG จะแสดงคาในหนวยความจําถัดจากตําแหนงเกาที่แสดงไว
-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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การทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีใน DEBUG
ผูเขียนโปรแกรมสามารถปอนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนไดในโปรแกรม
DEBUG และสามารถสั่งใหโปรแกรมนั้นทํางานเพื่อสังเกตผลการทํางานได อีกทั้งยังสามารถ
สั่งใหโปรแกรมทํางานทีละบรรทัดไดดวย
คําสั่งสําหรับแปลโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี : A (assemble)
ผูเขียนโปรแกรมสามารถใชคําสั่ง A (assemble) เพื่อสั่งใหโปรแกรม DEBUG รับ
คําสั่งภาษาแอสแซมบลีแลวแปลคําสั่งนั้นเปนภาษาเครื่องเก็บไวในหนวยความจําได ในการสั่ง
คําสั่ง assemble จะระบุตําแหนงที่โปรแกรมภาษาเครื่องไดแปลแลวจะถูกเขียนลงไปทันที แต
ถาไมระบุตําแหนง โปรแกรมที่เขียนจะถูกเก็บไวที่ตําแหนงถัดจากการแปลครั้งสุดทาย ในการ
ปอนโปรแกรมโดยปอนโปรแกรมตอเนื่องไปไดเรื่อย ๆ เมื่อปอนเสร็จแลวใหกดปุม Enter วางไป
หนึ่งบรรทัดโปรแกรม DEBUG จะแสดง prompt เพื่อรับคําสั่งใหมตอไป
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
ขอสังเกต ตัวเลขตาง ๆ ในโปรแกรม DEBUG จะถือวาเปนเลขฐานสิบหกทั้งหมด ถามี
การปอนโปรแกรมผิดโปรแกรม DEBUG จะรายงานวาโปรแกรมผิดใหผูเขียนโปรแกรมทราบและ
สามารถปอนโปรแกรมเขาไปใหมได
คําสั่งสําหรับแสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจากภาษาเครื่อง : U (unassemble)
ผูเ ขีย นโปรแกรมสามารถสั่ งใหโปรแกรม DEBUG แสดงคําสั่งภาษาเครื่องที่อยูใน
หนวยความจําเปนรหัสคําสั่งภาษาแอสแซมบลีโดยใชคําสั่ง unassemble ทําการระบุตําแหนงที่จะ
เริ่มแสดงได
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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 จะแสดงทั้งรหัสภาษาเครื่องและรหัสนีโมนิค (รหัสภาษา assembly)
ดวยการสั่ งใหโ ปรแกรมทํ า งานผูเ ขีย นโปรแกรมสามารถสั่ งใหโ ปรแกรมทํ างานไดทั้งสิ้น 3
รูปแบบโดยโปรแกรมจะเริ่มทํางานที่ตําแหนง CS:IP เทานั้น
คําสั่งเริ่มทํางาน : G (go)
เมื่อมีการสั่งใหโปรแกรมทํางานโดยใชคําสั่ง g โปรแกรมจะเริ่มทํางานทันที และ
โปรแกรมจะทํางานจนกระทั่งจบ
-G
Program terminated normally
ขอสังเกต โปรแกรมตัวอยางจะมีคําสั่ง INT 20h ระบุอยูตอนทาย คําสั่งนี้เปนคําสั่ง
เรียกใชบริการของระบบเพื่อที่จะจบโปรแกรม ถาไมมีคําสั่งนี้ปดทาย โปรแกรมจะทํางานตาม
คําสั่งตอไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพบคําสั่งที่สั่งใหโปรแกรมหยุดการทํางาน ดังนั้นเวลาทดลอง
เขียนโปรแกรมในโปรแกรม DEBUG ควรจะใสคําสั่ง INT 20h ปดทายไวทุกครั้ง
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คําสั่งตามรอยการทํางาน (คําสั่งใหทํางานทีละบรรทัดแบบที่หนึ่ง) : T (trace)
คําสั่งนี้โปรแกรมจะทํางานไปหนึ่งคําสั่งแลวจะกลับมาที่โปรแกรม DEBUG และแสดง
คาของรีจิส เตอรตา ง ๆ รวมถึง ผลจากคํ าสั่ งนั้น ทั น ที ทํา ใหส ามารถตรวจสอบสถานะของ
โปรแกรมไดตลอดขั้นตอนการทํางาน
-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
ในการทํางานโดยคําสั่ง T โปรแกรมที่ทํางานจะหยุดการทํางานกลับมาที่โปรแกรม
DEBUG ภายหลังการทํางานของทุก ๆ คําสั่ง รวมถึงในกรณีที่มีการเรียกใชโปรแกรมยอยหรือ
เรียกใชบริการของระบบดวย การใหโปรแกรมทํางานไปหยุดที่บรรทัดถัดไปเลยโดยไมตองคํานึงถึง
การเรียกโปรแกรมยอยตาง ๆ ผูเขียนโปรแกรมสามารถใชคําสั่ง P (proceed) แทนคําสั่ง trace ได
คําสั่งทํางานตอจนถึงบรรทัดถัดไป (คําสั่งใหทํางานทีละบรรทัดแบบที่สอง) : P (proceed)
ผลโดยทั่ว ๆ ไปของคําสั่งนี้เหมือนกับการใชคําสั่ง T แตการใชคําสั่งนี้จะสะดวกกวา
เมื่ อ โปรแกรมที่ ทํ า งานมี ก ารเรี ย กโปรแกรมย อ ยหรือ มี ก ารเรี ย กใช บ ริ ก ารจากระบบ โดย
โปรแกรมจะกลับมาที่ DEBUG เมื่อทํางานถึงบรรทัดถัดไป
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การตั้งคาใหกับรีจิสเตอร IP
เนื่องจากโปรแกรม DEBUG จะประมวลผลคําสั่งที่ตําแหนง CS:IP เสมอ แตเมื่อ
โปรแกรมทํางานเสร็จ รีจิสเตอร IP จะชี้ที่ออฟเซ็ตของคําสั่งถัดไปซึ่งเปนคําสั่งที่ไมใชสวนของ
โปรแกรมของผูเขียน ดังนั้นภายหลังการทํางานของโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมควรตรวจสอบวา
รีจิสเตอร IP ชี้ไปยังจุดเริ่มตนของโปรแกรมที่เขียนไวหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวโปรแกรมจะ
เริ่มตนที่ออฟเซ็ต 100h ถารีจิสเตอร IP ชี้ไปที่อื่นและตั้งคาใหรีจิสเตอร IP ไดโดยใชคําสั่ง R
-RIP
IP 0106
:100
ตัวอยางการทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
ยกตัวอยางการทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีตอไปนี้ดวยโปรแกรม DEBUG
ตัวอยางโปรแกรม
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
ปอนโปรแกรม
ผูเขียนโปรแกรมสามารถที่จะปอนโปรแกรมและสั่งให DEBUG แปลโปรแกรมลงใน
หนวยความจําโดยใชคําสั่ง A ไมระบุแอดเดรสเริ่มตนในครั้งแรกโปรแกรมจะถูกแปลลงใน
ตําแหนง CS:100h และถาสั่งครั้งถัดไป โปรแกรมจะแปลตามลําดับตอเนื่องกับการสั่งครั้งกอน
-A100
14FF:0100 mov ax,5678
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14FF:0103 mov bx,204
14FF:0106 mov cx,1234
14FF:0109 mov [200],cx
14FF:010D mov [202],ah
14FF:0111 mov [203],al
14FF:0114 mov [bx],ax
14FF:0116 mov dx,[202]
14FF:011A mov [204],10
^ Error
ในระหวางการปอนโปรแกรมอาจมีขอผิดพลาดขึ้นโปรแกรม DEBUG จะแสดงขอความ
ขึ้นดังตัวอยาง จากโปรแกรมดังกลาวผูเขียนโปรแกรมจะตองระบุขนาดของการคัดลอกขอมูล
ดวย โดยสามารถใสคําสั่งที่แกไขแลวลงไปในบรรทัดใหมไดทันที
14FF:011A mov word ptr [204],10
14FF:0120
เมื่อใสโปรแกรมเสร็จจะตองกดปุม Enter วาง ๆ ไปเพื่อบอกโปรแกรม DEBUG วา
โปรแกรมสิ้นสุดแลวและสามารถเรียกดูโปรแกรมที่ใสลงไปไดดวยคําสั่ง 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
ผูเขียนโปรแกรมจะเห็นทั้งโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและโปรแกรมภาษาเครื่องที่แปลแลว
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ติดตามการทํางานของโปรแกรม
ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรมทํางานโดยใชคําสั่ง G (go) และตรวจสอบคาใน
หนวยความจําได แตโปรแกรมที่จะทดลองนั้นตองมีการสั่งใหโปรแกรมจบการทํางาน มิฉะนั้น
โปรแกรมจะทํางานเลยไปถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยูในหนวยความจํา ดังนั้นอาจจะใสคําสั่ง INT 20h
ปดทายโปรแกรมไวเพื่อสั่งใหโปรแกรมจบการทํางาน จากตัวอยาง การแสดงแอดเดรสถัดไปของ
คําสั่งคือออฟเซ็ตที่ 0120h (สามารถหาไดโดยใชคําสั่ง U แลวสังเกตคาออฟเซ็ตของคําสั่งอื่น ๆ ถัด
จากโปรแกรมที่ปอน) ดังนั้นผูเขียนโปรแกรมจะตองปอนคําสั่ง INT 20h ลงไปที่แอดเดรสนี้
-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
...
เมื่อใสคําสั่งใหโปรแกรมจบการทํางานแลว ผูเขียนโปรแกรมสามารถใชคําสั่ง G (go)
เพื่อสั่งใหโปรแกรมทํางานและใชคําสั่ง D (dump) เพื่อสังเกตคาในหนวยความจําหรือ คําสั่ง R
(register) เพื่อดูคาในรีจิสเตอรอีกทีได
-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.SQRWV..n
14FF:0220 00 83 3E 7A DB 40 7D 57-8A F7 8B 1E 7A DB FF 06 ..>z.@}W....z...
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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...
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
จะสังเกตเห็นวาเมื่อมีการลับมายังโปรแกรม DEBUG หลังจากโปรแกรมที่ผูเขียนปอนเขา
ไปทํางานเรียบรอยแลว รีจิสเตอรตาง ๆ จะถูกกําหนดคาเริ่มตองใหมรวมทั้งรีจิสเตอร IP ดวย
ดังนัน้ ถาสังเกตผลของการทํางานจะไดจากคาจากหนวยความจําเทานั้น อีกทั้งยังสามารถสั่งให
โปรแกรมทํางานทีละบรรทัดโดยใชคําสั่ง T หรือ P แตจะตองระวังในเรื่องของการตั้งคาเริ่มตน
ของรีจิสเตอร IP ใหมาชีห้ รือแสดงที่ตําแหนงเริ่มตนของโปรแกรมดวย
-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
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DS=14FF ES=14FF SS=14FF CS=14FF IP=0109 NV UP EI PL NZ NA
PO NC
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
สังเกตวาในคําสั่งสุดทายผูเขียนโปรแกรมจะใชคําสั่ง P เพราะคําสั่ง INT 20h เปนการ
เรีย กใชบ ริก ารของระบบ และโปรแกรมจะกระโดดไปทํางานที่โ ปรแกรมยอยของระบบซึ่ ง
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อาจจะยาวมาก ถาใชคําสั่ง T จะไดเห็นการกระโดดไปทํางาน ณ ตําแหนงที่ตองการและใช
คําสั่ง G เพื่อใหโปรแกรมทํางานจนจบตอจากการทํางานนั้นก็ได
-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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ขอสังเกต ผูเขียนโปรแกรมควรสังเกตคาของรีจิสเตอร CS และ IP กอนที่จะเริ่มสั่งให
โปรแกรมทํางานใหมเสมอ โดยปกติในโปรแกรม DEBUG คาของรีจิสเตอร CS จะมีคาเทากัน
กับเซกเมนตรีจิสเตอรตัวอื่น ๆ (DS ES และ SS) และมักนิยมปอนหรือเขียนโปรแกรมที่จะ
ทดสอบลงใน ณ ตําแหนง CS:100h เปนตําแหนงเริ่มตนในการเขียนโปรแกรม
การใชคํ า สั่ ง คํ า นวณทางคณิ ต ศาสตรแ ละการแสดงสถานะของผลลั พ ธ ของการ
คํานวณนั้นในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใชสําหรับการจัดการกับผลการคํานวณนั้น ๆ
รวมถึงใชในคําสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมีเงื่อนไขดวย
6.4 แฟล็ก (Flags)
แฟล็กเปรียบเสมือนรีจิสเตอรตัวหนึ่ง แตแทนที่จะใชเก็บคาตาง ๆ แฟล็กจะเก็บสถานะ
ของการคํานวณทางคณิตศาสตรที่ผานมา ตัวอยางของสถานะของการคํานวณ เชน การมีบิตทด
มีการเก็บคาลนหลักหรือผลลัพธมีคาเปนศูนยเปนตน ใน 8086 แฟล็กจะมีขนาด 16 บิต โดยใน
แตละบิตจะเก็บคาของสถานะการคํานวณแบบหนึ่ง ๆ แสดงไดดังภาพที่ 6.4
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ภาพที่ 6.2 แสดงแฟล็กตาง ๆ
คาในบิตของแฟล็กนั้น ๆ จะมีคาเปน 1 เมื่อสถานะนั้นเปนจริง จะเรียกสถานะที่แฟล็ก
เปน 1 วา แฟล็กเซ็ต (flag set) และถาแฟล็กมีคาเปนศูนย (0) เรียกวาแฟล็กเคลียร (flag cleared)
โดยทั่วไปแลวคําสั่งที่จะมีผลกับแฟล็กจะเปนคําสั่งเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร สวน
คําสั่งในกลุมของการโอนยายขอมูล เชน คําสั่ง MOV จะไมเปลี่ยนแปลงคาในแฟล็ก
ความหมายของแฟล็ก แตละบิตเปนดังตอไปนี้
1. แฟล็กศูนย (Zero flag)
แฟล็กศูนยจะมีคาเปนหนึ่ง (flag set) เมื่อผลการคํานวณมีคาเทากับศูนย
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ตัวอยางคําสั่ง
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)
พาริตี้แฟล็กจะมีคาเปนหนึ่งเมื่อในผลลัพธมีจํานวนบิตที่มีคาเปน 1 เปนจํานวนคู
ตัวอยางคําสั่ง
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
แฟล็กเครื่องหมายจะเซ็ตเมื่อผลลัพธมีคาเปนลบ (เมื่อคิดวาผลลัพธนั้นเก็บตัวเลขแบบคิด
เครื่องหมายแบบ 2’Complement)
ตัวอยางคําสั่ง
S-flag = ?
MOV AL,50h
S-flag = 1
{AL=0A0h[1010 0000b]}
ADD AL,50h
S-flag = 0
{AL=40h[0100 0000b]}
ADD AL,0A0h
S-flag = 0
{AL=30h[0011 0000b]}
SUB AL,10h
ADD AL,0B0h
S-flag = 1
{AL=0E0h[1110 0000b]}
4. แฟล็กทด (Carry flag)
แฟล็กทดจะเซ็ตเมื่อการคํานวณมีการทดหรือมีการยืม โดยพิจารณาคาของขอมูลแบบไมคิด
เครื่องหมาย แฟล็กทดนี้ยังใชในการเก็บบิตขอมูลในคําสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนบิตดวย
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ตัวอยางคําสั่ง
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. โอเวอรโฟลแฟล็ก (Overflow flag)
ในการพิจารณาโอเวอรโ ฟล แฟล็ก พิ จารณาคาของขอ มูล เปน แบบคิด เครื่ อ งหมาย โดย
โอเวอรโฟลแฟล็ กจะมีคาเป นหนึ่งเมื่อ ผลลัพ ธมีค วามผิด พลาด เชน การบวกคาที่มากกวา
ขอบเขตทําใหผลลัพธที่ได มีเครื่องหมายที่ผิดเปนตน
ตัวอยางคําสั่ง
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)
แฟล็กเสริมจะเปนแฟล็กที่ใชในการปรับคาของการคํานวณเลขแบบ BCD
7. แฟล็กทิศทาง (Direction Flag)
แฟล็ ก ทิ ศ ทางเป น แฟล็ ก ที่ ใ ช ใ นการระบุ ทิ ศ ทางของการปรั บ ค า รี จิ ส เตอร ดั ช นี ใ นการ
ประมวลผลคําสั่งเกี่ยวกับสายขอมูล
8. แทรปแฟล็ก (Trap Flag)
แทรปแฟล็กเปนแฟล็กที่ใชระบุใหหนวยประมวลผลสรางสัญญาณขัดจังหวะเมื่อประมวลผล
คําสั่งเสร็จสิ้นหนึ่งคําสั่ง โดยแฟล็กนี้จะใชในการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม
9. อินเตอรรัพทแฟล็ก (Interrupt Flag)
แฟล็กนี้ใชระบุวาหนวยประมวลผลจะตอบสนองการขัดจังหวะจากอุปกรณฮารดแวรหรือไม
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คําสั่งเกี่ยวกับการกําหนดคาของแฟล็ก
สามารถกําหนดคาของแฟล็กทด แฟล็กทิศทาง และอินเตอรรัพทแฟล็กไดโดยใชคําสั่งตอไปนี้
ตารางที่ 6.1 คําสั่งสําหรับการกําหนดคาแฟล็ก
แฟล็ก (FLAG)
carry flag
direction flag
interrupt flag

คําสั่งในการเซต (SET)
STC
STD
STI

คําสั่งในการเคลียร (CLEAR)
CLC
CLD
CLI

6.5 คําสั่งทางคณิตศาสตร
คําสั่งทางคณิตศาสตรใน 8086 ที่เราจะศึกษาในวิชานี้แบงไดเปนกลุมใหญ ๆ 3 กลุมดังนี้
6.5.1 กลุมคําสั่งบวกและลบ
คําสั่งเพิ่มและลดคา : INC [Increment] และ DEC [Decrement]
คําสั่ง INC จะเพิ่มคาของโอเปอรแรนดขึ้นหนึ่ง สวนคําสั่ง DEC จะลดคาของโอเปอร
แรนดลงหนึ่ง คําสั่งนี้มีผลกระทบกับแฟล็กทั้งหมดยกเวนแฟล็กทด
รูปแบบของทั่วไปของคําสั่ง INC และ DEC เปนดังนี้
INC register
DEC
register
INC memory
DEC
memory
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AL,10h
INC AL
รีจิสเตอร AL = 11h
MOV BX,200h
MOV WORD PTR [BX],10h
DEC WORD PTR [BX]
ขอมูลแบบเวิรด ณ ตําแหนง [DS:BX] = 0Fh
คําสั่งบวกและบวกรวมตัวทด : ADD [Addition] และ ADC [Add with carry]
คําสั่งบวกจะนําคาของตัวถูกดําเนินการ (Operand) ตัวที่สองมาบวกกับคาของโอ
เปอรแรนดตัวที่หนึ่งแลวนําคาที่ไดเก็บในโอเปอรแรนดอีกตัวที่หนึ่ง โดยทีค่ ําสั่ง ADD และ ADC
มีผลกระทบกับแฟล็กทางคณิตศาสตรทุกแฟล็ก เรานิยมใชคําสั่ง ADC ในการบวกขอมูลที่ตอง
นําบิตที่ทดจากการบวกครั้งกอนมารวมดวย เชน การบวกขอมูลที่เก็บอยูในหลายรีจิสเตอรที่
อยูตอเนื่องกันเปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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รูปแบบของทั่วไปของคําสั่ง ADD และ ADC เปนดังนี้
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
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AL,10h
รีจิสเตอร AL = 30h
ADD AL,20h
MOV BX,200h
ขอมูลแบบเวิรด ณ ตําแหนง [DS:BX] = 80h
MOV WORD PTR [BX],10h
ทําการบวก 1234 5678h เขากับ 8765
ADD WORD PTR [BX],70h
4321h โดยผลลัพธที่ได 16 บิตบนจะเก็บที่
MOV AX,5678h
รีจิสเตอร DX สวน 16 บิตลางจะเก็บที่
MOV DX,1234h
รีจิสเตอร AX และใชคําสั่ง ADC ในการบวก
ADD AX,4321h
ADC DX,8765h
ครั้งที่สองเพื่อนําตัวทดจากการบวกครั้งแรก
มารวมดวย
คําสั่งลบและลบรวมตัวยืม : SUB [Substraction] และ SBB [Subtract with borrow]
คําสั่ง SUB และ SBB จะทํางานคลายกับคําสั่ง ADD และ ADC เพียงแตเปนการนํา
คาในโอเปอรแรนดตัวที่สองไปลบออกจากโอเปอรแรนดตัวที่หนึ่ง ลักษณะของการใชงานคําสั่ง
SBB จะคลายคลึงกับการใชคําสั่ง ADC นั่นคือจะนิยมใชในกรณีที่มีการลบเลขที่เก็บอยูใน
รีจิสเตอรหลายตัวตอเนื่องกัน
รูปแบบของคําสั่ง SUB และ SBB จะมีลักษณะเชนเดียวกับคําสั่ง ADD และคําสั่ง
ADC โดยมีรูปแบบทั้งหมดดังนี้
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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ตัวอยางคําสั่ง
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

รีจิสเตอร CX จะถูกลดคาลงเทากับขอมูลแบบ
เวิรดในแอดเดรส [DS:200h].
ขอมูลแบบเวิรด ณ ตําแหนง [DS:BX] มีคาลดลง
เปน 345h
ทําการลบคาของขอมูลขนาด 32 บิตที่เก็บที่ CX
ดวยคาขนาด 32 บิตในรีจิสเตอร DX และ AX

คําสั่งเปรียบเทียบ : CMP [Compare]
คําสั่ง CMP จะมีการทํางานเหมือนกับคําสั่ง SUB ทุกประการ แตจะไมมีการเปลี่ยน
คาในโอเปอรแรนดใด ๆ โดยผลลัพธที่แทจริงของคําสั่งนี้คือการเปลี่ยนคาในแฟล็กตาง ๆ เพื่อ
แสดงผลลัพธของการลบ ซึ่งจะใชคําสั่งนี้ในการเปรียบเทียบคาตาง ๆ และนําผลที่ไดในแฟล็ก
ไปใชในการกําหนดเงื่อนไขของการกระโดด
รูปแบบของคําสั่ง CMP จะเหมือนคําสั่ง SUB โดยมีรูปแบบทั่วไปเปนดังนี้
CMP register,number
CMP memory,number
CMP register,register
CMP register,memory
CMP memory,register
ตัวอยางคําสั่ง
MOV
CMP
MOV
CMP
MOV
CMP

