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คํานํา 

      เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร  

รหัสวชิา 4123314  นี้ ไดเรยีบเรยีงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวด

วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน

ของอาจารย ที่มุงเนนใหผูเรยีนมคีวามรูความเขาใจในเนื้อหา   

      เอกสารเลมนี้  ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนไว 15 สัปดาห  ไดแก  ระบบ

คอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ระบบจํานวนและภาษาสําหรับ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน คําสั่งโอนยายขอมูล แฟล็ก

และคําสั่งคณิตศาสตร โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้เบื้องตน การประกาศขอมูล คําสั่งกระโดด

และคําส่ังการกระทําซ้ํา โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอยเบื้องตน การกระทําระดับบิต การ

อางแอดเดรส การขัดจังหวะและคําสั่งจัดการกับสายขอมูล คําสั่งตารางและการสรางแมคโคร  

การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน ผูสอนควรไดศึกษารายละเอียด  

แตละหัวขอเรื่องที่สอนจากเอกสาร หนังสือ ตํารา หรือสื่ออื่นๆ เพิ่มเติมอีก หวังวาเอกสาร

ประกอบการสอนนี้คงอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอนตามสมควร หากทานนําไปใชมี

ขอเสนอแนะ ผูเขยีนยนิดรัีบฝงขอคดิเห็นตางๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ 
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            สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                          หนา 
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1.2 แสดงภาพซุปเปอรคอมพวิเตอร (super computer)       4  

1.3 แสดงภาพซุปเปอรคอมพวิเตอร (super computer)       4  

1.4 แสดงภาพซุปเปอรคอมพวิเตอร (super computer)       4  
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1.8 แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)         5  

1.9 แสดงภาพมนิคิอมพวิเตอร (minicomputer)       5  

1.10 แสดงภาพไมโครคอมพวิเตอร (microcomputer/personal computer)    6      

1.11 แสดงภาพไมโครคอมพวิเตอร (microcomputer/personal computer)    6    
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1.13 แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)      6  

1.14 แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop)      6   

1.15 แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)          6  

1.16 แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)          6  

1.17 แสดงภาพพดีเีอ (PDA: Personal Digital Assistant)      7  

1.18 แสดงภาพพดีเีอ (PDA: Personal Digital Assistant)      7  
1.19 แสดงภาพพดีเีอ (PDA: Personal Digital Assistant)      7  

1.20 แสดงโครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพวิเตอร      7  

1.21 แสดงแผนภูมหัิวหอม           10 

2.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครโพรเซสเซอร     15 

2.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)                 16  

2.3 แสดง Block Diagram ของ ซพียีู (CPU 8086)                    18 

2.4 แสดงสถานะแฟล็ก (Flag Status) ที่ใชในการตรวจสอบการทํางานของ  

       ซพียีู (CPU 8086)          19  
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2.5 แสดงการเกดิอนิเตอรรัพต ที่ตําแหนง 0000- 03FF ขนาด 1 กโิลไบต (1Kbytes)  23 

2.6 แสดงรจีีสเตอรที่ใชในไมโครโพรเซสเซอร 8086                     24 

2.7 แสดงโครงสรางรีจีสเตอรของ 8086 กับการคํานวณหาคาตําแหนงใน  

       หนวยความจํา         25 

2.8 แสดงการแบงกลุมของ Segment Register                      27  

2.9 แสดงตําแหนงเหมอืนกับ Paragraph ใน Segment Register                   27 

2.10 แสดงการบวกคาในรจีีสเตอร CS และ IP เพื่อคํานวณหา Physical Address  28 

2.11 แสดงการบวกคาในรจีีสเตอร DS กับ EA เพื่อหา Physical Address   30 

2.12 แสดงวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยตรง (Direct Addressing Mode)       30  

2.13 แสดงวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing Mode)   31 

2.14 แสดงวิธกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing Mode)   32                                            

5.1 แสดงขัน้ตอนการทํางานของหนวยประมวลผล      55 

5.2 แสดงการเช่ือมตอของอุปกรณตาง ๆ  ผานระบบบัส     56 

5.3 แสดงการแปลงแอดเดรสจากแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ต เปนแอดเดรส   

       ขนาด 20 บติ                  58 

5.4 แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของเซกเมนต      59 

5.5 แสดงการทํางานแบบไปปไลนเทยีบกับการทํางานแบบปกติ    62 

5.6 แสดงลักษณะของบัสที่มกีารใชหนวยความจําแคช     63 
6.1 แสดงการเรยีงไบตขอมูลในหนวยความจํา      71 

6.2 แสดงแฟล็กตาง ๆ         83 

8.1 แสดงการจัดเรยีงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของ  

       โปรแกรมที่ 9.2        114 

8.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงคาหลังการทํางานของโปรแกรมที่ 9.5   116 