CX,10h
CX,20h
BX,40h
BX,40h
AX,30h
AX,20h

คาในริจีสเตอร CX จะคงคาเดิม แตปรับคาแฟล็กใหม
โดย S-flag=1, C-flag=1, O-flag=0
Z-flag=1
S-flag=0, C-flag=0, O-flag=0.
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คําสั่งเปลี่ยนเครื่องหมาย : NEG [Negation]
คําสั่งเปลี่ยนเครื่องหมายจะเปลี่ยนคาในโอเปอรแรนดซึ่งจะพิจารณาเปนตัวเลขแบบ
คิดเครื่องหมายเปนคาลบของคานั้น โดยการเปลี่ยนคานั้นจะเปลี่ยนแบบ 2’s complement ผล
จากคําสั่งนี้จะทําใหแฟล็กทดมีคาเปน 1 เสมอ
รูปแบบของคําสั่ง NEG
NEG register
NEG memory
ตัวอยางคําสั่ง
MOV CX,10h
NEG
CX
CX = 0FFF0h
MOV AX,0FFFFh
NEG
AX
AX = 1
MOV BX,1h
NEG
BX
BX = 0FFFFh
6.5.2 กลุมคําสั่งคูณและหาร
คําสั่งคูณแบบคิดเครื่องหมายและไมคิดเครื่องหมาย : IMUL [Integer multiplication]
และ MUL [Multiplication]
การคูณใน 8086 นั้นคาของตัวตั้งของการคูณ และคาผลลัพธของการคูณนั้นจะตอง
เก็บในรีจิสเตอรที่กําหนดไว โดยขึ้นกับขนาดของการคูณ รีจิสเตอรที่กําหนดไวเปนดังนี้
การคูณขอมูล 8บิต :ตัวตั้ง AL ผลลัพธ AX
การคูณขอมูล 16 บิต :ตัวตั้ง AX ผลลัพธ DX, AX [16 บิตบนที่ DX 16 บิตลางที่ AX]
โดยจะระบุตัวคูณและขนาดของการคูณที่โอเปอรแรนดของคําสั่ง IMUL หรือ MUL ทั้งสอง
คําสั่งมีรูปแบบดังนี้
IMUL register
MUL register
IMUL memory
MUL memory
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AL,17h
ทําการคูณ 17h ดวย 13h แบบ 8 บิต
MOV CL,13h
IMUL CL
ผลลัพธจะมีขนาด 16 บิต เก็บในรีจิสเตอร AX
MOV BX,1234h
นําผลลัพธของ 17h คูณกับ 13h มาคูณดวย 1234h
IMUL BX
คาใน DX,AX มีคาเทากับ (17h x 13h) x 1234h
คําสั่ง MUL และ IMUL จะมีผลกระทบกับแฟล็กทดและโอเวอรโฟลแฟล็กเทานั้น
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คําสั่งหารแบบคิดเครื่องหมายและไมคิดเครื่องหมาย : IDIV [Integer division] และ DIV [Division]
เชนเดียวกับคําสั่งคูณ ตัวตั้งและผลลัพธสําหรับการประมวลผลคําสั่งหารใน 8086
จะตองเก็บรีจิสเตอรซึ่งกําหนดไว โดยจะขึ้นกับขนาดของการหารตัวเลขเชนเดียวกัน
การหารขอมูล 8 บิต:ตัวตั้ง AX
ผลลัพธ AL เศษ AH
การหารขอมูล 16 บิต:ตัวตั้ง DX, AX
ผลลัพธ AX เศษ DX
คําสั่ง IDIV และ DIV มีรูปแบบดังนี้
IDIV register
DIV
register
IDIV memory
DIV
memory
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AX,4022h
หาร 4022h ดวย 1000h โดยการหารดังกลาวเปนการหาร
MOV DX,0000h
แบบ 16 บิต จึงตองกําหนดคาใน DX,AX
MOV CX,1000h
DIV
CX
ผลลัพธจากการหารจะมีขนาด 16 บิต เก็บในรีจิสเตอร AX
โดยเศษจะเก็บใน DX. AX = 4 และ DX = 22h
MOV BL,3h
นําผลลัพธมาหารดวย 3h
DIV
BL
คาใน AL จะเก็บผลหาร มีคาเทากับ 1 และ AH จะเก็บเศษ
โดยมีคาเทากับ 1 เชนกัน
คําสั่ง DIV และ IDIV จะไมมีผลกระทบกับแฟล็กใด ๆ แตถาในการหารมีการหารดว ย
ศูน ย( 0) หรือ เกิด การหารที่ไ มส ามารถเก็บ ผลลัพ ธล งในรีจิส เตอรที่ตอ งการได เชน การหาร
1234 5678h ดว ย 2h หนว ยประมวลผลจะสรา งสัญ ญาณในการขัด จัง หวะขึ้นเพื่อ แจง กับ
โปรแกรมที่จัดการระบบตอไป การเกิดการขัดจังหวะในลักษณะนี้เรียกวาเกิด Exception
6.6 กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข
จากขอ จํ า กั ด ของการใช คํ า สั่ ง หารที่ ตัว ตั้งจะต อ งมีข นาดมากกว าตั ว หาร ทํ าใหใ น
บางครั้งจะตอ งกําหนดการหารขอ มู ล ใหมีขนาดเทากัน โดยจะตองแปลงตั ว ตั้งใหมีขนาดที่
เหมาะสมเสียกอน สําหรับการแปลงขนาดของเลขไมคิดเครื่องหมายนั้น เราสามารถกระทําได
โดยกําหนดใหขอมูลนัยสําคัญสูงที่ขยายเพิ่มมานั้นมีคาเปนศูนย ตัวอยางเชน การขยาย AL ที่
เปนตัวเลขแบบไมคิดเครื่องหมายใหเปนขอมูล 16 บิตใน AX สามารถกระทําไดโดยกําหนดคา
ศูนย (0) ใหกับ AH แตในกรณีของตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายนั้นถาตัวเลขมีคาเปนลบการ
กํ าหนดคาศู น ย ใ หกั บ ข อ มู ล นั ย สํ าคั ญ สู งที่ข ยายเพิ่ มมานั้น จะทํา ให คาของเลขที่ไ ดมีค วาม
ผิดพลาดได ในการขยายขนาดของเลขคิดเครื่องหมายเราจึงตองใชคําสั่งที่เหมาะสม
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คําสั่งแปลงจากไบตเปนเวิรด : CBW [Convert byte to word]
คําสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 8 บิตใน AL เปนเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาด 16 บิตใน AX
รูปแบบของคําสั่ง
CBW
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AL,22h
AL = 22h
CBW
หลังจากแปลงแลวคา AX=0022h
MOV AL,F0h
AL = F0h = -16
CBW
หลังจากแปลงแลวคา AX=FFF0h = -16
คําสั่งแปลงจากเวิรดเปนดับเบิลเวิรด : CWD [Convert word to doubleword]
คําสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 16 บิตใน AX เปนเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาด 32 บิตใน DX,AX
รูปแบบของคําสั่ง
CWD
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AX,3422h
AX = 3422h
CWD
หลังจากแปลงแลวคา DX = 0000h , AX=3422h
MOV AX,FFF0h
AX = FFF0h = -16
CWD
หลังจากแปลงแลวคาา DX = FFFFh, AX=FFF0h
ตัวอยางการใชคําสั่งทางคณิตศาสตร
ตัวอยางที่ 1
คํานวณคา AL2 + BL2 คิดตัวเลขแบบไมคิดเครื่องหมายโดยใหผลลัพธ
เปนเลข 16 บิต เก็บที่รีจิสเตอร AX
MUL AL
หาคา AL*AL เสียกอน
MOV CX, AX
MOV AL, BL
นําคาไปเก็บไวใน CX เพราะรีจิสเตอร AL ตองใชในการ
MUL BL
คํานวณ BL*BL
ไดผลลัพธแลวนําคา AL*AL เก็บใน CX มาบวกกัน
ADD AX, CX
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ตัวอยางที่ 2 คํานวณคา (CL*BL+DX)/SI โดยคิดเปนเลขคิดเครื่องหมาย
MOV AL,CL
หาคาของ CL*BL โดยผลลัพธเก็บในรีจีสเตอร AX
MUL BL
ADD AX,DX
นําคาใน DX มาบวกเขากับคาใน AX
CWD
ขยายขอมูลใน AX เปน 32 บิตใน DX,AX โดยนํา SI มาหาร
IDIV
SI
ผลลัพธจะเก็บไวใน AX เศษของการหารเก็บไวใน DX
ตัวอยางที่ 3 คํานวณคา (DX+AX*BX)/(DI-CX) โดยคิดเปนเลขคิดเครื่องหมาย
MOV SI,DX
นําคาของ DX ไปเก็บที่ SI เสียกอนเนื่องจาก DX จะถูก
MUL BX
การคํานวณ AX*BX. เมื่อคํานวณ AX*BX แลวนํา SI มา
โดยตองนําตัวทดของการบวก SI กับ AX มาทดยัง DX
ADD AX,SI
ADC DX,0
SUB DI,CX
ลบ DI ดวย CX
IDIV
DI
นําไปหารดวย DI
ผลกระทบของคําสั่งทางคณิตศาสตรตอแฟล็ก
ตารางที่ 6.2 ผลกระทบของคําสั่งตาง ๆ ตอแฟล็ก
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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การเปลี่ยนแปลงของแฟล็กในการทํางานของคําสั่งตาง ๆ
ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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 คําสั่ง DEC และ INC ไมกระทบแฟล็กทด
ตัวอยางที่ 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 คําสั่ง NEG ทําใหแฟล็กทดมีคาเปน 1 เสมอ

หมายเหตุ
AL=87h=-121
AL=79h
AL=0F7h
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สรุป
คําสั่งภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน มีคําสั่งเกี่ยวกับการโอนยายขอมูล อยูดวยกัน 2 แบบ คือ
1. การโอนยายขอมูลระหวางรีจิสเตอรกับรีจิสเตอร เปนการโอนยายขอมูลระหวาง
รีจิสเตอรสามารถทําไดถาขนาดของรีจิสเตอรของทั้งคูเทากัน แตยังมีเซกเมนตรีจิสเตอรบางตัว
ซึ่งไมควรเขาไปกําหนดคาโดยตรง เชน CS หรือ SS
2. การโอนยายขอมูลกับหนวยความจํา โดยปกติการโอนยายขอมูลกับหนวยความจํา
นั้น เราจะระบุเฉพาะออฟเซ็ตของหนวยความจําที่เราตองการจะโอนยายขอมูลดวย ออฟเซ็ต
นั้นจะถูกนํามาประกอบกับเซกเมนตรีจิสเตอร DS เพื่อเปนตําแหนงในหนวยความจําที่แทจริง
ที่จะอานเขียนขอมูลดวย
ดีบัก (Debug) คือ โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อแกไขปญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส
(DOS = Disk Operation System) เปนโปรแกรมสําหรับแกไขแฟมอยางงาย เปนคําสั่งภายนอก
(External Command) ซึ่งเปนที่นิยมใชงานในกลุมนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาตั้งแตยุค
ระบบปฏิบั ติการดอส (DOS) เครื่องมือ ในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีก็ คือ
โปรแกรม DEBUG เป น โปรแกรมสารพั ด ประโยชน สํ า หรั บ การทดลองเกี่ ย วกั บ การเขี ย น
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โปรแกรมนี้มีอยูทั้งในระบบปฏิบัติการ DOS และ Windows
แฟล็ก (Flags) เปนรีจิสเตอรขนาด 16 บิตที่ใชบงบอกผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการคํานวณจะสงผลกระทบใหแฟล็กเปลี่ยนแปลงคาไป การคัดลอกขอมูลจะ
ไมทําใหแฟล็กเปลี่ยนแปลง คาแฟล็กเปรียบเสมือนรีจิสเตอรตัวหนึ่ง แตแทนที่จะใชเก็บคาตาง ๆ
แฟล็กจะเก็บสถานะของการคํานวณทางคณิตศาสตรที่ผานมา
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คําถามทบทวน
1. จงใหคําจํากัดความของคําวาตัวถูกดําเนินการ (operand)
2. โปรแกรม DEBUG คืออะไรและมีหนาที่อยางไรในภาษาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
3. รีจีสเตอร AX มีหนาที่อยางไรในคําสั่ง MOV
4. คําสั่งตอไปนี้ทํางานอยางไร
- คําสั่ง G (go)
- คําสั่ง D (dump)
- คําสั่ง R (register)
5. คําสั่ง A (assemble) มีหนาที่และทํางานอยางไร
6. คําสั่งภาษาแอสแซมบลีที่ใชสําหรับการโอนยายขอมูลมีกี่แบบอะไรบาง
7.จงอธิบายความหมายและหนาที่ของแฟล็ก (Flags) ตาง ๆ วามีหนาที่อยางไร
8. จงอธิบายความแตกตางระหวางคําสั่งลบ SUB และลบรวมตัวยืม SBB
9. จงอธิบายความแตกตางระหวางคําสั่งคูณแบบคิดเครื่องหมาย IMUL และไมคิดเครื่องหมาย MUL
10. จงอธิบายความหมายของคําสั่งเปรียบเทียบ CMP และคําสั่งแปลงจากไบตเปนเวิรด CBW
11. จากตัวอยางคําสั่งขางลางจงอธิบายความหมายของคําสั่งแตละบรรทัด
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AL,25h
MOV CL,13h
IMUL CL
MOV BX,3456h
IMUL BX
12. จากตัวอยางคําสั่งขางลางจงอธิบายความหมายของคําสั่งแตละบรรทัด
ตัวอยางคําสั่ง
MOV AX,2513h
MOV DX,0000h
MOV CX,1000H
DIV CX
MOV BL,3h
DIV BL
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 7
หัวขอเรื่อง

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
(Assembly Language Programming)

รายละเอียด
ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือจะเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีที่เปนโปรแกรมที่ทํางานไดจริง มีการกําหนดรูปแบบตางๆ ครบถวน โปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีที่จะเขียนตอไปนี้ไมไดทํางานบนโปรแกรม DEBUG เทานั้น จะตองใช assembler
แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหอยูในภาพที่คอมพิวเตอรสามารถนําไปประมวลผลไดเสียกอน

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 7 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับรูปแบบของโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีแบบเกา เปรียบเทียบกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม ขั้นตอน
การแปลโปรแกรม การเรียกใชบริการของ DOS ตารางรหัสแอสกี ซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือจะเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปนโปรแกรมที่ทํางาน
ไดจริง มีการกําหนดรูปแบบตางๆ ครบถวน โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่จะเขียนตอไปนี้ไมได
ทํางานบนโปรแกรม DEBUG เทานั้น จะตองใช assembler แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหอยูในภาพที่
คอมพิวเตอรสามารถนําไปประมวลผลไดเสียกอน
7.1 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเกา
โปรแกรมที่ทํางานในเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชหนวยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะ
มีการแบงโปรแกรมทั้งหมดเปนเซกเมนตยอย ๆ เชน Code segment Data segment หรือ Stack
segment
ดังนั้นในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เขียนจะประกอบไปดวยเซกเมนตตาง ๆ
เชนเดียวกัน ภายในเซกเมนตตาง ๆ ที่ประกาศจะระบุขอมูลและโปรแกรมที่จะอยูในเซกเมนตนั้น
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ตัวอยางโปรแกรม
;
; 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

จากตัวอยาง จะสังเกตไดวาโปรแกรมไดประกาศเซกเมนตทั้งหมด 3 เซกเมนต คือ cseg
dseg และ sseg เซกเมนตดังกลาวนี้ถูกประกาศดวยคําสั่งเทียม segment การที่เรียกคําสั่ง
segment วาคําสั่งเทียมเพราะคําสั่งนี้เปนคําสั่งที่ผูเขียนโปรแกรมระบุใหโปรแกรม assembler
แปลโปรแกรมตามลักษณะที่กําหนด โดยจะไมมีคําสั่งภาษาเครื่องถูกสรางจากคําสั่งกลุมนี้
ตัวอยางอื่น ๆ ของคําสั่งเทียมคือ db assume และ org เปนตน

100
การประกาศเซกเมนต
การประกาศเซกเมนตในโปรแกรมภาษาเอสเซมบลี ใชคูคําสั่งเทียม segment และ
ends โดยมีลักษณะการประกาศดังนี้
segment_name segment
…
segment_name ends
จากตัวอยางไดประกาศเซกเมนต cseg dseg และ sseg คําสั่งเทียม stack ระบุ
ใหระบบใชเซกเมนต sseg เปนแสต็กของโปรแกรม คําสั่งเทียม assume เปนการระบุให
assembler ไดทราบวาเซกเมนตที่ประกาศนั้นจะใหระบบพิจารณาวาทําหนาที่อะไรและมี
เซกเมนตรีจิสเตอรใดเปนตัวเก็บคาเซกเมนต จากตัวอยางประกาศให assembler ทราบวา
เซกเมนต cseg จะชี้โดยรีจิสเตอร CS เซกมนต dseg จะชี้โดย รีจิสเตอร DS และเซกเมนต
sseg จะชี้โดยรีจิสเตอร SS คําสั่งเทียม assume นี้จะเปนการบอก assembler ใหพิจารณา
ตามที่ระบุเทานั้น ไมไดเปนการสั่งให assembler กําหนดคาตาง ๆ ใหโดยอัตโนมัติ สังเกตได
จากในตอนตนของโปรแกรมมีชุดคําสั่งเพื่อปรับคาของรีจิสเตอร DS ดังนี้
mov ax,dseg
mov ds,ax
ชุดคําสั่งนี้จะปรับคาของรีจิสเตอร DS ใหชี้ไปที่ dseg สําหรับรีจิสเตอร SS ระบบ
จะปรับคาใหชี้ไปที่เซกเมนตที่ระบุไวโดยคําสั่งเทียม stack สวนกรณีของรีจิสเตอร CS นั้น
ระบบจะตั้งคาใหตรงกับเซกเมนตที่เริ่มตนโปรแกรม
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจะประกอบไปดวยการประกาศเซกเมนตตาง ๆ และจะ
สิ้นสุดโปรแกรมที่คําสั่งเทียม end หลังคําสั่งเทียม end จะระบุจุดเริ่มตนของโปรแกรม ใน
โปรแกรมตั ว อยางระบุจุด เริ่มตนของโปรแกรมที่เ ลเบล start ที่ประกาศไวที่ต อนตน ของ
โปรแกรม การประกาศเลเบลสามารถทําไดดังนี้
label_name:
ระบบจะจดจําตําแหนงของเลเบลที่ประกาศไวและจะนําแอดเดรสของเลเบลไป
แทนที่ใหโดยอัตโนมัติ การที่โปรแกรม assembler จัดการเรื่องเกี่ยวกับเลเบลในโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีนั้น นับเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับผูเขียนโปรแกรมเปนอยางมาก
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การประกาศขอมูล
ภายในเซกเมนตขอมูลสามารถประกาศขอมูลตาง ๆ ไดจากโปรแกรมตัวอยางประกาศ
ขอมูลเปนขอความที่จะใหโปรแกรมพิมพออกมา จะศึกษารูปแบบการประกาศขอมูลในบทตอไป
การใสหมายเหตุ
หลังเครื่องหมาย ‘;’ assembler จะตีความวาเปนหมายเหตุ การใสหมายเหตุจะ
ชวยทําใหโปรแกรมอานงายขึ้น จากตัวอยางโปรแกรมขางตน 3 บรรทัดแรกจะเปนหมายเหตุ
การสั่งใหโปรแกรมจบการทํางาน
โปรแกรมจะจบการทํางานเมื่อสั่งใหโปรแกรมจบการทํางานเทานั้น ถาไมไดสั่งให
จบการทํ า งานเมื่ อ จบโปรแกรมแล ว หน ว ยประมวลผลจะทํ า งานคํ า สั่ ง อื่ น ๆ ที่ อ ยู ใ น
หนวยความจําตอจากโปรแกรมของไปเรื่อยๆ ในโปรแกรม DEBUG เรียกใชคําสั่ง INT 20h
เพื่ อให โ ปรแกรมจบการทํ างาน แต ใ นโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ทั่ ว ไปจะเรี ย กใช บ ริก าร
หมายเลข 4Ch ของระบบปฏิบัติการ DOS โดยจากโปรแกรมตัวอยางใชคําสั่งดังนี้
mov ax,4C00h
int
21h
ในโปรแกรมตัวอยางนี้ ไดเรียกใชบริการของ DOS ในการพิมพขอความดวย เรียกใชบริการ
หมายเลข 9 โดยใชคําสั่ง
mov ah,9h
mov dx,offset msg1
int 21h
สําหรับการเรียกใชบริการของ DOS จะกลาวถึงในเนื้อหาสัปดาหถัดไป
ตัวอยาง โครงรางของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
dseg segment
;
ประกาศขอมูล
dseg ends
sseg segment stack
db
100 dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
start:
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;

cseg

mov ax,dseg;ตั้งคา DS
mov ds,ax
ตัวโปรแกรม
mov ax,4c00h
;จบโปรแกรม
int
21h
ends
end start

7.2 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ใชในตอนตนนั้นเปนรูปแบบเกา ในปจจุบัน
โปรแกรมassembler สวนใหญมีรูปแบบในการประกาศเซกเมนตตาง ๆ ใหงายขึ้น โดยใชคุณสมบัติ
ของ MACRO ตาง ๆโปรแกรมตัวอยางแรกของเมื่อนํามาเขียนในรูปแบบใหมจะไดเปน
; This program prints the message ”Hello world”
.model small
.dosseg
.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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จะสั งเกตไดวาโปรแกรมกระทัดรัด ขึ้น มาก ขอ แตกตางของโปรแกรมที่เ ขีย นใน
รูปแบบใหมคือชื่อของเซกเมนตตาง ๆ จะถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติ จะสังเกตไดวาในสวนของ
การกําหนดคา DS ใชชื่อของเซกเมนตขอมูลวา @data เปนตน
7.3 การเรียกใชบริการของ DOS
สามารถเรียกใชบริการตาง ๆ ของ DOS ไดโดยผานทางการขัดจังหวะหมายเลข
21h DOS ไดจัดสรรบริการ (function) ตาง ๆ มากมายใหกับผูเขียนโปรแกรม เมื่อเรียกใช
บริการจะตองระบุวาตองการบริการใด ระบุโดยกําหนดคาหมายเลขของบริการลงในรีจิสเตอร
AH พรอมทั้งขอมูลตาง ๆ ของการเรียกใชบริการนั้น (พารามิเตอรตาง ๆ) รูปแบบคราว ๆ
ของการเรียกใชบริการของ DOS เปนดังนี้
mov ah,function_number ;(set function parameters)
int
21h
บริการตาง ๆ ของ DOS ที่สําคัญ และพารามิเตอรของบริการตาง ๆ มีดังตอไปนี้
ตาราง 7.1 แสดงบริการของ DOS ที่สําคัญและพารามิเตอร
หมายเลข
หนาที่
01h
รับคาจากแปนพิมพ

02h

05h

07h

08h

พารามิเตอร
Input : AH = 01h
Output :AL = รหัสแอสกีของปุม
ที่กด
แสดงตัวอักษร
Input : AH = 02h
DL = รหัสแอสกีของอักษรที่จะ
แสดง
พิมพตัวอักษรทาง
Input : AH = 05h
เครื่องพิมพ
DL = รหัสแอสกีของอักษรที่จะ
พิมพ
อานตัวอักษรจาก
Input : AH = 07h
แปนพิมพ แตไมแสดงผล Output :AL = รหัสแอสกีของ
(ไมตรวจสอบ Crtl-Break) อักษรที่อานได
อานตัวอักษรจาก
Input : AH = 07h
แปนพิมพ แตไมแสดงผล Output :AL = รหัสแอสกีของ
(ตรวจสอบ Crtl-Break)
อักษรที่อานได

หมายเหตุ
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หมายเลข
หนาที่
09h
พิมพขอความ

0Ah

อานขอความ

4Ch

จบโปรแกรม

พารามิเตอร
Input : AH = 09h
DS:DX = ตําแหนงของขอความ
ที่ตองการพิมพ ขอความจบดวย
อักษร ‘$’
Input : AH = 0Ah
DS:DX = ตําแหนงของบัฟเฟอร
เก็บขอมูล
Input : AH = 4Ch
AL = รหัสที่จะสงคือสูระบบ

หมายเหตุ
การประกาศขอมูลใน
หนวยความจําจะอธิบาย
ในบทถัดไป
รูปแบบของบัฟเฟอรและ
การใชบริการนี้จะอธิบาย
ในบทถัดไป

7.4 ขั้นตอนการแปลโปรแกรม
ผูเขียนโปรแกรมจะตองแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหอยูในรูปแบบที่สามารถทํางาน
ไดจริง โดยขั้นตอนการแปลโปรแกรมเปนดังนี้
1. แปลโปรแกรมเปนแฟมเปาหมาย (object file) นามสกุล OBJ โดยใชโปรแกรม assembler
ตาง ๆ เชน Macro Assembler (MASM) หรือ Turbo Assembler (TASM)
2. นํามาแฟมเปาหมายแฟมเดียวหรือหลายแฟมมาเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยใชโปรแกรม LINK
ตัวอยางการแปลโปรแกรม
จากโปรแกรมตัวอยาง สมมติวาโปรแกรมใหเก็บในแฟมชื่อ EX1.ASM สามารถสั่ง
แปลโปรแกรมโดยใช Macro Assembler ไดดังนี้
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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ถา โปรแกรมมี ข อ ผิ ด พลาด assembler จะแจ ง ข อ ผิ ด พลาดกลั บ มาให ท ราบ
สามารถแกไขและแปลโปรแกรมใหมได เมื่อแปลโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเรียบรอยแลว จะ
ไดแฟมเปาหมายที่มีนามสกุลเปน OBJ เชน จากตัวอยางจะได EX1.OBJ ซึ่งจะใหโปรแกรม
LINK เพื่อแปลแฟมเปาหมาย (Object file) ใหเปนโปรแกรมที่สามารถทํางานได ดังนี้
A:\>link ex1;
Microsoft (R) Segmented-Executable Linker Version 5.13
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1991. All rights reserved.
จะไดแฟมที่มีนามสกุล EXE ซึ่งสามารถเรียกใชไดจาก DOS prompt
ตัวอยางโปรแกรม
ตัวอยางที่ 1
โปรแกรมนี้รับการกดปุมจากผูใชโดยใชบริการหมายเลข 01h แลวแสดงอักขระที่
อานไดโดยใชบริการของ DOS หมายเลข 02h สังเกตวาโปรแกรมนี้ไมมีการใชขอมูลใน
หนวยความจํา ดังนั้นจึงไมตองประกาศเซกเมนตขอมูล
;Example 1
.model small
.dosseg
.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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ตัวอยางที่ 2
โปรแกรมนี้รับการกดปุมจากผูใชโดยใชบริการหมายเลข 01h แลวแสดงอักขระที่มี
รหัสแอสกีถัดจากอักขระที่อานได การแสดงตัวอักษรใชบริการของ DOS หมายเลข 02h
เชนเดียวกับตัวอยางที่ 1 โปรแกรมนี้ไมมีการใชขอมูลในหนวยความจําจึงไมมีการประกาศ
เซกเมนตขอมูล โปรแกรมนี้เขียนโดยใชรูปแบบในการเขียนแบบเกา
; Example 2
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
ตัวอยางที่ 3
โปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผูใช จากนั้นแปลงตัวอักษรเล็กใหเปนตัวอักษรใหญโดย
การลบคารหัสแอสกีดวย 32 แลวแสดงอักขระนั้นกับผูใช
.model small
.dosseg
.stack 100h
.code
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start:
mov
int
mov
sub
mov
int
mov
int
end start

ah,01h
21h
dl,al
dl,32
ah,02h
21h
ax,4C00h
21h

;read char.

;change char. case
;display it
;exit

ตัวอยางที่ 4
โปรแกรมนี้ทํางานเหมือนโปรแกรมในตัวอยางที่ 3 แตไมแสดงอักษรที่ผูใชปอนให
ผูใชเห็น โดยใชบริการหมายเลข 08h แทนบริการหมายเลข 01h ในตัวอยางที่ 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
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

113

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

รหัสหมายเลข 0 - 31 เปนรหัสควบคุม รหัส 32 คือชองวาง
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สรุป
ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) เปนภาษาที่ใชสัญญาลั กษณในการสื่อสาร
ความหมายภาษาแอสแซมบลีมีลักษณะคําสั่ง ที่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานและมีการแปลคําสั่งให
เปนภาษาเครื่องนอกจากภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสแซมบลีแลว ก็ยังมีภาษาระดับสูง เชน Basic Cobol
Fortran ซึ่งเปนภาษาที่มีคําสั่งใกลเคียงกับภาษาอังกฤษมากทําใหผูเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรม
ไดสะดวกและรวดเร็ว แตวาโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาระดับสูงตองใชเนื้อที่เก็บในหนวยความจําเปน
จํานวนมาก อีกทั้งทํางานไดชากวาภาษาแอสแซมบลี ดังนั้นภาษาระดับสูงจึงไมนิยมนํามาประยุกตใชกับ
การทํางานที่ระบบการควบคุมที่มีความสําคัญมาก
คําสั่งปฏิบัติการของภาษาแอสแซมบลี แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1. Machine instruction เปนคําสั่งที่ทําใหเกิดการปฏิบัติการ (execution) ชุดของคําสั่งอยูใน
assembler's instruction
2. Assembler instruction เปนคําสั่งที่บอกแอสเซมเบลรใหทําการระหวาง Assembly source program
3. Macro instruction เปนคําสั่งที่บอกแอสสเซมเบลรใหดําเนินการกับชุดของคําสั่งที่ไดบอกไว
กอนแลว ซึ่งจากชุดของคําสั่งนี้ แอสเซมเบลรจะผลิตชุดของคําสั่งซึ่งตอไปจะดําเนินการเหมือน
หนึ่งวาชุดของคําสั่งนี้เปนสวนหนึ่งของ source program แตเริ่มแรก
4. Pseudo instruction เปนคําสั่งที่บอกใหแอสเซมเบลรรูวา ควรปฏิบัติการเชนไรกับขอมูลการ
branch อยางมีขอแม แมคโคและ listing ซึ่งปกติแลวคําสั่งเหลานี้จะไมผลิตคําสั่งภาษาเครื่องให

คําถามทบทวน
1. โปรแกรมที่ทํางานในเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชหนวยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะมีการ
แบงโปรแกรมทั้งหมดเปนเซกเมนตยอย ๆ อะไรบาง
2. จงอธิบายขั้นตอนการแปลโปรแกรมในภาษาแอสแซมบลี
3. จงแสดงรูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม
4. แฟมเปาหมาย (Object file) คืออะไรและมีความสัมพันธกันอยางไรกับการเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลี
5. จงเขียนโปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผูใช จากนั้นแปลงตัวอักษรใหญใหเปนตัวอักษรเล็กออก
ทางหนาจอคอมพิวเตอร (Display on Screen)
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 8
หัวขอเรื่อง

การประกาศขอมูล คําสั่งกระโดดและการกระทําซ้ํา
(Data Declared, Jump and Iteration Loop)

รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและการประกาศ
เซกเมนตแลว ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการประกาศขอมูลภายในเซกเมนตขอมูล และการใช
บริการหมายเลข 09h และ 0Ah ของระบบปฏิบัติการ DOS ในการแสดงผลขอความและการ
อานขอความจากผูใช คําสั่งกระโดดและคําสั่งเกี่ยวกับการทําซ้ํา การนําคําสั่งเหลานี้ไปใชใน
การสรางโครงสรางควบคุม (Control Structures) แบบตาง ๆ

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 8 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการประกาศ
ขอมูล การอางใชขอมูลที่ประกาศไว การอางตําแหนงของขอมูล การประกาศขอมูลสําหรับการ
ใชบริการของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah การใชบริการของ DOS หมายเลข 0Ah : การอาน
ขอความ และหมายเลข 09h : การอานพิมพขอความ การใชงานคําสั่งกระโดดแบบไมมี
เงื่อนไข คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากแฟล็ก คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากรีจิสเตอร มี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคําสั่งวนรอบ เชน LOOP, LOOPZ และ LOOPNZ เปนตน
8.1 การประกาศขอมูล
การประกาศขอมูลหรือตัวแปรในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนั้น ทําไดโดยประกาศ
จองเนื้อที่ในหนวยความจําในเซกเมนตขอมูล แลวตั้งเลเบลของขอมูลนั้นไว ในการอางถึง
ขอมูลในหนวยความจําตําแหนงนั้น สามารถอางโดยใชเลเบลที่ประกาศไวได ดังนั้นการ
ประกาศตัวแปรหรือขอมูลนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับการประกาศเลเบลนั่นเอง
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คําสั่งเทียมในการประกาศขอมูล
คําสั่งเทียม (Pseudo Instruction) ที่ใชในการประกาศขอมูลมีหลายคําสั่ง ดังตารางที่ 8.1
แสดงคําสั่งเทียมที่ใชในระบุขนาดในการจองหนวยความจํา (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ตารางที่ 8.1 แสดงคําสั่งเทียมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจํา
คําสั่งเทียม
DB
DW
DD
DQ
DT

ความหมาย
Define Byte : ประกาศจองขอมูลใหมีขนาดหนวยละ 1 ไบต
Define Word : ประกาศจองขอมูลใหมีขนาดหนวยละ 1 เวิรด ( 2 ไบต)
Define Doubleword : ประกาศจองขอมูลใหมีขนาดหนวยละ 2 เวิรด
Define Quadword : ประกาศจองขอมูลใหมีขนาดหนวยละ 4 เวิรด
Define Ten Bytes : ประกาศจองขอมูลใหมีขนาดหนวยละ 10 ไบต

ในการประกาศจองขอมูลนี้จะทําให assembler กันเนื้อที่ในเซกเมนตนั้นตามขอมูลที่
ระบุตามหลังคําสั่งเทียมเหลานี้ โดยจะกันเนื้อที่ในหนวยความจําที่มีขนาดของแตละหนวยตาม
ขนาดที่ระบุในคําสั่ง
รูปแบบของการประกาศขอมูล
ในการประกาศขอมูล (ตัวแปร) มักประกาศในเซกเมนตขอมูล โดยจะระบุชื่อของ
ตัวแปรนั้น พรอมทั้งคําสั่งเทียมที่ใชระบุขนาดของขอมูล จากนั้นจะระบุขอมูลตาง ๆ ที่จะใช
ตําแหนงที่จะจองนั้น รูปแบบในการระบุเปนดังนี้
variable_name Dx data
สวนของโปรแกรมที่ 8.1 การประกาศขอมูล
ตัวอยางการประกาศขอมูล
จากการประกาศข อ มู ล ในส ว นของโปรแกรมที่ 8.1 จะมี ก ารจั ด สรรเนื้ อ ที่ ใ น
หนวยความจํา แสดงไดดังภาพที่ 8.1 สังเกตวาในการประกาศขอมูล data1 กับ data2 นั้นการ
ระบุ ข อ มู ล เหมื อ นกั น แต ข นาดของข อ มู ล ต า งกั น ทํ า ให ก ารจองเนื้ อ ที่ ใ นหน ว ยความจํ า นั้ น
แตกตางกันดวย
dseg segment
data1 db
1,2
data2 dw
1,2
data3 db
’Hi’,10,13
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data4 dd
dseg ends

1234h

สวนของโปรแกรมที่ 8.1 ตัวอยางการประกาศขอมูล
DS:00h 01h data1
DS:01h 02h
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 แสดงการจัดเรียงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของโปรแกรมที่ 8.1
การระบุไมระบุคาของขอมูลที่จองเนื้อที่
สามารถประกาศจองหนวยความจําโดยไมระบุคาเริ่มตนไดโดยการระบุคาเปน ‘?’
ดังเชนในสวนของโปรแกรมที่ 8.2 จะมีการจองเนื้อที่ไวแตไมมีการกําหนดคาเริ่มตน
data5
db
?
data6
dw
?
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สวนของโปรแกรมที่ 8.2 การใชจองหนวยความจําโดยไมระบุคาเริ่มตน
การประกาศขอมูลที่ซ้ํากัน
สามารถใชคําสั่งเทียม dup เพื่อบอกการซ้ํากันของขอมูลได รูปแบบของคําสั่งเทียม dup มีดังนี้
count dup (value)
ตัวอยาง การประกาศที่ใชคําสั่งเทียม dup ดังเชนในสวนของโปรแกรมที่ 8.3
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 (?)
สวนของโปรแกรมที่ 8.3 การใชคําสั่งเทียม dup
Assembler จะจองหนว ยความจําขนาด 10 ไบต ที่มีคาเปน 0 และจะใหเลเบล
data7 ชี้ไปที่ตําแหนงเริ่มตนของขอมูลนี้ ในสวนของ data8 จะเปนขอมูลแบบไบตจํานวน 4x5
ไบต ที่มีคาเทากับ 0 เชนเดียวกัน สังเกตวาภายในเครื่องหมายวงเล็บของคําสั่งเทียม dup
สามารถใสขอมูลไดหลายคา รวมทั้งกําหนดคาแบบซ้ํากันโดยใชคําสั่ง dup อีกได ดังเชนตัวแปร
data9 ในตัวแปร data10 เปนการประกาศจองหนวยความจําไวโดยไมระบุคาเริ่มตน
8.2 การอางใชขอมูลที่ประกาศไว
ในการอ างใช ข อมู ลหรื อตั วแปรที่ ประกาศไว สามารถอ างโดยใช ชื่ อของเลเบลที่
ประกาศไวได Assembler จะจัดการนําตําแหนงของขอมูลนั้นมาแทนคาใหโดยอัตโนมัติ ยังสามารถ
อางคาในหนวยความจําโดยอางสัมพัทธกับเลเบลที่กําหนดขึ้นได สวนของโปรแกรมที่ 8.4 เปน
โปรแกรมที่อางใชคาของตัวแปรที่กําหนดในสวนของโปรแกรมที่ 8.2 โดยหลังจากการทํางานของ
โปรแกรมคาในหนวยความจําจะเปลี่ยนไป แสดงไดดังภาพที่ 8.2
DS:00h
00h
data1
DS:01h
22h
DS:02h
01h
data2
DS:03h
00h
DS:04h
23h
DS:05h
11h
DS:06h
48h
data3
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DS:07h
DS:08h
DS:09h
DS:0Ah
DS:0Bh
DS:0Ch
DS:0Eh

69h
0Ah
0Ch
34h
12h
00h
00h

data4

ภาพที่ 8.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงคาหลังการทํางานของโปรแกรมที่ 8.4
mov al,data1
mov bx,data2
mov data1,0
mov [data2+2],1123h
mov data1[1],22h
mov cl,byte ptr data4[2]
สวนของโปรแกรมที่ 8.4 ตัวอยางการเรียกใชตัวแปร
คาในรีจิสเตอร AL BX และ CL มีคาเปน 01h 01h และ 00h ตามลําดับ สังเกต
วาในการกําหนดคาคงที่ใหกับ ตัว แปรในหนว ยความจํากระทํ าไดทั นทีโดยไมตองระบุขนาด
เนื่องจากในการประกาศตัวแปรไดระบุกับ assembler แลววาจะเปนตัวแปรขนาดเทาใด แตใน
กรณีที่ตองการจะอางแตกตางจากที่ระบุก็สามารถกระทําไดโดยตองระบุขนาดของขอมูลกํากับ
ดวย เชนในคําสั่ง mov cl, byte ptr data4[2] เปนการอางขอมูลแบบ 8 บิต เพราะ CL เปน
รีจิสเตอรขนาด 8 บิต
8.3 การอางตําแหนงของขอมูล
สามารถอางถึงออฟเซ็ตของขอมูลที่ประกาศไวไดโดยใชคําสั่งเทียม OFFSET ดัง
สวนของโปรแกรมที่ 8.5
mov
bx,offset data1
;bx = offset
mov
byte ptr [bx],10h
mov
bx,data2
;bx = value at data2
สวนของโปรแกรมที่ 8.5 การอางตําแหนงของขอมูล
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การอางตําแหนงขอมูลโดยคิดสัมพัทธกับรีจิสเตอร BX
นอกจากการระบุ ตํ า แหน ง สั ม พั ท ธ กั บ เลเบลโดยใช ค า คงที่ แ ล ว สามารถระบุ
ตําแหนงของขอมูลสัมพันธกับเลเบลโดยใชคาจากรีจิสเตอร BX ได ตัวอยางเชนสวนของ
โปรแกรมที่ 8.6
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]
สวนของโปรแกรมที่ 8.6 การอางตําแหนงของขอมูลสัมพัทธกับเลเบลโดยใชคาจากรีจิสเตอร BX
ในคําสั่ง mov กอนบรรทัดที่ 5 อางหนวยความจําโดยสัมพันธกับ data3 และคาใน
BX แตในคําสั่ง mov บรรทัดสุดทายของสวนของโปรแกรมที่ 8.6 อางหนวยความจําสัมพันธกับ
BX ซึ่งเก็บออฟเซ็ตของ data3
8.4 การประกาศขอมูลสําหรับการใชบริการของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah
ฟงกชั่นหมายเลข 09h และ 0Ah ของ DOS เปนฟงกชั่นที่ตองมีการสงแอดเดรส
ของขอมูลในหนวยความจํา การประกาศขอมูลสําหรับฟงกชั่นหมายเลข 09h จะไมมีความ
ซับซอนมากนัก แตสําหรับฟงกชั่นหมายเลข 0Ah การประกาศขอมูลที่เหมาะสมจะทําใหเขียน
โปรแกรมไดงายมากขึ้น
8.5 การใชบริการของ DOS หมายเลข 09h : การพิมพขอความ
ฟงกชั่นหมายเลข 09h นี้รับขอมูลปอนเขาคือ
AH = 09h
DS : DX = ตําแหนงของหนวยความจําของขอมูลที่จะแสดง โดยขอมูลนี้จะตองจบดวยอักขระ ‘$’
ถาตองการพิมพขอความ “Hello world” สามารถประกาศขอมูลในหนวยความจําไดดังนี้
dseg segment
mesg db
’Hello world’,10,13,’$’
dseg ends

118
ส ว นของโปรแกรมที่ 8.7 ตั ว อย า งการประกาศข อ มู ล สํ า หรั บ การใช บ ริ ก ารของ DOS
หมายเลข 09h
สามารถสั่งแสดงขอมูลดังกลาวไดโดย
mov ah,09h
mov dx,offset mesg
int 21h
สวนของโปรแกรมที่ 8.7 ตัวอยาง การใชบริการของ DOS หมายเลข 09h อักขระหมายเลข
10 (Line feed) และ 13 (Carriage Return) คือรหัสควบคุมใชในการสั่งใหขึ้นบรรทัดใหม
8.6 การใชบริการของ DOS หมายเลข 0Ah : การอานขอความ
ฟงกชั่นนี้จะอานขอความจากผูใชจนกระทั่งผูใชกดปุม Enter โดยขอมูลปอนเขา
จะตองระบุตําแหนงของหนวยความจําที่ใชเก็บขอมูล (บัฟเฟอร) ของขอความ ฟงกชั่น
หมายเลข 0Ah นี้รับขอมูลปอนเขาคือ
AH = 0Ah
DS : DX = ตําแหนงของหนวยความจําที่จะใชเก็บขอความ (บัฟเฟอร)
บัฟเฟอรจะตองมีรูปแบบดังนี้
1. ไบตแรกของหนวยความจําเก็บคาความยาวสูงสุดของขอความที่อานได ความ
ยาวนี้จะรวมรหัสขึ้นบรรทัดใหมดวย
2. DOS จะเขียนความยาวจริงของขอความที่อานเขามาไดในไบตที่สอง
3. สําหรับไบตถัด ๆ ไปจะเปนรหัสแอสกีของขอความที่อานเขามา
การประกาศขอมูลสําหรับการเรียกใชฟงกชั่นนี้จะสามารถประกาศไดดังสวนของโปรแกรมที่ 8.9
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
สวนของโปรแกรมที่ 8.9 การประกาศขอมูลสําหรับการใชบริการของ DOS หมายเลข 0Ah
เมื่อเรียกใชบริการหมายเลข 0Ah จะสงตําแหนงของ maxlen ซึ่งเปนตําแหนง
เริ่มตนของบัฟเฟอรที่ประกาศไปใหกับ DOS จากนั้นสามารถอานความจริงของขอความที่อาน
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มาไดทางตัวแปร msglen ตัวอยางโปรแกรมที่ 8.10 แสดงการใชงานบริการหมายเลข 0Ah ใน
การอานขอความและแสดงขอความนั้นออกมาโดยใชบริการหมายเลข 09h ในการรับขอความ
นั้นบริการหมายเลข 0Ah จะเก็บอักขระขึ้นบรรทัดใหมใหดวย ดังนั้นจะตองเพื่อขนาดบัฟเฟอรที่
จะใหเก็บขอความไว 1 ไบตดวย แตในการคืนคาความยาวของขอความมาให บริการหมายเลข
0Ah นี้จะใสความยาวที่ไมรวมอักขระขึ้นบรรทัดใหมนี้ เมื่อรับขอความเสร็จแลว เคอรเซอรจะ
อยูที่ตนบรรทัดที่ปอนขอความนั้น ดังนั้นถาพิมพขอความเดิมซ้ําไปอีกครั้งจะทําใหขอความทับ
กันและจะไมทราบวามีการพิมพขอ ความออกมาอยางถู กตองหรือไม ดังนั้น จึงใชฟงกชั่น
หมายเลข 09h สั่งพิมพชุดอักขระสําหรับการขึ้นบรรทัดใหมกอนที่จะสั่งพิมพขอความที่รับมา
ขอความที่สั่งพิมพดวยบริการหมายเลข 09h จะตองจบดวยอักขระ ‘$’
ดังนั้นจึงตอง
กําหนดคาในไบตสุดทายของขอความที่รับมาดวยอักขระ ‘$’ โปรแกรมนี้จะทํางานผิดพลาดถา
ภายในขอความมีเครื่องหมาย ‘$’ อยูดวย
;
; display string
;
dseg segment
;string buffer
maxlen db
30
msglen db
?
msg
db
30 dup (?)
;newline string
newline db
10,13,'$'
dseg ends
sseg segment stack
db
100h dup (?)
sseg ends
cseg segment
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
start:
mov ax,dseg
mov ds,ax
mov ah,0Ah

;29 chars + 1 return
;29 chars + 1 return

;set DS
;read string
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cseg

mov
int
mov
mov
int
mov
mov
mov
mov
mov
int
mov
int
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

โปรแกรมที่ 8.10 แสดงการรับขอความและแสดงขอความนั้นกลับมา
คําสั่งกระโดด และคําสั่งเกี่ยวกับการทําซ้ํา คือการนําคําสั่งเหลานี้ไปใชในการสราง
โครงสรางควบคุม (Control Structures) แบบตาง ๆ ซึ่งจะศึกษาในสัปดาหตอไป
8.7 คําสั่งกระโดด (Jump Structures)
คําสั่งกระโดดเปนคําสั่งที่สั่งใหหนว ยประมวลผลกระโดดไปทํางานที่ตําแหนงอื่น
รูปแบบทั่วไปของคําสั่งกระโดดคือ
Jxx label
คําสั่ งกระโดดแบงไดเป น 2 กลุม คือ คําสั่ งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไข และคําสั่ งกระโดดแบบมี
เงื่อนไข คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไขคือคําสั่ง JMP สวนในกลุมของคําสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไข
แบบคร าว ๆ ออกเป นสองกลุ มคื อกลุ มซึ่ งพิ จารณาการกระโดดจากค าในแฟล็ ก และกลุ มที่
พิจารณาการกระโดดจากคาในรีจิสเตอร สวนใหญคําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาในแฟล็กจะใช
ผลลัพธที่ไดจากคําสั่ง CMP คําสั่งกระโดดตาง ๆ สรุปไดดังตารางที่ 8.3 แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ
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ตารางที่ 8.3 แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ
คําสั่งกระโดด
ความหมาย
คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไข
JMP
Jump
คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากแฟล็ก (Flag)
Zero flag
JZ (JE)
JNZ (JNE)
Overflow flag
JO
JNO
Parity flag
JPO
JPE
Signs flag
JS
JNS
Carry flag
JC
JNC

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

Jump if Sign
Jump if No Sign

SF = 1
SF = 0

Jump if Carry
Jump if No Carry

CF = 1
CF = 0

Comparing unsigned
Jump if Above (Not Below or Equal)
numbers
JA (JNBE)
Jump if Below (Not Above or Equal)
JB (JNAE)
Jump if Above or Equal (Not Below)
JAE (JNB)
JBE (JNA)
Jump if Below or Equal (Not Above)
คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากรีจิสเตอร
Testing for CX
JCXZ
Jump if CX is equal to zero