9.1 แสดงโครงสรางควบคุมแบบ repeat until              135 

9.2 แสดงโครงสรางควบคุมแบบ while loop              137 

9.3 แสดงโครงสรางควบคุมแบบ  for loop              138 

10.1 แสดงการทํางานของแสต็ก               147 

10.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรยีกใชโปรแกรมยอย           148  
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11.1 แสดงขัน้ตอนการแปลงคาของ AL              157 

11.2 แสดงลักษณะของการเลื่อนบติ               158 

11.3 แสดงลักษณะของการเลื่อนบติ และการหมุนบติ             161 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                   หนา 

2.1 แสดงชนดิของการอางองิหนวยความจําในเซกเมนตรจีีสเตอร   28 

6.1 แสดงคําสั่งสําหรับการกําหนดคาแฟล็กแฟล็กตาง ๆ            86  

6.2 แสดงผลกระทบของคําสั่งตาง ๆ ตอแฟล็ก             92  

7.1 แสดงบรกิารของ DOS ที่สําคัญและพารามเิตอร            103  

7.2 แสดงตารางรหัสแอสกี               108  

8.1 แสดงคําสั่งเทยีมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจํา         113   

8.2 แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ              121 

11.1 แสดงคาของการกระทําทางตรรกศาสตร             155 

11.2 แสดงผลของการใชคําสั่งทางตรรกศาสตรกับขอมูล           157 

11.3 แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบติของขอมูลตาง ๆ           159 

11.4 แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบติแบบคดิเครื่องหมาย          160
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   แผนบรหิารการสอนประจํารายวชิา 

รายวชิา ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพวิเตอร          รหัสวิชา    4123314 

   (Microprocessor and Assembly Language)               

จํานวนหนวยกติ 3 (2-2-5)  ช่ัวโมง                                                

เวลาเรยีน  คดิ 15 สัปดาห (3 x 15) = 45 ช่ัวโมง/ภาคเรยีน             45  ช่ัวโมง/ภาคเรยีน  

  ศกึษาคาควาดวยตัวเอง =  5 x 15 = 75 ชม./ภาคเรยีน       

คําอธบิายรายวชิา                   

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปของไมโครโพรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร 

โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเกิดอินเทอรรัพต และการติดตอสื่อสารกับหนวยความ

จา การติดตอรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก และการเขียนภาษาแอสแซมบลีสําหรับไมโคร

โพรเซสเซอร หรอืไมโครคอนโทรลเลอร 

จุดมุงหมายรายวชิา          

 1. เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรูความเขาใจ เกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร

โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเกิดอินเทอรรัพต การเกิดอินเตอรรัพต รีจีสเตอรของซีพียู 

8086 การระบุตําแหนงในรจีีสเตอร การเขาถงึขอมูลในหนวยความจํา   

 2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถที่จะใชโปรแกรมดีบัก (Debug) ในการตรวจ

สอนการทํางานในระดับบติคําสั่งและการจัดการกับบติขอมูลได      

 3. เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรูความเขาใจสามารถเขยีนภาษาโปรแกรมแอสแซมบลีเบื้องตนได    

เน้ือหา           

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 1                 3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

  อธบิายถงึองคประกอบของระบบคอมพวิเตอร ชนดิของ 

คอมพวิเตอรตลอดจนโครงสรางของฮารดแวรและซอฟตแวรที่นํา 

มาใชรวมกับระบบคอมพวิเตอร          

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 2                 3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายถงึของแตกตางระหวางไมโครโพรเซสเซอรและไม 

โครคอนโทรลเลอร ชนดิของไมโครโพรเซสเซอร โครงสราง 

สถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร การเกดิอนิเตอรรัพต  

การระบุตําแหนงในรจีีสเตอรและการเขาถงึขอมูลในหนวยความจํา  
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 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 3                3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายความหมายของตัวเลขในหลักตาง ๆ  การแปลงคาจากเลข 

ฐานสบิเปนเลขฐานสองการบวกและการลบเลขฐานสอง การคูณและการ 

หารเลขฐานสอง  เลขฐานแปดและเลขฐานสบิหก บติ, ไบต, เวริด และดับ 

เบิ้ลเวริด ระบบเลข 2’ Complement ระบบเล BCD (Binary Code Decimal) 

และมาตรฐาน IEEE 754 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 4                 3  ช่ัวโมง/สัปดาห