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

CX = 0
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คําสั่งตาง ๆ เหลานี้จะใชในการสรางโครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรม
โดยจะใชประกอบกับคําสั่ง CMP ดังที่ไดกลาวมาแลว ยกเวนคําสั่ง JCXZ จะนิยมใชประกอบ
กับกลุมคําสั่งประเภทการทําซ้ํา (LOOP) คําสั่งที่ใชควบคุมการกระโดดแบบมีเงื่อนไขที่ใชการ
เปรียบเทียบระหวางโอเปอรแรนดสองตัวของคําสั่ง CMP
มีสองกลุมคือ กลุมที่คิดการ
เปรียบเทียบเปนการเปรียบเทียบของเลขไมคิดเครื่องหมาย (JA JB JAE JBE) และกลุมที่คิดเปน
เลขคิดเครื่องหมาย (JG JL JGE JLE) ในการใชคําสั่งกระโดดทั้งสองกลุมนี้จะตองพิจารณา
ขอมูลที่เปรียบเทียบกันดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ตัวอยาง
(1)

lab1:
(2)

cmp
jz
mov
add
cmp
jge
add
jmp

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

add

dl,’A’

; เปรียบเทียบ ah กับ 10
; ถาเทากันใหกระโดดไปที่ lab1

; เปรียบเทียบ ah กับ 10
; ถามากกวาหรือเทากับใหกระโดดไปที่ tenup
; กระโดดไปที่ endif

tenup:
endif:
(3) getonechar:
mov
int
cmp
jne
(4)

mov
mov

ah,1
; ใชบริการหมายเลข 1 : อานอักขระ
21h
al,’Q’
; เปรียบเทียบ al กับ ’Q’
getonechar ; ถาไมเทากันใหกระโดดไปที่ getonechar
(กลับไปรับตัวอักษรใหม)
ah,02
; บริการหมายเลข 2 : พิมพอักขระ
dl,32
; เริ่มที่ ชองวาง ASCII = 32 (’ ’)

cmp

dl,128

printloop:
; เปรียบเทียบ dl กับ 128 (ASCII สุดทาย)
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ja
int
inc
jmp

finish
21h
dl
printloop

; ถามากกวากระโดดไปที่ finish
; พิมพอักขระที่มี ASCII = dl
; เพิ่ม dl

finish:

8.8 คําสั่งวนรอบ (Loop Statements)
คําสั่งที่ใชกระทําซ้ําใน 8086 ยังมีอีกกลุมหนึ่งที่ใชคาในรีจิสเตอร CX (Counter
Register) ในการนับจํานวนครั้งของการทํางาน คําสั่งกลุมนี้คือ LOOP LOOPZ และ LOOPNZ
คําสั่ง LOOP
คําสั่ง LOOP จะลดคาของรีจิสเตอร CX ลงหนึ่ง ถา CX มีคาไมเทากับศูนยคําสั่ง
LOOP จะกระโดดไปทํางานที่เลเบลที่ระบุ รูปแบบของคําสั่ง LOOP เปนดังนี้
LOOP label
คําสั่ง LOOP จะลดคาของรีจิสเตอร CX โดยไมกระทบกับแฟล็ก นั่นคือคําสั่ง
LOOP มีผลเหมือนคําสั่งแตจะไมมีผลกระทบกับแฟล็ก
DEC CX
JNZ label
ตัวอยางการใชคําสั่ง LOOP
โปรแกรมตัวอยางนี้คํานวณผลรวมของเลขตั้งแต 1 ถึง 20
mov cx,20
; ทําซ้ํา 20 ครั้ง
mov bl,1
; เริ่มจาก 1
mov dx,0
; กําหนดคาเริ่มตนใหกับผลรวม
addonenumber:
add dl,bl
; บวก 8 บิตลาง
adc dh,0
; รวมตัวทด
inc bl
; ตัวถัดไป
loop addonenumber
; ถา CX ลดลงแลวไมเทากับ 0
ทําซ้ําตอไป
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คําสั่ง JCXZ
ในกรณีที่ CX มีคาเทากับศูนยกอนการกระทําซ้ําโดยใชคําสั่ง LOOP ผลลัพธจาก
การลดคาจะมีคาเทากับ 0FFFFh ทําใหจํานวนรอบของการทํางานไมถูกตอง นิยมใชคําสั่ง
JCXZ ในการปองกันความผิดพลาดในกรณีที่คาของรีจิสเตอร CX มีคาเทากับ 0 โดยปกติถา
CX มีคาเทากับศูนย (0) จะสั่งใหโปรแกรมกระโดดไปที่จุดสิ้นสุดการกระทําซ้ํา ดังตัวอยาง
initialization
jcxz endloop
; CX =0 ?
label1:
actions
loop label1
; loop
endloop:
คําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ
คําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ มีลักษณะทํางานเหมือนคําสั่ง LOOP แตจะนําคาของ
แฟล็กมาใชในการพิจารณาการกระโดดดวย คําสั่ง LOOPZ จะลดคาของรีจิสเตอร CX โดยไม
กระทบแฟล็กและจะกระโดดไปที่เลเบลที่ระบุเมื่อ CX มีคาไมเทากับศูนย และ แฟล็กศูนยมีคา
เปน 1 (ผลลัพธของคําสั่งกอนหนามีคาเทากับศูนย) สังเกตวา คําสั่ง LOOPZ จะทํางานเหมือน
คําสั่ง LOOP แตแฟล็กศูนยจะตองมีคาเปนหนึ่งดวย คําสั่งนี้ถึงจะกระโดดไปที่เลเบลที่กําหนด
ในทํานองกลับกันคําสั่ง LOOPNZ จะกระโดดไปทํางานเมื่อ CX มีคาไมเทากับศูนยและแฟล็ก
ศูนยมีคาเปน 0 คําสั่งทั้งสองนิยมใชในการทําซ้ําที่ทราบจํานวนครั้งแตมีเงื่อนไขในการทําซ้ํา
ตัวอยางคําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ
ตัวอยางนี้แสดงการใชคําสั่ง LOOPNZ ในการคนหาขอมูลคาหนึ่งจากชุดของขอมูล
ในตัวอยางนี้จํานวนขอมูลคือ 100 คา และขอมูลที่ตองการคนหาเก็บที่รีจิสเตอร DX
.data
datalistdw
100 dup (?)
.code
…
mov
bx,offset datalist
;ให BX เก็บคาตําแหนงของ datalist
mov
cx,100
;ทําซ้ํา 100 ครั้ง
dec
bx,2
;ลดคาของ BX เพราะใน loop มีการเพิ่มคา
checkdata:
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inc
bx,2
;BX ชี้ไปยังขอมูลตัวถัดไป
cmp
dx,[bx]
;เปรียบเทียบ
loopnz checkdata ;ทําซ้ําถายังไมพบขอมูลและยังไมครบขอมูล
jz
found
;คนเจอขอมูลกระโดดไปที่ found
; not found
;ไมพบขอมูล
…
found:
; found

…

;พบขอมูล

ในตัวอยางแรกนี้คําสั่ง DEC BX,2 ในโปรแกรมกอนที่จะถึงสวนที่ทํางานซ้ําเปน
การปรับคาของ BX ใหสอดคลองกับการปรับคาในสวนที่ทํางานซ้ํา การลดคาของ BX ในกรณีนี้
ทําใหการเปรียบเทียบครอบคลุมถึงคาแรกของขอมูลดวย การใชเทคนิคเชนนี้ในโปรแกรมอาจ
ทําใหโปรแกรมทํางานไดเร็วขึ้น แตอาจทําใหผูอื่นที่มาอานโปรแกรมของเขาใจผิดได ดังนั้นถา
ใชเทคนิคตาง ๆ ในโปรแกรม ควรใสหมายเหตุใหชัดเจนและโดยปกติยังสามารถใชวิธีอื่นในการ
จัดการกับขอมูลตัวแรกได ดังตัวอยางถัดไป
ตัวอยางนี้เปนการคนหาอักษรตัวแรกของขอความที่ไมใชชองวาง โดยขอความนี้มีความ
ยาว 100 ตัวอักษร ในตัวอยาง ตําแหนงเริ่มตนของขอความเก็บอยูที่ BX
cmp
byte ptr [bx],’ ’
; พิจารณาอักษรตัวแรก
jnz
found
; อักษรตัวแรกไมใชชองวาง
mov
cx,100
; ทําซ้ํา 100 ครั้ง
findnotspace:
inc
bx
; BX ชี้ไปยังอักษรตัวถัดไป
cmp
byte ptr [bx],’ ’
; เปรียบเทียบ
loopz findnotspace ; ทําซ้ําถายังพบชองวางและยังไมครบขอมูล
jnz
found
; คนเจออักษรตัวแรก
; not found
; ขอความมีแตชองวาง
…
found:
; found
; พบอักษรตัวแรก
…
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ตัวอยางโปรแกรม
ตัวอยางที่ 1
โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมที่พิมพคาของรหัสแอสกีที่รับมาเป นเลขฐาน
สิบหก การแสดงตัวเลขเปนเลขฐานสิบหกนั้นมีความยุงยากเพราะอักษร ‘0’ ถึง ‘F’ ที่จะใชในการ
แสดงคานั้นมีรหัสแอสกีที่แยกออกเปนสองชวง ชวงแรกเปนชวงของตัวเลขเริ่มที่รหัส 48 ของ
เลขศูนย อีกกลุมหนึ่งคือชวงของตัวอักษรเริ่มที่รหัส 65 ของตัว ‘A’ ดังนั้นในการแสดงผลจะตอง
ตรวจสอบตัวเลขในแตละหลักวาอยูในชวงใดโดยใชการเปรียบเทียบ
;
; display ASCII in HEX
;
.model small
.dosseg
.data
newline db
10,13,'$'
.stack 100h
.code
start:
mov ax,@data
mov ds,ax
mov ah,01h
int
21h
mov ah,0
mov bl,16
div bl
mov cl,al
mov bl,ah
mov dx,offset newline
mov ah,09h

;set DS
;Function 1 : Read char
;AL=ASCII
;div AL by 16
;first digit
;second digit
;display newline
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int
mov
cmp
ja
add
jmp
overnine1:
add
print1:
mov
int
mov
cmp
ja
add
jmp
overnine2:
add
print2:
mov
int
mov
int
end start

21h
dl,cl
cl,9
overnine1
dl,'0'
print1

;print first digit
;above 9

dl,'A'-10
ah,2
21h
dl,bl
bl,9
overnine2
dl,'0'
print2
dl,'A'-10
ah,2
21h
ax,4C00h
21h

;print second digit
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ตัวอยางที่ 2
ตัว อย า งนี้ เ ป น โปรแกรมที่ รั บ ข อ ความจากผู ใ ช และรั บ ตั ว อั ก ษรที่ ผู ใ ช ต อ งการ
ตรวจสอบวามีในขอความหรือไม โปรแกรมจะแสดงคําตอบวา YES หรือ NO โปรแกรมนี้คนหา
ตัวอักษรโดยใชคําสั่ง LOOPNZ
; Find a character in a string
.model small
.dosseg
.data
maxlen db
30
strlen db
?
str
db
30 dup (?)
msg1 db
'Enter string :$'
msg2 db
10,13,'Enter character to find :$'
yesmsg db
10,13,'YES',10,13,'$'
nomsg db
10,13,'NO',10,13,'$'
.stack 100h
.code
start:
mov
ax,@data
mov
ds,ax
mov
dx,offset msg1
;disp msg1
mov
ah,09h
;func 9
int
21h
mov
dx,offset maxlen
mov
ah,0Ah
;read string
int
21h
mov
dx,offset msg2
;disp msg2
mov
ah,09h
int
21h
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mov
ah,01h
;read char
int
21h
mov
dl,al
;dl=al=char
mov
bx,offset str
mov
cl,strlen
mov
ch,0
jcxz
notfound
cmp
[bx],al
;first char
jz
found
dec
cx
;first char was compared
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
สังเกตวาโปรแกรมนี้ใชคําสั่ง JCXZ ในการปองกันกรณีที่ผูใชปอนอักษรเพียงตัว
เดียวหรือไมปอนเลย เลือกที่จะทดสอบตัวอักษรตัวแรก แทนที่จะใชวิธีลดคาของ BX ในการ
จัดการเกี่ยวกับขอมูลตัวแรก
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สรุป
การประกาศขอมูลหรือตัวแปรในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนั้น ทําไดโดยประกาศ
จองเนื้อที่ในหนวยความจําในเซกเมนตขอมูล แลวตั้งเลเบลของขอมูลนั้นไว ในการอางถึง
ขอมูลในหนวยความจําตําแหนงนั้น สามารถอางโดยใชเลเบลที่ประกาศไวได ดังนั้นการ
ประกาศตัวแปรหรือขอมูลนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับการประกาศเลเบลนั่นเอง สวนในการ
อ า งใช ข อ มู ล หรื อ ตั ว แปรที่ ป ระกาศไว สามารถอ า งโดยใช ชื่ อ ของเลเบลที่ ป ระกาศไว ไ ด
Assembler จะจัดการนําตําแหนงของขอมูลนั้นมาแทนคาใหโดยอัตโนมัติ ยังสามารถอางคาใน
หนวยความจําโดยอางสัมพัทธกับเลเบลที่กําหนดขึ้นได
การประกาศขอมูลสําหรับการใชบริการของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah ฟงกชั่น
หมายเลข 09h และ 0Ah ของ DOS เปนฟงกชั่นที่ตองมีการสงแอดเดรสของขอมูลใน
หนวยความจํา การประกาศขอมูลสําหรับฟงกชั่นหมายเลข 09h จะไมมีความซับซอนมากนัก
แตสําหรับฟงกชั่นหมายเลข 0Ah การประกาศขอมูลที่เหมาะสมจะทําใหเขียนโปรแกรมไดงาย
มากขึ้น การใชบริการของ DOS ฟงกชั่นหมายเลข 0Ah จะเกี่ยวของกับการอานขอความสวน
ฟงกชั่นหมายเลข 09h จะเกี่ยวของกับการพิมพขอความ
คําสั่ งกระโดดแบงไดเป น 2 กลุม คือ คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อ นไข และคํ าสั่ ง
กระโดดแบบมีเงื่อนไข คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไขคือคําสั่ง JMP สวนในกลุมของคําสั่ง
กระโดดแบบมีเงื่อนไขแบบคราว ๆ ออกเปนสองกลุมคือกลุมซึ่งพิจารณาการกระโดดจากคา
ในแฟล็ก และกลุมที่พิจารณาการกระโดดจากคาในรีจิสเตอร
สวนใหญคําสั่งกระโดดที่
พิจารณาคาในแฟล็กจะใชผลลัพธที่ไดจากคําสั่ง CMP
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คําถามทบทวน
1. จงอธิบายความหมายของคําสั่งเทียมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจําตอไปนี้
DB, DW, DD, DQ, และ DT
2. จงแสดงวิธีการจัดเรียงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของโปรแกรมที่แสดง
อยูขางลางนี้
dseg
segment
data1
dw 1,2
data2
dw 1,2
data3
db ’Cs’,14,15
data4
dd 3456h
dseg
ends
2. คําสั่งเทียม dup มีไวเพื่ออะไร
3. อักขระหมายเลข 10 (Line feed) และ 13 (Carriage Return) หมายถึงอะไร
4. จงอธิบายการประกาศขอมูลแตละบรรทัดสําหรับการเรียกใชฟงกชั่นจากสวนของโปรแกรม
ที่แสดงอยูขางลางนี้
dseg
segment
maxlen
db 60
msglen
db ?
msg
db 40 dup (?)
dseg
ends
5. ถาตองการพิมพขอความ “Computer Science SDU” สามารถประกาศขอมูลใน
หนวยความจํานี้ไดอยางไร
6. ขอความที่สั่งพิมพดวยบริการหมายเลข 09h จะตองจบดวยอักขระใดเสมอ
7.จงอธิบายพรอมยกตัวอยางคําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไขและคําสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไขวามีอะไรบาง
8.จงอธิบายพรอมยกตัวอยางคําสั่ง CMP กลุมที่คิดการเปรียบเทียบเปนการเปรียบเทียบของ
เลขแบบไมคิดเครื่องหมายวามีอะไรบาง
9.จงอธิบายพรอมยกตัวอยางคําสั่ง CMP กลุมที่กลุมที่คิดเปนเลขคิดเครื่องหมายวามีอะไรบาง
10. คําสั่งกระโดดแบงออกเปนกี่กลุม อะไรบาง
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 9
หัวขอเนื้อหา โครงสรางควบคุม (Control Structure)
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับการใชคําสั่งกระโดดมาสรางเปนโครงสรางควบคุมในรูปแบบตาง ๆ
การใชคําสั่งกระโดดในลักษณะตางๆ จะทําใหชุดคําสั่งมีความเปนโครงสรางมากขึ้น

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา

แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
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2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 9 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับโครงสรางการตัดสินใจแบบ
if-then-else การสราง repeat until loop การสราง while loop และการสราง for loop ซึ่งคําสั่ง
กระโดด ทําใหสามารถเขียนโปรแกรมใหมีการทํางานที่ซับซอนขึ้นได แตการใชกลุมคําสั่งตางๆ
อยางไมเปน ระบบทําใหชุดคําสั่งที่เขีย นขึ้นมานั้นทําความเขาใจไดยากและมีลักษณะไมเปน
ระบบที่สมบูรณ ดังนั้นการใชคําสั่งกระโดดมาสรางเปนโครงสรางควบคุมในรูปแบบตาง ๆ จะ
ทําใหชุดคําสั่งมีความเปนโครงสรางมากขึ้น (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
9.1 การสรางโครงสรางการตัดสินใจแบบ if-then-else
รูปแบบของโครงสรางที่งายที่สุด คือโครงสรางแบบ if-then-else รู ปแบบของ
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีใหมีโครงสรางแบบ 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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ตัวอยาง โปรแกรมที่ 9.1 เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมดวยโครงสรางของภาษา pascal กับ
โครงสรางภาษา Assembly
(a)
(b)
if AL<10 the
cmp al,10
jae abovenine
DL:=AL+’0’
mov dl,al
add dl,’0’
jmp endif
else
abovenine:
DL:=AL+’A’-10;
mov dl,al
add al,’A’-10
endif:
โปรแกรมที่ 9.1 โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมที่เขียนดวยโครงสรางของภาษา pascal
โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ที่เทียบเทากัน
9.2 การสราง repeat until loop
โครงสรางของ repeat until loop ในภาษาระดับสูงทั่วไปมีลักษณะ แสดงไดดังภาพที่ 9.1

คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง
เงื่อนไข
จริง

ภาพที่ 9.1 แสดงโครงสรางควบคุมแบบ repeat until

เท็จ
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ตัวอยาง โปรแกรมที่ 9.2 การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาแอสแซมบลีโดยมีโครงสรางแบบ
repeat until
(a)
(b)
BL:=1;
mov bl,1
CX:=0;
mov cx,0
DX:=0;
mov dx,0
Repeat
startloop:
DX:=DX+BL*BL;
mov al,bl
mul bl ;result in ax
add dx,ax
BL:=BL+1;
inc bx
CX:=CX+1;
inc cx
until (DX>100);
cmp dx,100
jbe startloop
โปรแกรมที่ 9.2 โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมภาษา Pascal ที่ใชโครงสรางแบบ repeat until
โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ที่เทียบเทากัน
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เทียบเทากับ repeat until loop มีลักษณะเปนดังนี้
startlabel:
action;
...
action;
if condition is false then jump to startlabel
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9.3 การสราง while loop
โครงสรางของ while loop ในภาษาระดับสูงทั่วไป แสดงไดดังภาพที่ 9.2

เท็จ

เงื่อนไข
จริง
คําสั่ง
คําสั่ง
คําสั่ง

ภาพที่ 9.2 โครงสรางควบคุมแบบ while loop
ตัวอยาง โปรแกรมที่ 9.3 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีโดยมีโครงสรางแบบ 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:

โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมภาษา
pascal ที่ใชโครงสรางแบบ while loop
โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่
เทียบเทากัน
รูปแบบของโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลีที่เทียบเทากับ while loop มี
ลักษณะเปนดังนี้
startlabel:
if condition is false then
jump to endlabel
action
...
action
jump to startlabel
endlabel:
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9.4 การสราง for loop
เราสามารถใชคําสั่งกระโดดในการสรางโครงสรางแบบ for loop ได นอกจากนั้นเรายัง
สามารถใชคําสั่งกลุม LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ไดเชนเดียวกัน โครงสรางของ
for loop มีลักษณะ แสดงไดดังภาพที่ 9.3
กําหนดคาเริ่มตน
ของตัวแปล

เท็จ

คาของตัวแปลอยู
ในขอบเขตจริง
จริง
คําสั่ง
คําสั่ง
ปรับคาตัวแปล

ภาพที่ 9.3 โครงสรางของ for loop
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่มีโครงสรางเปนแบบ 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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ตัวอยาง โปรแกรมที่เขียนโดยใชรูปแบบลักษณะนี้เปนดังโปรแกรมที่ 9.4
(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:

โปรแกรมที่ 9.4 โปรแกรม (a) แสดงโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา pascal ที่ใชโครงสรางแบบ for loop
โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาแอสแซมบลี
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นอกจากนี้ยังสามารถใชคําสั่ง LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ได
เชนเดียวกัน ดังตอไปนี้
set the value of CX
startloop:
actions
LOOP startloop
แตการใชคําสั่ง LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ไมสามารถสรางโครงสรางการกระทําซ้ํา
ที่มีความซับซอนมาก ๆ ได เชนการกระทําซ้ําที่มีวงรอบของการกระทําซ้ําซอนกันหลาย ๆ วง
สําหรับคําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ นั้น เราสามารถนํามาใชในการสรางโครงสราง
ควบคุมที่มีความซับซอนขึ้นได โดยโครงสรางดังกลาวจะมีลักษณะปนกันระหวาง for loop และ
while loop หรือ repeat until นั่นคือเงื่อนไขควบคุมการกระทําซ้ําจะขึ้นกับทั้งคาของรีจิสเตอร
(มีลักษณะคลายโครงสรางแบบ for loop) และเปนเงื่อนไขจริง ๆ (คลาย repeat until loop และ
while loop) ดังในตัวอยางโปรแกรมตอไปนี้
(a)

(b)
AX:=0;
CX:=100;
repeat
AX:=AX+data[BX];
BX:=BX+2;
CX:=CX-1;
until (data[BX]=0) or
(CX=0);

mov ax,0
mov cx,100
startloop:
add ax,data[BX]
add bx,2
cmp data[BX],0
loopnz startloop

โปรแกรมที่ 9.5 โปรแกรม (a) แสดงโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา pascal
โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาแอสแซมบลี
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สรุป
การใช คํ า สั่ ง กระโดดมาสร า งเป น โครงสร า งควบคุ ม รู ป แบบต า ง ๆ การใช คํ า สั่ ง
กระโดดในลักษณะนี้จะทําใหโปรแกรมของเรามีความเปนโครงสรางมากขึ้น เชน การสราง
โครงสรางการตัดสินใจแบบ if-then-else, repeat until loop, while loop และ for loop เปนตน
ดังนั้นผูเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจําเปนจะตองทําความเขาวิธีการและรูปแบบการเลือก
การสรางโครงสรางควบคุมใชงานใหเหมาะสมมากที่สุด

คําถามทบทวน
1. อธิบายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ if-then-else
2. อธิบายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ repeat until loop
3. อธิบายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ while loop
4. อธิบายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ for loop
5. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของรูปแบบโครงสรางควบคุมแบบ repeat until และ while loop
6. จงเปลี่ยนโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาโปรแกรม pascal ที่ใหมาใหอยูในรูปของโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีที่เทียบเทากัน
AX:=20;
CX:=100;
repeat
AX:=AX+data[BX];
BX:=BX+8;
CX:=CX-2;
until (data[BX]=0) or
(CX=0);

142

เอกสารอางอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน. คนเมื่อ 9 มีนาคม 2557,จาก
:http://rirs3.royin.go.th/coinages/
โครงสรางควบคุม. (2557). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. คนเมื่อ 9 มีนาคม 2557, จาก: http://th.
wikipedia.org/wiki/
ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ, กําธร พานิชปฐมพงษ. ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386(PC). กรุงเทพฯ
:สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ, 2536.
ธีรวัฒน ประกอบผล. ระบบคอมพิวเตอรและภาษาแอสแซมบลี. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2537.

143

แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 10
หัวขอเนื้อหา โปรแกรมยอยขั้นตน (The initial Subprogram)
รายละเอียด
รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เขียนในบทกอน ๆ จะมีสวนของโปรแกรม
หลายสวนที่ซ้ําซอนกัน สามารถที่จะแยกสวนยอยเหลานั้นเปนโปรแกรมยอยที่มีความอิสระ
จากโปรแกรมหลั กได การแยกโปรแกรมเปน โปรแกรมยอยนี้ ทําใหสามารถนําสว นของ
โปรแกรมนั้นมาใชใหมไดสะดวก และการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําได
งายขึ้นดวย

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 10 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งที่รองรับ การเรีย ก
โปรแกรมยอย การประกาศโปรแกรมยอย คําสั่งเก็บขอมูล (PUSH) และดึงขอมูล (POP) จาก
แสต็กและตัวอยางการใชงานโปรแกรมยอย ซึ่งรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ได
ศึกษากอนหนานี้จะมีสวนของโปรแกรมหลายสวนที่ซ้ําซอนกัน สามารถที่จะแยกสวนยอย
เหลานั้นเปนโปรแกรมยอยที่มีความอิสระจากโปรแกรมหลักไดการแยกโปรแกรมเปนโปรแกรม
ยอยนี้ ทําใหสามารถนําสว นของโปรแกรมนั้น มาใชใหมไดสะดวก อีกทั้งการตรวจสอบและ
แกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําไดงายขึ้นดวย
10.1 คําสั่งที่รองรับการเรียกโปรแกรมยอย
การเรียกโปรแกรมยอยมีความแตกตางกับการกระโดดทั่วไป เนื่องจากภายหลังที่
โปรแกรมย อ ยทํ า งานเสร็ จ หน ว ยประมวลผลจะต อ งสามารถกระโดดกลั บ มาทํ า งานใน
โปรแกรมหลักตอไปได ดังนั้นการเรียกใชโปรแกรมยอยนั้นจะตองมีการเก็บคา ณ ตําแหนงของ
คําสั่งที่ทํางานอยูเดิมดวยและเมื่อจบโปรแกรมยอยโปรแกรมจะตองกระโดดกลับมาทํางาน ณ
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ตําแหนงเดิมโดยใชขอมูลที่เก็บไว คําสั่งใน 8086 ที่รองรับการใชงานโปรแกรมยอยคือ คําสั่ง
CALL และ คําสั่ง RET เมื่อผูใชเรียกคําสั่ง CALL พรอมทั้งระบุตําแหนงของโปรแกรมยอย
หนวยประมวลผลจะเก็บตําแหนงของคําสั่งถัดไปที่จะกลับมาทํางานลงในแสต็กและจะกระโดด
ไปทํางานที่โปรแกรมยอย เมื่อโปรแกรมยอยทํางานเสร็จ โปรแกรมยอยจะเรียกใชคําสั่ง RET
เพื่อกระโดดกลับมาทํางานในโปรแกรมหลักตอไป (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
10.2 การประกาศโปรแกรมยอย
ผูเขียนโปรแกรมสามารถสรางโปรแกรมยอยโดยการประกาศเลเบลที่จุดเริ่มตนของ
โปรแกรมยอยเทานั้นก็ได แตโดยทั่วไปแลวจะประกาศโปรแกรมยอยโดยใชคูกับคําสั่งเทียม
PROC และ ENDP
ตัวอยาง โปรแกรมที่ 10.1 โปรแกรมตัวอยางนี้เปนโปรแกรมที่สรางโปรแกรมยอยสําหรับ
พิมพเลขฐานสิบหกหนึ่งหลักชื่อ printhexdigit และใชโปรแกรมยอยนี้ในการเขียนโปรแกรมพิมพ
คารหัสแอสกีของปุมที่รับคาจากผูใช (ในตัวอยางไดละโปรแกรมบางสวนไว)
.model small
.dosseg
.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:
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int
21h
ret
printhexdigit
endp
start:
; ...
; แตละสวนอานการกดปุมและสวนหาคาของตัวเลขของแตละหลักไว
; ใหตัวเลขหลักหนาเก็บใน bh และหลักหลังเก็บใน bl
; ...
mov
al,bh
call
printhexdigit
mov
al,bl
call
printhexdigit
mov
ax,4c00h
int
21h
end
start
โปรแกรมที่ 10.1 สวนของโปรแกรมพิมพคารหัสแอสกีเปนเลขฐานสิบหก
รูปแบบของการประกาศโปรแกรมยอยมีลักษณะดังนี้
proc_name
PROC
NEAR
actions
proc_name
ENDP
คําสั่งเทียม NEAR ที่ตอจากคําสั่งเทียม PROC เปนการระบุวาโปรแกรมยอยนี้เปนโปรแกรมยอย
ที่อยูในเซกเมนตเดียวกันกับโปรแกรมหลัก และมีการเรียกใชแบบใกล ซึ่งจะมีผลในขั้นตอนการ
เก็บตําแหนงที่จะกระโดดกลับมาทํางานหลังการทํางานของโปรแกรมยอย
การทํางานของโปรแกรมยอยจากตัวอยางมีการเปลี่ยนแลงคาของรีจิส เตอร AH
และรีจิสเตอร DL ซึ่งการเปลี่ยนคาของรีจิสเตอรทั้งสองตัวอาจทําใหเกิดผลกระทบขางเคียงกับ
โปรแกรมหลักไดถาโปรแกรมหลักมีการใชงานรีจิสเตอรทั้งสองดวยเชนเดียวกัน ควรจะลด
การเกิดผลขางเคียงนี้โดยใหโปรแกรมยอยเก็บคาของรีจิสเตอรตาง ๆ ที่โปรแกรมยอยใชและ
คืนคาเดิมใหกับรีจิสเตอรเหลานั้นหลังการทํางาน นิยมใชแสต็กในการเก็บคาของรีจิสเตอรเปน
การชั่วคราวเนื่องจากสามารถเก็บขอมูลลงในแสต็กไดโดยไมตองจองเนื้อที่ลวงหนาและการ
เก็บขอมูลในลักษณะของแสต็กมีความสอดคลองกับการทํางานแบบโปรแกรมยอย
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10.3 คําสั่งเก็บขอมูลและดึงขอมูลจากแสต็ก : คําสั่ง PUSH และคําสั่ง POP
สามารถใชคําสั่ง PUSH ในการเก็บขอมูลลงไปในแสต็ก และคําสั่ง POP สําหรับการ
เรียกขอมูลออกมาจากแสต็ก คําสั่งทั้งสองมีรูปแบบดังนี้
push regs16
pop regs16

push mem
pop mem

ขอมูลที่จะเก็บลงในแสต็กจะตองมีขนาด 16 บิตเทานั้น โดยการเก็บขอมูลในแสต็กจะมีลักษณะ
เปนแบบใสทีหลังดึงออกกอน การเก็บขอมูลลงในแสต็กจึงตองระวังลําดับของการเก็บและการ
ดึงขอมูลออกไปดวย
การทํางานของแสต็กจะมีรีจิสเตอร SS และ SP เปนรีจิสเตอรที่ใชเก็บตําแหนงของ
ขอมูลที่เก็บลงไปอันลาสุด โดย SS จะเก็บเซกเมนตของแสต็ก และ SP จะเก็บออฟเซ็ตของ
ขอมูลลาสุด เมื่อมีการเก็บขอมูลเพิ่มลงในแสต็ก หรือมีการดึงขอมูลออกไปก็จะมีการปรับคา
ของรีจิสเตอรทั้งสองนี้ การทํางานของแสต็ก แสดงไดดังภาพที่ 10.1
สมมติวา AX=1234
push ax
SS : SP

??

SS : SP

1234
??

pop bx
bx=1234
SS : SP

1234
??

ภาพที่ 10.1 แสดงการทํางานของแสต็ก
โปรแกรมยอยที่มีการเก็บคาของรีจิสเตอรตาง ๆ
สามารถแกโปรแกรมยอยในตัวอยางใหมีการรักษาคาในรีจิสเตอรตาง ๆ ไดดังโปรแกรมที่ 10.2
;procedure PrintHexDigit
;input al : digit
;affect ah,dl
;
printhexdigit proc
near
push
ax
push
dx
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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

โปรแกรมที่ 10.2 ตัวอยางโปรแกรมยอยที่รักษาคาของรีจิสเตอร
สังเกตลําดับในการ push และ pop ของโปรแกรมยอย ลําดับในการ push จะตรงกันขามกับ
ลําดับในการ pop เนื่องจากการทํางานของแสต็กเปนแบบขอมูลที่ใสทีหลังจะถูกดึงออกกอน
การเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการทํางานดังกลาว แสดงไดดังภาพที่ 10.2
call

?

printhexdigit

IP
?

กระโดดไปทํางานที่โปรแกรมยอย

ปรับคาโดยอัตโนมัติ
หลักการสั่ง CALL
และ RET

IP
?

ret

DX
AX
IP
?

push
push

ax
dx

DX
AX
IP
?

pop
pop

dx
ax

กระโดดกลับไป โปรแกรมหลัก

ภาพที่ 10.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรียกใชโปรแกรมยอย
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เมื่อมีการเรียกใชโปรแกรมยอยโดยคําสั่ง CALL คาของรีจิสเตอร IP ซึ่งเก็บตําแหนง
ของคําสั่งถัดไปจะถูก PUSH ลงในแสต็กโดยอัตโนมัติ จากนั้นโปรแกรมจะกระโดดไปทํางานที่
โปรแกรมยอย ในโปรแกรมยอยมีการเก็บคาของรีจิสเตอร AX และรีจิสเตอร DX ลงในแสต็ก
หลังการทํ า งานโปรแกรมย อ ยไดคืน ค าของรีจิส เตอร ทั้งสองโดยการดึงคา จากแสต็ ก และ
เรียกใชคําสั่ง RET เพื่อกระโดดกลับไปทํางานยังโปรแกรมหลักตอ สังเกตวาถาเก็บและดึงคา
ออกจากแสต็กไดไมถูกตองการกระโดดกลับไปทํางานยังโปรแกรมหลักอาจมีการผิดพลาดได
10.4 ตัวอยางการใชงานโปรแกรมยอย
โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้สรางโปรแกรมยอยขึ้นมาสองโปรแกรมยอย โปรแกรม
ยอ ยแรกเปน โปรแกรมยอ ยที่พิมพเลขฐานสิบหกหนึ่งหลัก สว นโปรแกรมยอยที่สองเปน
โปรแกรมยอยที่พิมพเลขฐานสิบหกขนาด 1 ไบต โดยเรียกใชงานโปรแกรมยอยโปรแกรมแรก
.model small
.dosseg
.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'
;make ascii from the number
cmp
al,10
jb
printit
;if above 9 adjust the ascii value
add
dl,'A'-'0'-10
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printit:
int
21h
;print the number
pop
dx
pop
ax
ret
printhexdigit
endp
;procedure PrintHexNumber
;display one hex number (1 byte)
;input : al = the number
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
printhexnumber
endp
start:
mov
ah,1
int
21h
call
printhexnumber
mov
ax,4c00h
int
21h
end
start

151

สรุป
การแยกโปรแกรมเปนโปรแกรมยอยนี้ ทําใหสามารถนําสวนของโปรแกรมนั้นมาใช
ใหมไดสะดวกและการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําไดงายขึ้นดวย สวนการ
เรียกโปรแกรมยอยมีความแตกตางกับการกระโดดทั่วไป เนื่องจากภายหลังที่โปรแกรมยอย
ทํางานเสร็จ หนวยประมวลผลจะตองสามารถกระโดดกลับมาทํางานในโปรแกรมหลักตอไปได
ดังนั้นการเรียกใชโปรแกรมยอยนั้นจะตองมีการเก็บตําแหนงของคําสั่งที่ทํางานอยูเดิมดวย และ
เมื่อจบโปรแกรมยอยโปรแกรมจะตองกระโดดกลับมาทํางานที่เดิม โดยใชขอมูลที่เก็บไว คําสั่ง
ของ 8086 ที่รองรับการใชงานโปรแกรมยอยคือคําสั่ง CALL และคําสั่ง RET เมื่อผูใชเรียก
คําสั่ง CALL พรอมทั้งระบุตําแหนงของโปรแกรมยอย หนวยประมวลผลจะเก็บตําแหนงของ
คําสั่งถัดไปที่จะกลับมาทํางานลงในแสต็ก และจะกระโดดไปทํางานที่โปรแกรมยอย เมื่อ
โปรแกรมยอยทํางานเสร็จ โปรแกรมยอยจะเรียกใชคําสั่ง RET เพื่อกระโดดกลับมาทํางานใน
โปรแกรมหลักตอไป เมื่อหนวยประมวลผลประมวลผลคําสั่ง RET หนวยประมวลผลจะดึงคา
ตําแหนงที่โ ปรแกรมจะกระโดดกลับไปทํางานจากแสต็ก และกระโดดกลับไปทํางานตอยั ง
โปรแกรมหลักตอไป

คําถามทบทวน
1. จงอธิบายการทํางานของคําสั่ง CALL และคําสั่ง RET
2. การประกาศโปรแกรมยอยในภาษาแอสแซมบลีโดยทั่วไปมักจะใชคูของคําสั่งเทียมอะไร
3. คําสั่งเก็บขอมูลและดึงขอมูลจากแสต็กคําสั่ง PUSH และคําสั่ง POP มีขั้นตอนการงานอยางไร
4. การทํางานของแสต็กจะมีรีจิสเตอรที่เกี่ยวของอะไรบางและแตละรีจิสเตอรมีหนาที่และ
ทํางานอยางไร
5. จงอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเรียกใชโปรแกรมยอยโดยคําสั่ง CALL
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 11
หัวขอเนื้อหา การกระทําระดับบิต (The Bit Level)
รายละเอียด
การจัดการกับขอมูลที่ไดศึกษาในบทกอน ๆ นั้นมีหนวยยอยในการจัดการเปนไบต
โดยจะไมสามารถจัดการขอมูลที่มีขนาดยอยกวานั้นได แตในการทํางานจริงในบางครั้งรูปแบบ
ของขอมูลที่นําไปใช จําเปนตองจัดการใหอยูในรูปของบิต ดังนั้นการใชคําสั่งเกี่ยวกับการ
จัดการระดับบิตในการประมวลผลขอมูลกลุม ในบางกรณีคําสั่งกระทําระดับบิตสามารถชวยให
การคํานวณตาง ๆ ทําไดงายและมีประสิทธิภาพมาขึ้นตามไปดวย

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา

154

แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาทีส่ อน
ในสัปดาหที่ 11 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งทางตรรกศาสตร การ
ประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร การใชคําสั่งเลื่อนบิต ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบิต
การประยุกตใชงานคําสั่งเลื่อนบิต คําสั่งหมุนบิต คําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด ตัวอยางการใช
งานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต ซึ่งปญหาของการจัดการกับขอมูลจะกระทําใน
ระดับไบต โดยจะไมสามารถจัดการขอมูลที่มีขนาดยอยกวานั้นได แตในการทํางานจริงใน
บางครั้งรูปแบบของขอมูลที่นําไปใช จําเปนตองจัดการใหอยูในรูปของบิต ดังนั้นการใชคําสั่ง
เกี่ยวกับการจัดการระดับบิตในการประมวลผลขอมูลกลุม ในบางกรณีคําสั่งกระทําระดับบิต
สามารถชวยใหการคํานวณตาง ๆ ทําไดงายและมีประสิทธิภาพมาขึ้นตามไปดวย
11.1 คําสั่งทางตรรกศาสตร
คําสั่งในกลุมนี้เปนคําสั่งประมวลผลขอมูลระดับบิต โดยจะนําคาในแตละบิตของ
ขอมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร คําสั่งในกลุมนี้ไดแก คําสั่ง AND คําสั่ง OR คําสั่ง XOR
และคําสั่ง NOT ซึ่งรูปแบบการใชงานของกลุมคําสั่งดังกลาวจะมีลักษณะเหมือนกัน คือจะมีการ
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รับโอเปอรแรนดสองตัว และจะนําขอมูลในโอเปอรแรนดตัวแรกมากระทํากับขอมูลตัวที่สอง
และจะเก็บผลลัพธของการกระทํานั้นในโอเปอรแรนดตัวแรก สวนในกรณีของคําสั่ง NOT จะ
รับโอเปอรแรนดตัวเดียวและจะทําการกลับคาในบิตแลวเก็บผลลัพธลงในโอเปอรแรนดตัวนั้น
เลย ตารางคาความจริงของการกระทําทางตรรกศาสตร แสดงไดดังตารางที่ 11.1
ตารางที่ 11.1 แสดงคาของการกระทําทางตรรกศาสตร
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

คําสั่ง AND
ผลลัพธของคําสั่ง AND จะมีบิตที่เปน 1 เมื่อบิตของขอมูลตัวตั้งทั้งสองตัวมีคาเปน 1 แสดงได
(ตารางที่ 11.1)
ตัวอยางคําสั่ง
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
คําสั่ง OR
ผลลัพธของคําสั่ง OR จะมีบิตที่เปน 1 เมื่อบิตของขอมูลตัวตั้งตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวมีคาเปน 1
แสดงได (ตารางที่ 11.1)
ตัวอยางคําสั่ง
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

คําสั่ง XOR
การทํางานของคําสั่ง XOR จะคลายกับคําสั่ง OR แตในกรณีที่ขอมูลมีบิตที่เปนหนึ่งทั้งคู
ผลลัพธที่ไดจะมีคาเปนศูนย (ตารางที่ 11.1) ลักษณะของการ XOR จะคลายกับการพิจารณา
เหตุการณที่เปนไปไดทั้งสองเหตุการณ แตไมสามารถเปนจริงพรอมกันได
ตัวอยางคําสั่ง
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
คําสั่ง NOT
คําสั่ง NOT จะสลับบิตของโอเปอรแรนดจาก 0 เปน 1 และ 1 เปน 0 แสดงได (ตารางที่ 11.1)
ตัวอยางคําสั่ง
mov ax,1234h
not ax
; ax = not(0001 0010 0011 0100)
; ax = (1110 1101 1100 1011) = 0EDCBh
คําสั่ง TEST
คําสั่ง TEST จะทํางานเหมือนคําสั่ง AND ทุกประการ แตผลลัพธจากการ AND จะไมเขียนคา
ลงในโอเปอรแรนดตัวแรก ผลจากการใชคําสั่งนี้จะปรากฏในแฟล็ก นิยมใชคําสั่งนี้ในการ
ทดสอบวาขอมูลในบิตที่ตองการมีคาเปนหนึ่งหรือไม โดยเราจะพิจารณาผลลัพธจากแฟล็กทด
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ตัวอยางคําสั่ง
mov
test
jz
mov
test

al,7Ah
al,80h
biton
bl,12h
bl,1

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

การประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร
การนําคําสั่งทางตรรกศาสตรมาใชในการประมวลผลขอมูลระดับบิตได จากตารางที่
11.1 สามารถนํามาสรางตารางที่ 11.2 ซึ่งแสดงผลของการใชคําสั่งทางตรรกศาสตรกับขอมูลได
ตารางที่ 11.2 แสดงผลของการใชคําสั่งทางตรรกศาสตรกับขอมูล
B
A and B
A or B
A xor B
0
0
A
A
1
A
1
~A
จากตารางเราจะพบวาถาเราตองการใหบิตใดของขอมูลมีคาเปนหนึ่งโดยที่บิตอื่นมี
คาคงเดิม เราสามารถใชคําสั่ง AND ได และถาเราตองการจะทําใหบิตใดของขอมูลมีคาเปน
ศูนยโดยไมมีผลกระทบกับแฟล็กอื่น ๆ เราสามารถใชคําสั่ง OR สําหรับคําสั่ง XOR เราจะใชใน
กรณีที่ตองการกลับบิตของขอมูลจากศูนยเปนหนึ่ง
ตัวอยางการประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร
โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้จะเปลี่ยนบิตที่ 1 และ 2 ของ AL ใหมีคาเปนศูนย (การนับ
บิตจะนับบิตที่มีนัยสําคัญต่ําสุดเปนบิตที่ 0) และเปลี่ยนบิตที่ 4 และบิตที่ 6 ใหมีคาเทากับ 1
พรอมทั้งกลับบิตที่ 3 ใหมีคาตรงกันขาม การทํางานควรจะมี แสดงไดดังภาพที่ 11.1
AL
XXXX XXXX
and 1111 1001
or
0101 0000
xor 0000 1000
result X1X1 X00X
ภาพที่ 11.1 แสดงขั้นตอนการแปลงคาของ AL
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โปรแกรมจะมีลักษณะดังนี้
and al,0F9h ;clear bit 1&2
or
al,50h ;set bit 4&6
xor al,08h ;switch bit 3
11.2 คําสั่งเลื่อนบิต
การประมวลผลอีกรูปแบบที่เราสามารถกระทํากับขอมูลในระดับขั้นของบิตไดแก
การเลื่อนบิต ลักษณะการเลื่อนบิต แสดงไดดังภาพที่ 11.2 ในการเลื่อนบิตเราสามารถเลื่อนได
ทั้งทางซายและทางขวา โดยคําสั่งสําหรับการเลื่อนบิตไปทางซายไดแก คําสั่ง SHL (Shift Left)
คําสั่งสําหรับการเลื่อนบิตไปทางขวาไดแก คําสั่ง SHR (Shift Right) เรานิยมใชการเลื่อนบิตใน
การประมวลผลที่ตองการประมวลผลขอมูลทีละบิต และมีการประมวลผลเปนแบบวงรอบ

Shift Left 1

Shift Right 1

0
Shift Left 2

0
Shift Right 2

0 0

0 0

ภาพที่ 11.2 แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต
รูปแบบของคําสั่งเลื่อนบิตมีลักษณะดังนี้
SHR regs,1
SHR mem,1
SHR regs,CL
SHR mem,CL
SHR regs,number
SHR mem,number
โดยรูปแบบของคําสั่ง SHL จะมีลักษณะเหมือนคําสั่ง SHR รูปแบบทีส่ ามจะใชได
กับหนวยประมวลผล 80286 ขึ้นไปเทานั้นโดยในการที่เราจะใชรูปแบบของคําสั่งของ 80286
ในโปรแกรมเราจะตองระบุ คําสั่งเทียม 286 ลงในโปรแกรมดวย โดยใสคําสั่งนี้กอนหนาการ
ใชงานคําสั่งครั้งแรก (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบิต
โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมนับจํานวนบิตที่มีคาเปนหนึ่งใน AX โดยจะใหผลลัพธใน BL
mov bl,0
mov cx,16
; 16 bits
procbits:
test ax,1
; test for last bit
jz
doprocbit
; if last bit=0 jump
inc bl
doprocbit:
shr ax,1
; next bit
loop procbits
ความหมายทางคณิตศาสตรของการเลื่อนบิต
ตารางที่ 11.3 แสดงผลลัพธของการเลื่อนบิตของขอมูลตาง ๆ
จากตารางจะสังเกตไดวานอกจากการเลื่อนบิตจะมีความหมายโดยตรงคือการ
เลื่อนบิตไปทางซายหรือทางขวาแลว การเลื่อนบิตยังมีความหมายทางคณิตศาสตรอีกดวย
ขอมูล (คา)
0010 1110 (46)
0010 1110 (46)
0010 1110 (46)
0110 0100 (100)
0110 0100 (100)
0110 0100 (100)

เลื่อนบิตไปทาง
ซาย
ซาย
ซาย
ขวา
ขวา
ขวา

จํานวน (บิต)
1
2
3
1
2
3

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

สังเกตวาการเลื่อนบิตไปทางซายจะมีผลลัพธเหมือนกับการคูณดวยกําลังของสอง
ยกตัวอยางเชน การเลื่อนบิตไปทางซาย 1 บิตจะเหมือนกับการคูณดวยสอง ขอสังเกตคือจะตอง
พิจารณากรณีที่ขอมูลอยูในขอบเขตดวย เชน กรณีของการเลื่อน 0010 1110 ไปทางซาย 3 บิต
(คูณดวย 8) ผลลัพธที่ไดจะมีความผิดพลาด การเลื่อนบิตไปทางขวาจะใหผลลัพธตรงกันขามกับ
การเลื่อนบิตไปทางขวา นั่นคือจะเสมือนการหารดวยกําลังสอง (สังเกตวาผลลัพธที่ไดจะมีการปด
เศษเนื่องจากบิตที่เลื่อนจะหายไป เชนในตัวอยางที่เลื่อนบิตทางขวา 3 บิต)
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คําสั่งเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย : คําสั่ง SAL และคําสั่ง SAR
ถ า ใช ก ารเลื่ อ นบิ ต แทนการคู ณ หรื อ หารด ว ยกํ า ลั ง ของสองกั บ ตั ว เลขแบบคิ ด
เครื่องหมาย เราจะพบวาการเลื่อนบิตไปทางซายที่แสดงถึงการคูณนั้นยังสามารถใชกับตัวเลข
แบบคิดเครื่องหมายได เนื่องจากหลักที่เลื่อนเขามาแทนนั้นยังคงเปนเลขศูนยเหมือนในกรณี
ของเลขไมคิดเครื่องหมาย แตในกรณีของการเลื่อนบิตไปทางขวาที่ใชสําหรับการหารดวยกําลัง
ของสองนั้น บิตที่เลื่อนเขามาแทนอาจมีคาเปน 0 หรือ 1 ก็ไดขึ้นกับเครื่องหมายของตัวเลขนั้น
จึงมีคําสั่งเลื่อนบิตที่ใชสําหรับเลขที่มองเปนเลขคิดเครื่องหมาย คือ คําสั่ง SAL (Shift Arithmetic
Left) และ คําสั่ง SAR (Shift Arithmetic Right) คําสั่ง SAL จะทํางานเหมือนคําสั่ง SHL ทุก
ประการ ตัวอยางการใชงานคําสั่งเปนดังตารางที่ 11.4
ตารางที่ 11.4 แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมาย
ขอมูล (คา)
0010 1110 (46)
1110 1000 (-24)
0110 0100 (100)
1010 1100 (-84)
1010 1100 (-84)

เลื่อนบิตไปทาง จํานวน (บิต)
ซาย
1
ซาย
2
ขวา
1
ขวา
2
ขวา
3

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

การประยุกตใชงานคําสั่งเลื่อนบิต
การนําคําสั่งเลื่อนบิตไปใชในการคูณและหารขอมูลได โดยการใชคําสั่งเลื่อนบิตแทน
การใชคําสั่ง MUL ทําใหการคูณทํางานไดเร็วขึ้นและในบางกรณีทําใหเขียนโปรแกรมไดงายขึ้นดวย
ตัวอยางคําสั่ง
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 คําสั่งหมุนบิต
คําสั่งหมุนบิตมีความแตกตางกับคําสั่งเลื่อนบิตในจุดที่วา บิตที่เลื่อนไปแลวไมไดถูก
ทิ้งหายไป แตจะถูกนํามาใสแทนบิตที่เลื่อนไป แสดงไดดังภาพที่ 11.3
เลื่อนบิต
หมุนบิต

ภาพที่ 11.3 แสดงลักษณะของการเลื่อนบิต และ การหมุนบิต
เช นเดี ย วกั บ คํ าสั่ งเลื่ อนบิ ต คํ าสั่ งหมุ น บิ ต มี ลั ก ษณะการหมุ น สองแบบคื อ หมุ น ไปทางซ าย
(คําสั่ง ROL : Rotate Left) และ หมุนไปทางขวา (คําสั่ง ROR : Rotate Right) รูปแบบของคําสั่ง
ทั้งสองจะมีลักษณะเหมือนคําสั่งเลื่อนบิต การทํางานของคําสั่งทั้งสอง แสดงไดดังภาพที่ 11.4
ROL
ROR
ภาพที่ 11.4 แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิต
นิย มใชคํ าสั่ งหมุ น บิตแทนคําสั่งเลื่อ นบิต ในกรณีที่ตอ งการใหคาของขอ มูล กลับ
เหมือนเดิมหลังประมวลผลครบรอบ
ตัวอยางคําสั่ง
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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คําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด
คําสั่งหมุนบิตอีกกลุมหนึ่งจะเปนการหมุนโดยนําบิตไปผานแฟล็กทด ลักษณะการทํางาน แสดง
ไดดังภาพที่ 11.5 ซึ่งจะเห็นวาบิตที่เขามาแทนบิตที่หมุนไปจะนํามาจากแฟล็กทด และบิตที่ถูก
หมุนออกไปจะเขาไปแทนคาในแฟล็กทด
โดยคําสั่งหมุนบิตผานแฟล็กทดคือคําสั่ง RCL
(Rotate Carry Left) และคําสั่ง RCR (Rotate Carry Right)
RCL
RCR
ภาพที่ 11.5 แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด
สังเกตวาบิตที่ลนออกมาจะถูกนําไปพักที่แฟล็กทด กอนที่จะนํามาแทนที่ในขอมูล นิยมใชคําสั่ง
หมุนบิตผานแฟล็กทดในการเลื่อนบิตขอมูลที่เก็บตอเนื่องอยูในหลายรีจิสเตอร ในการใชงาน
คําสั่งนี้เราจะตองกําหนดคาใหกับแฟล็กทดเสียกอน โดยใชคําสั่ง STC และคําสั่ง CLC
ตัวอยางการใชงานคําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด
แสดงการเขียนคําสั่งแสดงการเลื่อนบิตของขอมูลขนาด 32 บิตที่อยูในรีจิสเตอร DX,AX ไปทางซาย 1 บิต
clc
rcl
ax,1
rcl
dx,1
ตัวอยางคําสั่ง การคูณขอมูลขนาด 48 ตัวอยางคําสั่ง การหารขอมูลใน DX,AX ดวย 2
บิตที่เก็ บในรีจิสเตอร BX,DX และ AX
ตอเนื่องกัน ดวย 4
clc
clc
rcl
ax,1
rcr
dx,1
rcl
dx,1
rcr
ax,1
rcl
bx,1
clc
rcl
ax,1
rcl
dx,1
rcl
bx,1
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ตัวอยางการใชงานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต
โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมที่แสดงคารหัสแอสกีของปุมที่รับจากผูใชเปนเลขฐานสอง
โปรแกรมยอยที่แสดงขอมูลเปนรหัสเลขฐานสองใชการเลื่อนบิตในการประมวลผล
.model small
.dosseg
.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
คําสั่งทางตรรกศาสตรเปนคําสั่งประมวลผลขอมูลระดับบิต โดยจะนําคาในแตละ
บิตของขอมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร คําสั่งในกลุมนี้ไดแก คําสั่ง AND คําสั่ง OR
คําสั่ง XOR และคําสั่ง NOT รูปแบบการใชงานของคําสั่ง AND คําสั่ง OR และคําสั่ง XOR จะมี
ลักษณะเหมือนกัน คือจะรับโอเปอรแรนดสองตัว และจะนําขอมูลในโอเปอรแรนดตัวแรกมา
กระทํากับขอมูลตัวที่สอง และจะเก็บผลลัพธของการกระทํานั้นในโอเปอรแรนดตัวแรก สวนใน
กรณีของคําสั่ง NOT จะรับโอเปอรแรนดตัวเดียว และจะทําการกลับคาในบิตแลวเก็บผลลัพธ
ลงในโอเปอรแรนดตัวนั้นเลย สวนการประมวลผลอีกรูปแบบที่เราสามารถกระทํากับขอมูลใน
ระดับขั้นของบิตไดแกการเลื่อนบิต ในการเลื่อนบิตเราสามารถเลื่อนไดทั้งทางซายและทางขวา
โดยคําสั่งสําหรับการเลื่อนบิตไปทางซายไดแก คําสั่ง SHL (Shift Left) คําสั่งสําหรับการเลื่อน
บิตไปทางขวาไดแก คําสั่ง SHR (Shift Right) เรานิยมใชการเลื่อนบิตในการประมวลผลที่
ตองการประมวลผลขอมูลทีละบิต และมีการประมวลผลเปนแบบวงรอบ
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คําถามทบทวน
1. จงแสดงผลลัพธของคําสั่งจากคําสั่งขางลางที่ใหมาเมื่อบิตของขอมูลตัวตั้งทั้งสองตัวมีคาเปน 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.จงแสดงผลลัพธของการเลื่อนบิตของขอมูลตาง ๆ จากตารางที่ใหมา
ขอมูล (คา)
0011 1110 (63)
0011 1110 (63)
0011 1110 (63)
0111 0100 (116)
0111 0100 (116)
0111 0100 (116)

เลื่อนบิตไปทาง
ซาย
ซาย
ซาย
ขวา
ขวา
ขวา

จํานวน(บิต)
1
2
3
1
2
3

ผลลัพธ (คา)
?
?
?
?
?
?

3.จงแสดงผลลัพธของการเลื่อนบิตแบบคิดเครื่องหมายของขอมูลตาง ๆ จากตารางที่ใหมา
ขอมูล (คา)
เลื่อนบิตไปทาง
จํานวน(บิต)
1100 0010 (-63)
ซาย
1
1101 1000 (-40)
ซาย
2
1100 0010 (-63)
ขวา
1
1000 1100 (-116)
ขวา
2
1000 1100 (-116)
ขวา
3
4.จงอธิบายพรอมยกตัวอยางคําสั่งหมุนบิตผานแฟล็กทดตอไปนี้
4.1 คําสั่ง RCL (Rotate Carry Left)
4.2 คําสั่ง RCR (Rotate Carry Right)

ผลลัพธ (คา)
?
?
?
?
?
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 12
หัวขอเนื้อหา การอางแอดเดรสและการขัดจังหวะ
(Addressing Mode and Interrupted)
รายละเอียด
8086 จะมองลักษณะของหนวยความจําเปนกลุม ๆ เก็บในรูปแบบของเซกเมนต
(64 Kbyte/ 1 Segment) ไดแก CS, DS, SS และ ES โดยแสดงแอดเดรสของหนวยความจําที่จะ
ติดตอดวยซึ่ง CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรสเริ่มตนของโปรแกรมสวน DS จะเก็บคาดาตา
เซกเมนตขณะนั้น SS ก็จะเก็บคาสแต็กเซกเมนตขณะนั้น และ ES จะกําหนดเซกเมนตของ
ขอมูลรวมที่เรียกวา global data segment โดยการทํางานของคอมพิวเตอรจะประกอบดวย
การทํางานรวมกันของหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรอบขาง ซึ่งจําเปนตองมีการสงผาน
ขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกลางและอุปกรณอื่น ๆ อยูเสมอ ดังนั้นรูปแบบการเชื่อมตอจึง
ตองถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับการทํางานรวมกันของอุปกรณตาง ๆ

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสั ปดาห ที่ 12 การจั ดการเรี ยนการสอน จะเกี่ ยวข องกั บการอ า งแอดเดรสใน
เซกเมนตทั้งสี่ คือ CS, DS, SS และ ES การประยุกตใชคําสั่งในการอางแอดเดรสแบบตาง ๆ
กระบวนการขัดจังหวะและการใชคําสั่งติดตอกับอุปกรณใน
12.1 การอางแอดเดรสใน 8086
ใน 8086 จะมองลักษณะของหนวยความจํา โดยแบงหนวยความจําเปนกลุมๆใน
รูปแบบของ เซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะชี้ไดถึง 64 กิโลไบต เซกเมนตทั้งสี่ไดแก CS, DS, SS
และ ES จะแสดงแอดเดรสของหนวยความจําที่จะติดตอดวย CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรส
เริ่มตนของโปรแกรม DS จะเก็บคาดาตาเซกเมนตขณะนั้น SS ก็จะเก็บคาสแต็กเซกเมนต
ขณะนั้น และ ES จะกําหนดเซกเมนตของขอมูลรวมที่เรียกวา global data segment
โดยสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ เซกเมนต จ ะแสดงตํ า แหน ง เหมื อ นกั บ เป น พารากราฟ
(paragraph) โดยจะเลื่อนไปทางซาย 4 บิต เพื่อที่จะกําหนดหรืออางแอดเดรสใหครบ 20 เสน
โดยจุ ดเริ่มตนของพารากราฟจะตอ งมี 4 บิต หลังสุด เปน 0 เชน เปน 00000H, 00010H,
00020H เปนตน เพื่อที่จะทําการติดตอกับขอมูลหนึ่งไบตหรือหนึ่งเวิรดนั้น 8086 ไดเตรียมคา
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ออฟเซต เพื่อใชอางตําแหนงตั้งแตจุดเริ่มตนของเซกเมนตแอดเดรส ตําแหนงใดๆจะไดมาจาก
การบวกคาเซกเมนตรีจิสเตอรกับคาของออฟเซต 16 บิต เชนถาเซกเมนตมีคา E89F และให
ออฟเซตมีคา 0003H ทําการอางแอดเดรสไปที่ E89F3H (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ลักษณะในการอางแอดเดรส โดยระบุตําแหนงดวย เซกเมนตและออฟเซต เชน
mov ax, [es:100h]
mov bl, es:[bx]
การอางขอมูลทั่วๆไปโดยไมระบุเซกเมนต ออฟเซตที่ระบุจะคิดเทียบกับ DS เชน
mov ax, B800h
mov es, ax
12.2 แบบการอางแอดเดรส
อางแบบรีจิสเตอร (Register addressing) ขอมูลอยูในรีจิสเตอร เชน
mov ax, bx
อางแบบคาคงที่ (Immediate addressing) ขอมูลอยูในคําสั่ง เชน
mov ax, 10
การอางตําแหนงโดยตรง (Direct addressing) เปนการอางแอดเดรสแบบที่ระบุคาออฟเซตโดยตรง เชน
mov
mov
mov
mov

ax, [100h]
[200h], cl
cl, total
sum, ax

การอางตําแหนงทางออมโดยใชรีจิสเตอร (Register indirect addressing) เปนการอางแอดเดรส
โดยแอดเดรสของขอมูลอยูในรีจิสเตอร เชน
mov
mov
mov
add

bx, offset buffer
al, [bx]
di, offset total
[di],al
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การอางตําแหนงแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย
แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคารีจิสเตอรดัชนี ( SI หรือ DI ) มาบวกกับเลขคิดเครื่องหมาย
ขนาดแปดบิต หรือเลขไมคิดเครื่องหมายขนาดสิบหกบิต
.data
balance
credit
debit

calloop:

dw 10 dup(?)
10 dup(?)
10 dup(?)

dw
dw
…
mov cx, 10
mov si, 0
mov ax, balance[si]
sub ax, credit[si]
add ax, debit[si]
mov balance[si], ax
inc si
inc si
loop calloop

การอางตําแหนงแบบสัมพัทธกับฐาน (Base relative addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย
แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคาคงที่ไปบวกกับคาในรีจิสเตอร BX หรือ BP เชน
.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
ถาคิดสัadd
มพัทธกbx,
ับ BP
ออฟเซตที
่ไดจะคิดเทียบกับรีจิสเตอร SS (Stack Segment)
8
loop updateloop
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การอางตําแหนงแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย
แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคาของรีจิสเตอรฐาน ( BX หรือ BP ) รวมกับคาของรีจิสเตอร
ดัชนี ( SI หรือ DI )
mov
mov
inc
mov
mov

ax, [bx+si+2]
[bx+di], al
byte ptr [bx+si]
dx, [bp+si+2]
[bp+di+2], dx

ถาคิดสัมพัทธกับ BP ออฟเซตที่ไดจะคิดเทียบกับรีจิสเตอร SS (Stack Segment)
ตัวอยาง โปรแกรมแสดงตัวอักษรแบบใหญ
การแสดงตัวอักษรใหญๆนั้น ตองมีการเก็บตัวอักษรที่จะพิมพไวในหนวยความจํา
โดยการควรเก็บเปนตารางจะงายตอความเขาใจ เชน 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
โดยตองทําแบบนี้ทุกตัวอักษร ( A – Z )
ผูเขียนโปรแกรมสามารถเปลี่ยนจากการเก็บ 0 และ 1 เปน ชองวาง และ # แทนตามลําดับ
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โปรแกรมยอยสําหรับแสดงตัวอักษร หาตําแหนงเริ่มตนของตัวอักษร
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 แตละตัวตําแหนงเพิ่มขึ้นทีละ 64 ไบตซึ่งมา
จากการเก็บตัวอักษรในรูปของตาราง 8*8 ที่แสดงขางตน
การพิมพตัวอักษรออกมา

printline:

mov si, 0
mov dh, 0

mov
printonechar:
mov
call
inc
loop
call
inc
cmp
jnz

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

ผูเขียนโปรแกรมสามารถลดขนาดการเก็บจากไบตเปนบิตไดโดย
10h
28h
44h
FEh
82h
82h
82h
00h
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ซึ่งจากวิธีนี้ทําใหใช 8 ไบตเทานั้นในการเก็บสําหรับหนึ่งตัวอักษร
.data
fontbuf db 10h, 28h, 44h, 0Feh
db 82h, 82h, 82h, 00h
จากการที
ีการเก็
โดยที
่ตองสําหรั่ไดบเทุปลี
กตั่ยวนวิ
อักธษร
( A บ– ตัZวอั) กษรคือจากขนาด 64 ไบต เปน 8 ไบต จึงตองมี
การแกไขสวนของโปรแกรมแสดงผลใหม ดังนี้

printline:

mov si, 0
mov di, 0

mov dh, [bx+si]
mov cx, 8
printonechar:
test dh, 80h
jz
printzero
mov dl, ‘#’
jmp printit
printzero:
mov dl, ‘ ‘
printit:
บทที
่ 14 : การติดตอกับอุปกรณ
call printchar
rol dh, 1
loop printonechar
call printnewline
inc si
inc di
cmp di, 8
jnz printline
การทํางานของคอมพิวเตอรจะประกอบดวยการทํางานรวมกันของหนวยประมวลผลกลาง
กับอุปกรณรอบขาง ซึ่งการทํางานรวมกันนี้จําเปนตองมีการสงผานขอมูลระหวางหนวยประมวลผล
กลางและอุ ปกรณอื่น ๆ อยูเสมอ ดังนั้นรูปแบบการเชื่อมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกั บ
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อุปกรณรอบขางจึงตองถูกออกแบบมาอยางเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ซึ่งจะแบง
รูปแบบการเชื่อมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรอบขางไดดังนี้
1. Programmed I/O หนวยประมวลผลมีคําสั่งโดยเฉพาะสําหรับการสงรับขอมูลกับอุปกรณ
2. Memory-mapped I/O ซึ่งการติดตอแบบนี้นิยมใชในอุปกรณที่ไมมีคําสั่งพิเศษในการ
ติดตอกับอุปกรณ I/Oการติดตอจะเหมือนกับการเขียนและอานกับหนวยความจํา
3. Interrupt I/O การที่ CPU ตองตรวจสอบสถานะของ I/O ทําใหเสียเวลาจึงมีวิธีการติดตอ
แบบนี้โดยให I/O รายงานแก CPU เองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ เชน มีขอมูลเขา สงขอมูล
เสร็จแลว มีลักษณะคือ I/O สรางสัญญาณ Interrupt ใหกับ CPU เพื่อให CPU ประมวลผล
เหตุการณที่เกิดขึ้น
4. Direct Memory Access I/O โดยทั่วไป I/O ทํางานชามากเมื่อเทียบกับ CPU ดังนั้นการที่
CPU ตองจัดการโอนยายขอมูลเองจะเปนการเสียเวลา จึงทําใหเกิดวิธีการติดตอโดยตรง
ระหวาง memory และ I/O ซึ่งในขณะนั้น CPU สามารถทํางานอื่นที่ไมตองติดตอกับ memory ได
ขั้นตอนโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
4.1 หนวยประมวลผลสั่งงาน I/O และระบุตําแหนงในหนวยความจําที่จะให I/O เขียนผลลัพธ
หรืออานขอมูล จากนั้น CPU จะไปทํางานอื่น
4.2 I/O จะเขียนผลลัพธที่ไดหรืออานขอมูลจากหนวยความจําโดยตรงโดยไมผาน CPU
4.3 เมื่อ I/O ทํางานเสร็จจะแจง CPU โดยการสรางการขัดจังหวะ
12.3 กระบวนการขัดจังหวะใน 8086
กระบวนการขัดจังหวะหรือ interrupt เปนกระบวนการหนึ่งที่อุปกรณรอบขางจะ
เรียกรองความสนใจจาก CPU เพื่อให CPU มาประมวลผลขอมูลจากอุปกรณที่รองขอนั้น ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเริ่มจากอุปกรณรอบขางสงสัญญาณมาขอ interrupt จาก CPU เมื่อ CPU
ไดรับสัญญาณ interrupt วงจรภายใน CPU จะพิจารณาวาอุปกรณใดที่ขอ interrupt โดยฮารดแวรที่
ควบคุมการ interrupt จะสงคาที่อยูระหวาง 0 ถึง 255 ซึ่งเปนหมายเลขที่ใชแทนอุปกรณนั้นใหกับ
CPU เมื่อ CPU ไดรับหมายเลขของอุปกรณที่สงสัญญาณ Interrupt ก็สงผานการควบคุมไปยัง
interrupt service routine โดย CPU ไดสํารองที่ 1024 ไบตแรกในหนวยความจําสําหรับ interrupt vector
ขอมูลที่อยูใน interrupt vector คือตัวชี้ที่บอกตําแหนงที่อยูของ interrupt service routine ของอุปกรณ
แตละหมายเลขนั้น โดยที่ interrupt แตละหมายเลขจะเกี่ยวของกับ interrupt vector 4 ไบต เชน interrupt
vector เบอร 0 จะเกี่ยวของกับ vector ไบต 0 ถึง 3 โดยที่สองไบตแรกจะชี้ไปยัง offset ของ interrupt
service routine สองไบตตอมาจะชี้ไปยัง segment ของ interrupt service routine
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การ interrupt จะเก็บตําแหนงที่อยูของคําสั่งถัดไป (return address) บน stack เนื่องจาก
interrupt service routine อาจอยูในหนวยความจําสวนใดก็ได ดังนั้น CPU จึงตองจัดการกับ interrupt
คือจะตองเก็บทั้ง offset และ segment ของโปรแกรมบน stack นอกจากนั้น ก็ยังเก็บคาของ flag
register ไวบน stack ซึ่งใน flag register ก็มี interrupt enable flag (IF)บิตอยูดวย การที่ CPU รับรู
interrupt จากภายนอกไดหรือไม ขึ้นอยูกับคานี้ ถา IF มีคาเปน 0 CPU จะไมยอมรับสัญญาณจาก
maskable interrupt ขณะที่กําลัง execute interrupt service routine อยูเมื่อ CPU เก็บคาของ flag register
และ return address คือคาใน register CS และ IP บน stack แลว ก็ใชเบอร interrupt อานคาตําแหนงที่
อยูของ interrupt service routine จาก interrupt vector แลวยายการทํางานไปยัง interrupt service routine
เมื่อทํามาถึงคําสั่ง IRET ซึ่งเปนคําสั่ง return from interrupt ก็จะ pop คา 3 คาออกจาก stack และใสไวใน
register IP, CS และ flag register ตามลําดับ แสดงไดดังภาพ 12.1 (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
Interrupt
push flags,CS,IP
stack

read table

0:0
return

pop flags,CS,IP

jump to interrupt
routine
IRET

stack

ภาพที่ 12.1 แสดงการเก็บตําแหนงที่อยูของคําสั่งถัดไป (return address) บน stack
ที่มาของการขัดจังหวะ
การขัดจังหวะของ CPU มีที่มาจาก 2 ลักษณะไดแก
1. การขัดจังหวะที่มาจากระบบฮารดแวร อุปกรณตางๆที่ตองการสรางการขัดจังหวะจะสง
สัญญาณมาที่อุปกรณควบคุมการขัดจังหวะ (Interrupt Controller) โดยสัญญาณที่เขามาที่
อุปกรณควบคุมนี้มีทั้งสิ้น 16 สัญญาณ (IRQ0 – IRQ16) จากนั้นอุปกรณควบคุมการขัดจังหวะ
สงสัญญาณมาที่ CPU พรอมทั้งสงหมายเลขของการขัดจังหวะมาพรอมกันดวย โดยถามีการ
ขัดจังหวะหลายอันที่รองขอพรอมกันอุปกรณนี้จะจัดลําดับความสําคัญของอุปกรณและสง
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สัญญาณที่มีความสําคัญสูงสุดกอน อุปกรณที่ส รางการขัด จังหวะกลุมนี้ไดแก นาฬิกาของ
ระบบ แปนพิมพ ฮารดดิสก การดเสียง ฯลฯ
2. การขัดจังหวะที่มาจากระบบซอฟตแวร หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการขัดจังหวะที่เกิดขึ้น
จากอุปกรณภายในตัว CPU เองไดแก การเกิดความผิดพลาดในการทํางาน และการสั่งคําสั่ง
INT โดยคําสั่ง INT มีรูปแบบดังนี้
INT
interrupt – type
โดยที่ interrupt – type คือเบอรของ interrupt ซึ่งมีคาระหวาง 0 ถึง 255
เมื่อคําสั่ง INT ถูก execute CPU จะดําเนินการดังตอไปนี้คือ
1. Push คาของ flag register บน stack
2. Clear Trap Flag (TF) และ Interrupt Enable Flag (IF)
3. Push คาของ register CS บน stack
4. คํานวณตําแหนงที่อยูใน interrupt vector ของ interrupt เบอรนี้ โดยการคูณ interrupttype ดวย 4
5. Load คาใน word ที่สองใน interrupt vector สําหรับ interrupt เบอรนี้ลงใน register CS
ซึ่งก็คือคาของ segment ของ interrupt service routine
6. Push คาใน register IP บน stack
7. Load คาใน word ที่หนึ่งใน interrupt vector เบอรนี้ ใน register IP ซึ่งก็คือคาของ
offset ของ interrupt service routine
8. Execute interrupt service routine
ตัวอยาง การรับตัวอักษรจากแปนพิมพและแสดงผล
interrupt 21H เปนการเรียกใชงานฟงกชัน โดยใช register AH บรรจุหมายเลขฟงกชัน
;DEMONSTRATE FUNCTION 01H
;READ KEYBOARD AND DISPLAY
CODE
SEGMENT
PAGE
ASSUME
CS:CODE,DS:CODE
;***************************
;* MACRO DEFINITION *
;***************************

177
READ_KBD_ECHO
MACRO
MOV AH, 01H
;รอรับการกดตัวอักษรหนึ่งตัวจากแปนพิมพ
INT 21H
;รหัสตัวอักษรที่กดถูกสงไป register AL
ENDM
DISP_CHAR
MACRO CHARACTER
MOV DL, CHARACTER
MOV AH, 02H
;แสดงผลตามคาที่อยูใน register DL
INT 21H
ENDM
DISPLAY
MACRO STRING
MOV DX, OFFSET STRING
MOV AH, 09H ;แสดงสายตัวอักษร(string)บนจอภาพจนกวาจะพบตัวอักษร
INT 21H
;’$’ โดยregister DX จะบรรจุคา offset (จาก segment DS)
ENDM
TERMINATE
MACRO
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDM
ORG
0100H
START: DISPLAY
SHOW
;SHOW MESSAGE
DISP_CHAR 10
;SEND LINEFEED
FUNC_01H:
READ_KBD_ECHO
;THIS FUNCTION
CMP
AL,0DH
;IS IT A CR-RETURN
JNE
FUNC_01H
;NO,LOOP BACK
DISP_CHAR 10
;
TERMINATE
SHOW
DB ‘TYPE ANY KEY !’,13,10
DB ‘PRESS RETURN TO TERMINATE’,13,10,’$’
CODE
ENDS
END START
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12.4 คําสั่งติดตอกับอุปกรณใน 8086
หนว ยประมวลผลของ 8086 สามารถติด ตอกั บ อุ ปกรณไดทั้งแบบ Programmed
I/O, Interrupt I/O, และ Direct Memory Access โดยคําสั่งเขียนอานมีรูปแบบดังนี้
IN
IN
OUT
OUT

accumulator, DX
accumulator, portnumber
DX, accumulator
portnumber, accumulator โดยที่
accumulator คือ register AX หรือ AL ขึ้นกับวาเปนการติดตอแบบ 8 บิต หรือ 16 บิต
portnumber คือหมายเลขของอุปกรณ (หมายเลข I/O) เราสามารถระบุคานี้โดยผาน
ทาง register DX ได หมายเลขพอรตนี้มีคาตั้งแต 0 ถึง 65535

ตัวอยาง

การติดตอกับอุปกรณรอบขาง : การติดตอกับลําโพง

ภายในเครื่องคอมพิวเตอรจะมีลําโพงเล็กๆโดยที่โปรแกรมสามารถควบคุมเสียงที่
ออกจากลําโพงนี้ โดยควบคุมผานพอรต 61H ใชในการนําขอมูลออกไปใหโปรแกรมและคานี้
จะคงอยูอยางนั้นจนกระทั่งโปรแกรมเปลี่ยนคา แตละบิตของพอรต 61H มีความหมายดังนี้
บิต 0
1
2
3
4
5
6
7

timer 2 gates ( ควบคุมลําโพง )
speaker direct control
multiplex port 62H
cassette motor control
enable parity check on system board memory
enable parity check on I/O board memory
keyboard clock control
keyboard clear/multiplex port 60H

การสั่งงานลําโพงอยางงายๆสามารถทําไดโดยสั่งงานบิตที่ 1 โดยการกําหนดคาลง
ในบิตนี้เปลี่ยนคาไปมาระหวาง 0 และ 1 ซึ่งจะทําใหลําโพงเกิดการสั่นขึ้น การสั่งงานนั้นตอง
สั่งงานโดยไมใหกระทบกับบิตอื่นๆ เชน
in
xor
out

AL, 61H
AL, 02H
61H, AL
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ในการสรางเสียงตองมีการหนวงเวลาในการเปลี่ยนคาบิตควบคุมลําโพง (บิตที่ 1)
เพราะความถี่สูงเกินไปลําโพงจะไมสามารถเคลื่อนที่ทันอีกทั้งใหผูใชสามารถไดยินเสียงนั้นดวย
ตัวอยาง โปรแกรมยอยสําหรับสรางเสียงอยางงาย
gensoundproc 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
gensoundendp
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ตัวอยาง

การติดตอกับอุปกรณรอบขาง : ระบบการแสดงผลแบบตัวอักษร

การแสดงแบบตัวอักษรใน IBM/PC นั้น ในแตละตัวอักษรที่แสดงจะมีคาที่เกี่ยวของ 2 คาคือ
รหัสแอสกีของตัวอักษรนั้น และแสดงคา display attribute ของตัวอักษร ซึ่งเปนคาที่บอกสีของตัวอักษร
และลักษณะการแสดงผล โดยบิตที่ 0-3 แสดงสีของตัวอักษร และบิตที่ 4-7 แสดงสีของพื้นหลัง
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
B Back I Fore

ผูเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมจัดการการแสดงผลที่หนาจอไดสองวิธี
1. ใชบริการของ Video BIOS [Interrupt 10H]
ตัวอยาง แสดงรูปบนจอโดยใช BIOS interrupt เบอร 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
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INT

10H
INC DH
;POINT TO NEXT ROW
INC DL
;POINT TO NEXT COLUMN
CMP DH, 25
;BOTTOM OF SCREEN
JNE CRSR
POP DX
POP CX
;RESTORE REGISTERS
POP BX
POP AX
RET
DIAG ENDP
CODE_SEG
ENDS
END
ในหนวยแสดงผลแบบ VGA หนวยความจําตั้งแตตําแหนงที่ 0B800h: 0000h จะเปน
หนวยความจําที่เก็บขอมูลของหนาจอ โดยการเก็บขอมูลจะมีลักษณะเก็บทีละตัวอักษรเรียงกันไป
ตามลําดับ ซึ่งการเก็บขอมูลจะเก็บตัวอักษรละ 2 ไบต ไบตแรก (ไบตต่ํา) จะเก็บคารหัสแอสกีไบต
ที่สองจะเก็บคา display attribute การเก็บจะเก็บเรียงทีละบรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร
ตัวอยาง การคํานวณขอมูลของตัวอักษรที่บรรทัดที่ 10 ตัวที่ 3 อยูที่ offset 10*(80*2)+3*2 = 1606
ตัวอยางโปรแกรมแสดงตัวอักษรทั้งหมดบนจอภาพ
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
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MOV
CX, 2000
REP
STOSW
;BLANK OUT VIDEO DISPLAY
;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 DOS
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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ตัวอยาง โปรแกรมยอยเขียนตัวอักษรลงบนหนาจอโดยตรง
WRITEONECHAR

POP

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
AX
MOV
DH, 0
SHL
DX, 1
ADD
BX, DX
MOV
[BX], AX
POP
DX
POP
CX
POP
BX
POP
AX
POP
DS
RET
ENDP
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สรุป
8086 จะมองลั ก ษณะของหน ว ยความจํ า โดยแบ ง หน ว ยความจํ า เป น กลุ ม ๆใน
รูปแบบของเซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะชี้ไดถึง 64 กิโลไบต เซกเมนตทั้งสี่ไดแก CS, DS, SS
และ ES จะแสดงแอดเดรสของหนวยความจําที่จะติดตอดวย CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรส
เริ่มตนของโปรแกรม DS จะเก็บคาดาตาเซกเมนตขณะนั้น SS ก็จะเก็บคาสแต็กเซกเมนต
ขณะนั้น และ ES จะกําหนดเซกเมนตของขอมูลรวมที่เรียกวา global data segment
กระบวนการขั ด จั งหวะใน 8086 เป นกระบวนการหนึ่ งที่อุ ป กรณรอบขา งจะ
เรียกรองความสนใจจาก CPU เพื่อให CPU มาประมวลผลขอมูลจากอุปกรณที่รองขอนั้น ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเริ่มจากอุปกรณรอบขางสงสัญญาณมาขอ interrupt จาก CPU เมื่อ CPU
ไดรับสัญญาณ interrupt วงจรภายใน CPU จะพิจารณาวาอุปกรณใดที่ขอ interrupt โดย
ฮารดแวรที่ควบคุมการ interrupt จะสงคาที่อยูระหวาง 0 ถึง 255 ซึ่งเปนหมายเลขที่ใชแทน
อุปกรณนั้นใหกับ CPU เมื่อ CPU ไดรับหมายเลขของอุปกรณที่สงสัญญาณ Interrupt ก็สงผาน
การควบคุมไปยัง interrupt service routine โดย CPU ไดสํารองที่ 1024 ไบตแรกใน
หนวยความจําสําหรับ interrupt vector ขอมูลที่อยูใน interrupt vector คือตัวชี้ที่บอกตําแหนงที่
อยูของ interrupt service routine ของอุปกรณแตละหมายเลขนั้น โดยที่ interrupt แตละ
หมายเลขจะเกี่ยวของกับ interrupt vector 4 ไบต เชน interrupt vector เบอร 0 จะเกี่ยวของกับ
vector ไบต 0 ถึง 3 โดยที่สองไบตแรกจะชี้ไปยัง offset ของ interrupt service routine สองไบต
ตอมาจะชี้ไปยัง segment ของ interrupt service routine
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คําถามทบทวน
1. ลักษณะการอางอิงแอดเดรสมีกี่แบบอะไรบาง
2. จงเขียนคําสั่งเพื่ออางอิงแอดเดรสตอไปนี้
2.1 อางแบบรีจิสเตอร (Register addressing)
2.2 อางแบบคาคงที่ (Immediate addressing)
2.3 อางโดยตรง (Direct addressing)
2.4 อางทางออมโดยใชรีจิสเตอร (Register indirect addressing)
2.5 อางแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing)
2.6 อางแบบสัมพัทธกับฐาน (Base relative addressing)
2.7 อางแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing)
3. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษร B และมีการเก็บตัวอักษรที่จะพิมพไวในหนวยความจําโดย
เก็บเปนตารางขนาด 8*8
4.จงอธิบายรูปแบบการเชื่อมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรอบขางตอไปนี้
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 มีกี่ลักษณะอะไรบาง
6. เมื่อคําสั่ง INT ถูก execute CPU จะดําเนินการโดยมีขั้นตอนการทํางานอยางไร
7. จงอธิบายหนวยประมวลผลของ 8086 สามารถติดตอกับอุปกรณในแบบตางๆ ตอไปนี้ไดอยางไร
7.1 Programmed I/O
7.2 Interrupt I/O
7.3 Direct Memory Access
8. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษรที่มีคําวา “Computer Science Suan Dusit” บนจอภาพ
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 13
หัวขอเนื้อหา คําสั่งจัดการกับสายขอมูล (Character Instruction)
รายละเอียด
คําสั่งจัดการกับสายขอมูล เปนคําสั่งที่ใชจัดการกับขอมูลเปนที่เปนชุดเรียงตอกัน
คําสั่งในกลุมนี้จะระบุตําแหนงของขอมูลดวย Index register คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ขอมูลตนทางจะอยูที่ตําแหนง DS:SI และ
ขอมูลปลายทางจะอยูที่ ES:DI การทํางานคําสั่งในกลุมนี้จะมีการปรับคาของรีจิสเตอรที่เก็บ
ตําแหนงของขอมูลใหโดยอัตโนมัติ เพื่อวาเราจะสามารถใชคําสั่งนั้นกระทํากับขอมูลที่ตําแหนง
ติดกันถัดไปไดโดยไมตองปรับคาของรึจิสเตอรเอง ทิศทางในการปรับจะขึ้นกับคาที่กําหนด
ในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag)

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 13 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งจัดการสายขอมูลตางๆ
เชน คําสั่ง MOVS, คําสั่ง REP, คําสั่ง STOS, คําสั่ง LODS, คําสั่ง REPZ, คําสั่ง CMPS, คําสั่ง
REPNZ และคําสั่ง SCAS เปนตน
คําสั่งจัดการกับสายขอมูล เปนคําสั่งที่ใชจัดการกับขอมูลเปนที่เปนชุดเรียงตอกัน
คําสั่งในกลุมนี้จะระบุตําแหนงของขอมูลดวย Index register คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ขอมูลตนทางจะอยูที่ตําแหนง DS:SI และ
ขอมูลปลายทางจะอยูที่ ES:DI การทํางานคําสั่งในกลุมนี้จะมีการปรับคาของรีจิสเตอรที่เก็บ
ตําแหนงของขอมูลใหโดยอัตโนมัติ เพื่อวาเราจะสามารถใชคําสั่งนั้นกระทํากับขอมูลที่ตําแหนง
ติด กันถัด ไปไดโ ดยไมตอ งปรั บ คาของรีจิส เตอรและทิ ศทางในการปรับ คาจะขึ้นอยูกั บ คา ที่
กําหนดในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag) (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
ถา DF เปน 0 แสดงวามีการเพิ่มตําแหนงของการทํางาน โดยจะชี้ไปที่ขอมูลตัว
ถัดไป คือ คาของรีจิสเตอรดัชนีจะเพิ่มขึ้น แตถา DF เปน 1 แสดงวาการทํางานจะเปนการลด
ตําแหนง โดยจะชี้ไปที่ขอมูลที่อยูกอนหนานี้ คือรีจิสเตอรดัชนีจะมีคาลดลง
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แอดเดรสต่ํา
ทิศทางขึ้น (DF = 1)
Index register
ทิศทางลง (DF = 0)

แอดเดรสสูง
การกําหนดคาของ DF สามารถทําไดดวยคําสั่ง STD (set direction flag) ซึ่งจะทําให
คาใน DF เปน 1 และ CLD (clear direction flag) ซึ่งจะทําใหคาใน DF เปน 0
คําสั่งตางๆ ในกลุมนี้ ประกอบไปดวย
MOVSx
LODSx
STOSx
SCASx
CMPSx

Move string
Load string
Store string
Scan string
Compare string

หมายเหตุ ตัวแปร x แทนคาของ B (byte) หรือ W (word) หรือ D (double) ซึ่งหมายถึงขนาด
ของขอมูลที่ถูกกระทําดวยคําสั่งนั้นๆ
13.1 คําสั่ง MOVS
คําสั่ง MOVS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลจากแหลงขอมูลตนทางไปยัง
แหลงขอมูลปลายทาง โดยมีรูปแบบดังนี้
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MOVSB
MOVSW
MOVSD
คําสั่ง MOVS จะทําการคัดลอกขอมูลจากตําแหนง DS:SI ไปยังตําแหนง ES:DI
พรอมทั้งปรับคาในรีจิสเตอร DI และ SI คําสั่ง MOVSB ใชในการคัดลอกคาขนาดไบต คําสั่ง
MOVSW ใชคัดลอกคาขนาดเวิรด และคําสั่ง MOVSD ใชคัดลอกคาขนาดดับเบิลเวิรด
ตัวอยาง โปรแกรมคัดลอกขอมูลจํานวน 100 ตัวที่เริ่มตนที่เลเบล 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 คําสั่ง REP
คําสั่งการกระทํากับสายขอมูลนั้นมักจะตองทํางานซ้ําเปนวงรอบเพราะในการเรียก
คําสั่งแตละครั้งนั้นจะเปนการกระทํากับขอมูลทีละ 1 ตัวเทานั้น ดังเชนในตัวอยางขางตนเปน
การใชคําสั่ง MOVSW รวมกับคําสั่ง LOOP แตเราก็อาจจะนําคําสั่ง REP มาใชแทนได
คําสั่ง REP ใชนําหนาคําสั่งอื่นๆ เพื่อใหทําคําสั่งนั้นซ้ํา โดยในการกระทําคําสั่งแตละ
ครั้งนั้นจะมีการลดคาของรีจิสเตอร CX ลงครั้งละ 1 จนกวาคาของรีจิสเตอร CX จะเทากับ 0
ซึ่งก็คลายกับการทํางานของคําสั่ง LOOP นั่นเอง
ตัวอยางคําสั่ง
mov cx,100
copy: movsw
loop copy
ผูเขียนโปรแกรมสามารถแทนบรรทัดขางตนทั้ง 3 ไดดวย
mov cx,500
rep movsw
13.3 คําสั่ง STOS
คําสั่ง STOS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลขนาดไบทจากรีจิสเตอร AL
หรือ ขนาดเวิรด จากรีจิ ส เตอร AX หรื อ ขนาดดับ เบิล เวิ รด จากรีจิส เตอร EAX ไปยั ง
หนวยความจําตําแหนง ES:DI พรอมทั้งปรับคารีจิสเตอร DI โดยมีรูปแบบดังนี้
STOSB
STOSW
STOSD
ตัวอยาง โปรแกรมกําหนดคาเริ่มตนเทากับ 0 ใหกับขอมูล 100 ตัวที่เริ่มตนที่หนวยความจําตําแหนง 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 คําสั่ง LODS
คําสั่ง LODS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลขนาดไบทจากหนวยความจํา
ตําแหนง DS:SI ไปยังรีจิสเตอร AL หรือ ขนาดเวิรดไปยังรีจิสเตอร AX หรือ ขนาดดับเบิลเวิรด
ไปยังรีจิสเตอร EAX ไปยัง พรอมทั้งปรับคารีจิสเตอร SI โดยมีรูปแบบดังนี้
LODSB
LODSW
LODSD
ตัวอยาง โปรแกรมหาคาผลรวมของขอมูลแบบไบต 100 ตัวที่เริ่มตนที่ d1 และเก็บผลรวมที่ไดไวใน 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:
add
adc
loop
…

lodsb
dl,al
dh,0
calsum

;move the next byte into AL
;add AL to DX
;if more to do, go back and repeat

โดยปกติจะไมพบการใชคําสั่ง REP รวมกับคําสั่ง LODS
ตัวอยางคําสั่ง
.data
d1
dw 100 dup (?)
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
…
mov di,offset d1
cld
mov cx,100
rep lodsw
…
จากโปรแกรมขางตนเปนตัวอยางการใชคําสั่ง LODS อานคาจากหนวยความจํา
ตําแหนง d1 ทีละเวิรดไปเก็บยังรีจิสเตอร AX ซึ่งจะเห็นไดวาคาในรีจิสเตอร AX จะถูกเขียนทับ
ไปเรื่อยๆ โดยในที่สุดก็มีเพียงคาสุดทายเทานั้น ไมมีประโยชนอันใด
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ตัวอยาง โปรแกรมคํานวณคาจํานวน 100 คาเพื่อใสลงในหนวยความจําที่เริ่มตนที่ตําแหนง d2
โดยมีคาเทากับคาในหนวยความจําที่เริ่มตนที่ตําแหนง d1 ที่มีลําดับเทากันคูณดวย 2
.data
d1
d2
.code
mov
mov
…
mov
mov
mov
mov
cld
mov
calsum:
shl
stosb
loop
…

db
db

100 dup (?)
100 dup (?)

ax,@data
ds,ax
ax,ds
es,ax
si,offset d1
di,offset d2
cx,100
lodsb
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 คําสั่ง REPZ
คําสั่ง REPZ มีการทํางานคลายกับคําสั่ง REP แตคําสั่ง REPZ จะกระทําซ้ําเมื่อ zero
flag มีคาเปน 1 และ CX มีคาไมเทากับ 0
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13.6 คําสั่ง CMPS
คําสั่ง CMPS จะนํ าคาในหนวยความจําตําแหนง ES:DI มาลบออกจากคาใน
หนวยความจําตําแหนง DS:SI
แลวปรั บคาแฟล็ กตางๆ ที่เกี่ยวของโดยคาของขอมู ลใน
หนวยความจํายังคงเดิม และปรับคาของรีจิสเตอร DI และ SI โดยอัตโนมัติ คําสั่ง CMPS มี
รูปแบบดังนี้
CMPSB
CMPSW
CMPSD
คําสั่ง CMPS มักจะใชในการเปรียบเทียบ 2 สตริงวาเหมือนกันหรือไมในการจะ
คนหาวาขอมูลของสตริง 2 ตัววามีคาเทากันหรือไมนั้น เราจะตองทําการเปรียบเทียบขอมูลไป
ทีละตัวจนกวาจะหมดขอมูลหรือพบขอมูลที่ไมเทากันเปนตัวแรก จากที่ผานมาเราใชคําสั่ง REP
รวมกับคําสั่งอื่นเพื่อใหคําสั่งนั้นซ้ําเทาจํานวนที่เรากําหนด(ในรีจิสเตอร CX) แตถาเราตองการ
ใหหยุดกระทําคําสั่งเมื่อพบจุดที่แตกตาง นั่นก็คือเราจะใชคําสั่ง REPZ แทนคําสั่ง REP เพราะ
คําสั่ง REPZ จะหยุดกระทําเมื่อ Z-flag เปน 0 นั่นคือเมื่อคําสั่ง CMPS ทําการเปรียบเทียบพบ
ขอมูลที่ตางกันนั่นเอง
ตั ว อย า ง โปรแกรมเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ในหน ว ยความจํ า ที่ ตํ า แหน ง เริ่ ม ต น ที่ d1 และใน
หนวยความจําตําแหนงเริ่มตนที่ d2
.data
d1
d2
.code

…
mov
mov
mov
mov

db
db

100 dup (?)
100 dup (?)

mov
mov

ax,@data
ds,ax

bx,ds
es,bx
si, offset d1
di, offset d2

;start address of first string
;start address of second string
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cld
mov
repz
jnz
same:

differ:
done:

cx,100
cmpsw
differ
…
…
jmp
…
…
…
…

;forward direction
;the number of words to be compare

done

13.7 คําสั่ง REPNZ
คําสั่ง REPNZ มีการทํางานคลายกับคําสั่ง REP แตคําสั่ง REPZ จะกระทําซ้ําเมื่อ
zero flag มีคาเปน 0 และ CX มีคาไมเทากับ 0
13.8 คําสั่ง SCAS
คําสั่ง SCAS จะคนหาขอมูลสําหรับคาขนาดไบตที่กําหนดใน AL หรือขนาดเวิรดใน AX
หรือขนาดดับเบิลเวิรดใน EAX โดยเริ่มตนที่หนวยความจําตําแหนง ES:DI จากนั้นจะมีการปรับ
คาของรีจิสเตอร DI โดยอัตโนมัติ โดยมีรูปแบบดังนี้
SCASB
SCASW
SCASD
คําสั่ง SCAS มักจะใชในการคนหาขอมูลภายในสตริง ในการจะคนหานั้น เราจะตอง
ทําการเปรียบเทียบขอมูลไปทีละตัวจนกวาจะหมดขอมูลหรือพบชอมูลที่ตองการ ในทํานอง
เดียวกับคําสั่ง CMPS เราไมสามารถใชคําสั่ง REP ไดเพราะเราตองการใหหยุดกระทําคําสั่งเมื่อ
พบขอมูลที่ตองการ เราจึงใชคําสั่ง REPNZ แทนคําสั่ง REP เพราะคําสั่ง REPNZ จะหยุดกระทํา
เมื่อ Z-flag เปน 1 นั่นคือเมื่อคําสั่ง SCAS ทําการเปรียบเทียบพบขอมูลที่เหมือนกันนั่นเอง
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ตัวอยาง โปรแกรมคนหาอักขระ ‘X’ จากขอมูล 100 ตัว
.data
d1
.code
mov
mov
…
mov
mov
mov
cld
mov

db

100 dup (?)

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

cx,100
mov
repnz scasb
jz
found
notfnd: …
jmp
found: …
…
done: …

;first location to be searched
;forward direction
;the number of locations to be searched
al, ‘X’
;do the search

done
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ตัวอยาง โปรแกรมสําหรับนําขอมูลที่เริ่มตนที่ d2 จํานวน 100 ตัวไปตอทายขอมูลที่เริ่มตนที่
d1 โดยถือวาขอมูลที่เริ่มตนที่ d1 ถูกปดทายดวย null string
…
mov
mov
mov
mov
mov
mov
cld
repnz
mov
mov
rep
…

ax,@data
ds,ax
bx,ds
es,bx
al, 0
di, offset d1
scasb
si, offset d2
cx,100
movsb

;first location to be searched
;forward direction
;do the search
;start address of second string
;number of bytes to be moved
;do the move
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สรุป
คําสั่งจัดการกับสายขอมูล เปนคําสั่งที่ใชจัดการกับขอมูลเปนที่เปนชุดเรียงตอกัน
คําสั่งในกลุมนี้จะระบุตําแหนงของขอมูลดวย Index register คือ SI (Source Index) และ DI
(Destination Index) ประกอบกับ DS และ EX โดย ขอมูลตนทางจะอยูที่ตําแหนง DS:SI และ
ขอมูลปลายทางจะอยูที่ ES:DI การทํางานคําสั่งในกลุมนี้จะมีการปรับคาของรีจิสเตอรที่เก็บ
ตําแหนงของขอมูลใหโดยอัตโนมัติ เพื่อวาเราจะสามารถใชคําสั่งนั้นกระทํากับขอมูลที่ตําแหนง
ติดกันถัดไปไดโดยไมตองปรับคาของรีจิสเตอรเอง ทิศทางในการปรับจะขึ้นกับคาที่กําหนด
ในแฟล็กทิศทาง (DF : Direction flag)

คําถามทบทวน
1. จงอธิบายการทํางานของรีจิสเตอรตอไปนี้ SI DI DS ES และ DF
2. จงแสดงและจงอธิบายการทํางานของคําสั่งตอไปนี้
2.1 คําสั่ง MOVS
2.2 คําสั่ง REP
2.3 คําสั่ง STOS
2.4 คําสั่ง LODS
2.5 คําสั่ง REPZ
2.6 คําสั่ง CMPS
2.7 คําสั่ง REPNZ
2.8 คําสั่ง SCAS
3. จงเขียนโปรแกรมสําหรับนําขอมูลที่เริ่มตนที่ data2 จํานวน 25 ตัวไปตอทายขอมูลที่เริ่มตน
ที่ data1 โดยถือวาขอมูลที่เริ่มตนที่ data1 ถูกปดทายดวย null string
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:http://th.wikipedia.org/wiki/
ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ, กําธร พานิชปฐมพงษ. ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386(PC). กรุงเทพฯ
:สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ, 2536.
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เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2537.
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 14
หัวขอเนื้อหา คําสั่งตารางและการสรางแมคโคร (Macro and Instruction Table)
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับแมคโคร ซึ่งเปนสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดชื่อไว เมื่อใดก็ตามที่มี
การเรียกใชชื่อนั้นในโปรแกรม สวนของโปรแกรมที่มีชื่อดังกลาวก็จะถูกนําไปแทนที่แมคโครมี
รูปแบบการประกาศดังนี้

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 14 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่ง XLAT ความหมาย
ขอดีและขอเสียของการใชแมคโคร พารามิเตอรของแมคโครการใช LABEL ในแมคโครและแมค
โครกับโปรแกรมยอย
14.1 คําสั่ง XLAT
คําสั่งดานลางนี้เปนคําสั่งที่ผิดรูปแบบไมสามารถใชได
mov

al,[bx+al]

โดยที่คาใน AL เปนหมายเลขชองของตารางและคาใน BX เปนแอดเดรสของตาราง คําสั่ง
นี้มีการนําเอาคาในตารางที่ตําแหนงดวย BX ชองที่ AL มาใสใน Al นั่นเอง ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งมีความ
ตองการจะทํางานในลักษณะนี้ ซึ่งคําสั่งขางตนสามารถใชงานไดดวยคําสั่ง XLAT แทน
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ตัวอยาง โปรแกรมแปลงคาเลขฐานสิบหกหนึ่งหลักใน AL เปนอักขระฐานสิบหก
.data
hextab db
‘0123456789ABCDEF’
.code
mov bx,offset hextab
xlat
14.2 แมคโคร
แมคโครคือสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดชื่อไว เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใชชื่อนั้นใน
โปรแกรม สวนของโปรแกรมที่มีชื่อดังกลาวก็จะถูกนําไปแทนที่แมคโครมีรูปแบบการประกาศดังนี้
name
MACRO parameters
…
ENDM
ตัวอยางคําสั่ง
print macro
mov bx,offset msg
mov ah,09h
int
21h
endm
.data
msg
db
‘TEST$’
.code
…
print
…
เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.data
msg
db
‘TEST$’
.code
…
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;print
mov bx,offset msg
mov ah,09h
int
21h
…
14.3 พารามิเตอรของแมคโคร
พารามิเตอรของแมคโครนั้น จะถูกนําไปแทนที่ทุกจุดในตัวแมคโคร
ตัวอยางคําสั่ง
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
เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.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 การใช LABEL ในแมคโคร
ตัวอยางคําสั่ง
test1 macro
mov …
label1:
…
endm
.code
…
test1
…
test1
เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.code
…
;test1
mov …
label1:
…
;test1
mov …
label1:
…
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จะเห็นไดวามีการซ้ํากันของ LABEL สามารถกําหนดให MASM สราง LABEL ที่มีชื่อ
ไมซ้ํากันไดโดยจะตองประกาศใหเปน LABEL แบบ LOCAL
ตัวอยางคําสั่ง
test1 macro
local label1
mov …
label1:
…
endm
เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมีลักษณะดังนี้
.code
…
;test1
mov …
XXXX1:
…
;test1
mov …
XXXX2:
…
14.5 แมคโครกับโปรแกรมยอย
คํา สั่ งในส ว นของแมคโครจะถู ก นํ าไปแทนที่ ใ นตํ า แหน ง ที่มี ก ารเรี ย กใช ในการ
ทํางานจริงจะไมมีการกระโดดไปทํางาน แตถามีการเรียนใชแมคโครหลายครั้ง โปรแกรมสวน
นั้นก็จะถูกขยายออกมาหลายครั้ง สวนโปรแกรมยอยจะเปนสวนของโปรแกรมที่มีเพียงชุดเดียว
การเรียกใชโปรแกรมยอยจะเปนการกระโดดไปทํางานในโปรแกรมยอยนั้น
แมคโครมีขอดี คือ ลดเวลาในการกระโดดไปทํางานสําหรับสวนของคําสั่งที่มีขนาด
เล็ก แตแมคโครก็มีขอเสียคือถาสวนของแมคโครมีขนาดใหญหรือตองเรียกใชหลายครั้ง จะทํา
ใหโปรแกรมที่ไดจากการแปลมีขนาดใหญ
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สรุป
แมคโครคือสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดชื่อไว เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใชชื่อนั้น
ในโปรแกรม แมคโครมีขอดี คือ ลดเวลาในการกระโดดไปทํางานสําหรับสวนของคําสั่งที่มี
ขนาดเล็ก แตแมคโครก็มีขอเสียคือถาสวนของแมคโครมีขนาดใหญหรือตองเรียกใชหลายครั้ง
จะทําใหโปรแกรมที่ไดจากการแปลมีขนาดใหญไปดวย

คําถามทบทวน
1. จงอธิบายการทํางานของคําสั่ง XLAT
2. จงแสดงวิธีการใชงานการใช LABEL ในแมคโคร
3. พารามิเตอรของแมคโครมีหนาที่อะไร
4. การซ้ํากันของ LABEL สามารถกําหนดให MASM สราง LABEL ที่มีชื่อไมซ้ํากันไดโดยจะตอง
ประกาศใหเปนแบบใด
5. แมคโครกับโปรแกรมยอยคืออะไร มีขอดีและขอเสียอยางไร
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แผนการสอนประจําสัปดาหที่ 15
หัวขอเนื้อหา

การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน
(Skill Training Programs in a Primary Assembly)

รายละเอียด
ศึ ก ษาเกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นรู แ ละการฝ ก ทั ก ษะให กั บ นั ก พั ฒ นาโปรแกรม ที่
ตองการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ํา (Low Level Language) หรือบางครั้งอาจเรียกวาการ
เขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนซึ่งเหมาะ
สําหรับนักศึกษาที่ยังไมเคยเขียนโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมแลวแตยังไมคอยเขาใจเทาทีควร
ซึ่งเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนี้จัดเปนภาษาระดับต่ํา ถาเทียบกับภาษาระดับสูง เชน
C++, JAVA , VISUAL BASIC เปนตน แตภาษา assembly ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกวาภาษาอื่น
ตรงที่จะใชเวลาในการทํางานของเครื่องนอยกวา

จํานวนชั่วโมงที่สอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. สืบเสาะหาความรู
3. คนควาเพิ่มเติม
4. ตอบคําถาม

สื่อการสอน
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เพาเวอรพอยต พรีเซนเตชัน
3. บทเรียนออนไลน
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู
1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง
1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม
1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช
2. วิธีการประเมินผลการเรียนรู
2.1 ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ
2.2 ตรวจรายงาน
2.3 ตรวจแบบฝกหัด
3. สัดสวนของการประเมิน
3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง
3.2 คะแนนเก็บในชั้นเรียน
3.3 การเขาชั้นเรียน

เนื้อหาที่สอน
ในสัปดาหที่ 15 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับวิธีการดาวนโหลดและติดตั้ง
โปรแกรม MASM32 รวมถึงวิธีการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus การประยุกตใชงานคําสั่ง
และฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและตรวจสอนความถูกตองของโปรแกรมที่เขียน
ขึ้นมาเบื้องตนได การฝกทักษะใหกับนักพัฒนาโปรแกรมที่ตองการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ํา
(Low Level Language) หรือบางครั้งอาจเรียกวาการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะ
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนซึ่งเหมาะสําหรับนักศึกษาที่ยังไมเคยเขียน
โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมแลวแตยังไมคอยเขาใจเทาทีควรซึ่งเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลีนี้จัดเปนภาษาระดับต่ํา ถาเทียบกับภาษาระดับสูง เชน C++, JAVA , VISUAL BASIC
เปนตน แตภาษา assembly ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกวาภาษาอื่นตรงที่จะใชเวลาในการทํางานของ
เครื่องนอยกวา
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Microsoft Macro Assembler (MASM) เปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษาแอสเซมบลี ที่
เรียกวา แอสเซมเบลอร (assembler) ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชซีพียูตระกูล x86 แตเดิมผลิตโดย
บริษัทไมโครซอฟตสําหรับใชกับระบบปฏิบัติการดอส (MS-DOS) และเปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษา
แอสแซมบลีที่นิยมใชมากที่สดุ (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
การฝกทักษะและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนประกอบดวย
15.1 การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม MASM32
วิธีการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม MASM32
ขั้นตอนที่ 1. เขาเว็บไซตไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm
เลือก การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน (Programming Skills)
1. ไปที่ ดาวนโหลด โปรแกรมสําหรับฝกทักษะการเรียนรูการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คลิก Download MASM32 Version 9, ดาวนโหลดไฟล m32v9r.zip ขนาด 3.37 MB

2. Uncompress the file m32v9r.zip and run the installer file install.exe to start the
installation process until finish.
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2. ขยายไฟล m32v9r.zip และรันตัวติดตั้ง install.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งไปจนเสร็จ
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3. Do NOT use the linker link.exe (32 bit) in the masm32/bin directory. Use the linker
version 5.60 to generate 16-bit DOS applications.
http://www.scs.carleton.ca/~sivarama/asm_book_web/free_MASM.html
3. อยาใชตัวเชื่อม link.exe (32 bit) ที่อยูในไดเรคทอรี masm32/bin ใหใชตัวเชื่อม link.exe รุน
5.60 เพื่อสรางโปรแกรม 16-bit สําหรับระบบปฏิบัติการดอส (DOS)
http://www.scs.carleton.ca/~sivarama/asm_book_web/free_MASM.html
3.1. Download lnk563.exe size 274 KB from the following URL:
http://download.microsoft.com/download/vc15/Update/1/WIN98/EN-US/Lnk563.exe
http://www.scs.carleton.ca/~sivarama/asm_book/source/win_nasm_readme.pdf
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3.1 ดาวนโหลดไฟล lnk563.exe ขนาด 274 KB จากเสนทางดังนี้:
http://download.microsoft.com/download/vc15/Update/1/WIN98/EN-US/Lnk563.exe
http://www.scs.carleton.ca/~sivarama/asm_book/source/win_nasm_readme.pdf

4. Copy this file to C:\MASM32\BIN and run it. Answer Yes(y) when asked whether to
overwrite existing files.
http://www.intelligent-systems.info/classes/ee360/tutorial.htm
4. คัดลอกไฟลนี้ไปไวที่ C:\MASM32\BIN และรันไฟล ใหตอบใช (y) เมื่อโปรแกรมถามวาจะ
เขียนทับหรือไม
http://www.intelligent-systems.info/classes/ee360/tutorial.htm
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5. Right-click my Computer and click on Poperties.
5. คลิกขวา my Computer และคลิกที่ Poperties

6. On the Advanced tab, click Environment Variables.
6. ที่แท็บ Advanced, คลิก Environment Variables
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7. Under System variables box, select variable Path and click on Edit.
7. ในกรอบ System variables, ใน System variables เลือก Path คลิก Edit
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8. In Variable value edit box add the new paths separated by semicolons (;)
C:\masm32\bin, click OK, click OK and click Ok again.
8. ในชอง Variable value ใสเสนทางใหมขั้นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ดังนี้
C:\masm32\bin, คลิก OK, คลิก OK, และคลิก OK
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9. Click Start, and then click Run.
9. คลิก Start, และคลิก Run

10. In the Open box, type cmd, and then click OK.
10. ในชอง Open, พิมพ cmd, และคลิก OK
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11. Create a folder to hold your Assembly source code file, using the mkdir command,
and then change into the working directory, using the cd command. Finally, create your
Assembly source code file by typing notepad hello.asm.
11. สรางโฟลเดอรเพื่อเก็บโดดโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี, ใชคําสั่ง mkdir, และใชคําสั่ง cd
เพื่อเขาไปในโฟลเดอรที่สรางไว ขั้นสุดทายสรางโคดภาษาแอสแซมบลีโดยพิมพคําสั่งดังนี้
notepad hello.asm

12. Click Yes when Notepad asked if you want to create the new file because the file
doesn't exist.
12. คลิก Yes ถาโปรแกรมถามวาทานตองการที่จะสรางไฟลใหมหรือไมเพราะไมมีไฟลอยู
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13. In hello.asm type the following Assembly source code, and then save it:
13. ในไฟล hello.asm พิมพโคดภาษาแอสแซมบลี, และบันทึกไฟล
;hello.asm
;To assemble 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
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mov dx,OFFSET Message
int 21h
;Terminate program.
mov ax,4c00h
int 21h
end start
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14. To assemble and link, use the command: ml hello.asm
14. การแปลโคดและเชื่อม, ใชคําสั่ง: ml hello.asm
15. To run the program, use the command: hello
15. การรันโปรแกรม, ใชคําสั่ง: hello
16. The program prints the message Hello World! on the next line.
16. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธขอความ Hello World! ที่บรรทัดถัดไป
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Running from icon
รันโปรแกรมโดยไอคอน
17. In Windows Explorer in the folder you saved the Pascal source code right click on the
executable file hello.exe, and choose Properties.
17. ใน Windows Explorer ในโฟลเดอรที่ทานไดเก็บโคดภาษา Pascal คลิกขวาที่ไอคอนไฟล
hello.exe, และเลือก Properties
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18. Click the Program tab, and uncheck the box marked Close on exit and then click
"OK" to close the box.
18. คลิกแท็บ Program, คลิก Close on exit ใหเครื่องหมายถูกหายไปและคลิก OK
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19. This will stop the DOS window from closing automatically when the program runs by
DOS program icon.
19. โปรแกรมจะรันคางไวโดยไมปดเองถารันโดยไอคอนของดอส
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20. If you forget the comma, the compiler will give you an error message when you
attempt to compile the program.
20. ถาทานลืมเครื่องหมายจุลภาค (,), ตัวแปลภาษาจะแสดงขอความแจงความผิดพลาดเมื่อ
ทานแปลโคด
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15.2 การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม EditPlus
EditPlus คือโปรแกรมพิมพขอความรวมทั้งโคดภาษาโปรแกรมและโคดภาษาเวบใชในวินโดว
มีคุณสมบัติมากมายเหมาะสําหรับเขียนเวบภาษา HTML และเขียนโปรแกรมภาษาตางๆ
วิธีการดาวนโหลดและติดตั้ง โปรแกรม EditPlus
ขั้นตอนที่ 1. เขาเว็บไซตไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm
เลือก การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน (Programming Skills)
1. ไปที่ ดาวนโหลด โปรแกรมสําหรับฝกทักษะการเรียนรูการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คลิก Download ดาวนโหลดไฟล epp220_en.exe ขนาด 939 KB

2. Double-click on the saved file icon epp220_en.exe to start the installation process.
2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอนของไฟล epp220_en.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม
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3. Click the program icon on your desktop or the shortcut on the Start menu to launch
the program.
3. คลิกไอคอนโปรแกรมบนหนาจอหรือคลิกชื่อโปรแกรมที่เมนู Start เพื่อรันโปรแกรม
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4. It will bring up a nag screen each time it is run until you register the program.
4. โปรแกรมจะแสดงขอความเตือนวายังไมรีจิสเตอรในกรอบสี่เหลี่ยม

5. From the View menu, select Output Window to show it.
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5. ที่เมนู View, เลือก Output Window เพื่อแสดงใหเห็น

6. From the Tools menu, select Configure User Tools.
6. ที่เมนู Tools, เลือก Configure User Tools
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7. In Preferences dialog box On User tools page click on the Group Name button to
change the default group name Group 3.
7. ในกรอบ Preferences ที่หนา User tools คลิกปุม Group Name เพื่อเปลี่ยนชื่อ
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8. In the New Name text box, type MASM 6.14.8444
8. ในชอง New Name, พิมพ MASM 6.14.8444

9. Select the Add Tool button.
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9. คลิกปุม Add Tool

10. Select Program from the popup menu.
10. เลือกเมนู Program
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11. Set the options like this:
Menu text: MASM
Command: C:\masm32\bin\ml.exe
Argument: $(FilePath)
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
and then click Apply.
11. เซ็ตคาตางๆดังนี้
Menu text: MASM
Command: C:\masm32\bin\ml.exe
Argument: $(FilePath)
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
หลังจากนั้นคลิกปุม Apply
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12. Select the Add Tool button.
12. คลิกปุม Add Tool

13. Select Program from the popup menu.
13. เลือกเมนู Program
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14. Set the options like this:
Menu text: Run
Command: $(FileNameNoExt)
Argument:
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
and then click OK.
14. เซ็ตคาตางๆดังนี้
Menu text: Run
Command: $(FileNameNoExt)
Argument:
Initial directory: $(FileDir)
Capture output: ON
หลังจากนั้นคลิกปุม OK
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15. From the Tools menu, select User Tool Groups, and then MASM 6.14.8444
15. ที่เมนู Tools, เลือก User Tool Groups, เลือก MASM 6.14.8444
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16. To compile, open the source file, select MASM from the Tools menu.
16. การแปลโคดใหเปดไฟลโคดภาษา Assembly และเลือก MASM จากเมนู Tools

17. The result will be shown in the Output Window at the bottom.

245
17. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธเปนขอความที่หนาตาง Output ดานลาง

18. To run, select Run from the Tools menu.
18. การรันโปรแกรมใหเลือก Run ที่เมนู Tools
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19. The result will be shown in the Output Window at the bottom.
19. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธในหนาตาง Output ดานลาง

20. If you forget the comma, the compiler will give you an error message when you
attempt to compile the program.
20. ถาทานลืมเครื่องหมายจุลภาค (,), ตัวแปลภาษาจะแสดงขอความแจงความผิดพลาดเมื่อ
ทานแปลโคด
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21. Uncheck the Capture output box of the Run menu will show the output in a
command-prompt window.
21. ถาไมมีเครื่องหมายถูกขางหนา Capture output ในเมนู Run โปรแกรมจะแสดงผลลัพธใน
หนาตางแบบ command-prompt
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4.int mouse ใช int 33h
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สรุป
Microsoft Macro Assembler เปนโปรแกรมสําหรับ แปลภาษาแอสแซมบลี
(assembler) ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชซีพียูตระกูล x86 สําหรับใชกับระบบปฏิบัติการดอส
(MS-DOS) และเปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษาแอสแซมบลีที่นิยมใชมากที่สุด ดังนั้นนักพัฒนา
ภาษาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนจําเปนที่จะตองเรียนรูและฝกทักษะการเขียนภาษา
โปรแกรมและตรวจสอบความถูกตองอยางตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจและทดสอบโปรแกรมที่
ตน เขีย นขึ้น มาซึ่ งจะทํ าใหเ ขา ใจรู ป แบบและวิ ธีก ารทํ างานอยางเป นขั้น ตอน รวมถึงชว ยให
สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาชั้นสูงที่เกี่ยวของตอไป

คําถามทบทวน
1. จงยกตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีในปจจุบันนอกเหนือจาก
โปรแกรม MASM32 หรือ EditPlus วามีวิธีการดาวนโหลดและติดตั้งเพื่อใชงานไดอยางไร
2. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอานคาจากคียบอรด (Keyboard) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ
ใหญและใหแสดงผลเปนจากแปนพิมพออกทางหนาจอเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็ก
3. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่พิมพ String โดยใชฟงกชันเบอร 9 ของขัดจังหวะเบอร 21H
4. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอานคาจากคียบอรด (Keyboard) โดยใชฟงกชั่นเบอร 1 ของ
ขัดจังหวะเบอร 21H แลวเปลี่ยนเปนเลขฐาน 10 และพิมพคาออกทางจอภาพ (Monitor) โดยใช
ฟงกชันเบอร 2 ของขัดจังหวะเบอร 21H
5. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
6. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
7 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
8. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออกทาง
ทางจอภาพ (Monitor)
9. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
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10 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
11. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
12. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
13 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor
14. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
15. จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor)
16 จงเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก
ทางทางจอภาพ (Monitor
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