 อธบิายภาษาตาง ๆ สําหรับคอมพวิเตอร ระดับของภาษาสําหรับ 

เขยีนโปรแกรมการแปลภาษาสําหรับคอมพวิเตอรและภาษาแอสแเซมบลี   

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 5        3  ช่ัวโมง/สัปดาห

 อธบิายหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา การเช่ือมตอระหวาง 

อุปกรณตาง ๆ และของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 80x86   

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 6         3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายคําสั่งในการโยนยายขอมูล การใชคําสั่ง MOV เครื่องมือ 

ในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบล ีคําสั่งในการโยนยายขอมูล  

และคําสั่งทั่วไป การทํางานของแฟล็ก (Flags) คําสั่งทางคณติศาสตร  

กลุมคําสั่งบวกและลบ กลุมคําสั่งคูณและหาร กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 7         3  ช่ัวโมง/สัปดาห

 อธบิายรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเกา เปรยีบ 

เทยีบกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลแีบบใหม ขัน้ตอนการ 

แปลโปรแกรม การเรยีกใชบรกิารของ DOS ตารางรหัสแอสก ี

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 8          3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายรูปแบบและวธิกีารประกาศขอมูล การอางใชขอมูลที ่

ประกาศไว การอางตําแหนงของขอมูล การประกาศขอมูลสําหรับ 

การใชบรกิารของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah การใชบรกิารของ DOS  

หมายเลข 0Ah : การอานขอความ  และหมายเลข 09h : การอานพมิพ 

ขอความ คําสั่งกระโดดแบบไมมเีงื่อนไข คําสั่งกระโดดที่พจิารณาคาจาก 

แฟล็ก คําสั่งกระโดดที่พจิารณาคาจากรจิีสเตอร มคีวามรูและความเขาใจ 

เกี่ยวกับกลุมคําสั่งวนรอบ เชน LOOP   LOOPZ และ LOOPNZ เปนตน     
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 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 9        3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายการสรางโครงสรางการตัดสนิใจแบบ if-then-else การ 

สราง repeat until loop การสราง while loop และการสราง for loop 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 10         3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายคําสั่งที่รองรับการเรยีกโปรแกรมยอย การประกาศโปรแกรม 

ยอย คําสั่งเก็บขอมูล (PUSH) และดงึขอมูล (POP) จากแสต็กและตัวอยาง 

การใชงานโปรแกรมยอย  

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 11        3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายคําสั่งทางตรรกศาสตร การประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรก 

ศาสตร การใชคําสั่งเลื่อนบติ ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบติ การประยุกต 

ใชงานคําสั่งเลื่อนบติ คําสั่งหมุนบติ คําสั่งหมุนบติที่ผานแฟล็กทด ตัวอยาง 

การใชงานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบติ 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 12         3  ช่ัวโมง/สัปดาห

 อธบิายเกี่ยวกับการอางแอดเดรสในเซกเมนตทัง้สี่ คอื CS, DS, SS  

และ ES การประยุกตใชงานคําสั่งในการอางแอดเดรสแบบตาง ๆ 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 13        3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายกระบวนการขัดจังหวะและการใชคําสั่งตดิตอกับอุปกรณ 

ใน 8086 คําสั่งจัดการสายขอมูลตางๆ เชน คําสั่ง MOVS, คําสั่ง REP, 

คําสั่ง STOS, คําสั่ง LODS, คําสั่ง REPZ, คําสั่ง CMPS, คําสั่ง REPNZ และ 

คําสั่ง SCAS เปนตน 

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 14        3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายคําสั่ง XLAT ความหมายขอดแีละขอเสยีของการใชแมคโคร 

พารามเิตอรของแมคโครการใช LABEL ในแมคโครและแมคโครกับ 

โปรแกรมยอย  

 แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 15        3  ช่ัวโมง/สัปดาห 

 อธบิายมวีธิกีารดาวนโหลดและตดิตัง้โปรแกรม MASM32 รวมถงึ 

วธิกีารดาวนโหลดและตดิตัง้โปรแกรม EditPlus การประยุกตใชงานคําสั่ง 

และฝกทักษะการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและตรวจสอบความถูก 

ตองของโปรแกรมที่เขยีนขึ้นมาเบื้องตนได      

               



(24) 
 

วธิสีอนและกจิกรรม         

 1. บรรยาย โดยการเสนอขอมูลและปญหา การตัง้คําถามรหวางการเรยีนการสอน 

 2. สบืเสาะหาความรู แบงผูเรยีนออกเปนกลุม แบงหัวขอใหแตละกลุมไปศกึษา 

 3. คนควาเพิ่มเตมิ ทําแบบฝกหัดและกจิกรรมทัง้ในและนอกช้ันเรยีน  

 4. วธิกีารสาธติ การใชเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลเีบื้องตัน้   

 

สื่อการเรยีนการสอน         

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน        

 3. บทเรยีนออนไลน         

 4. โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี MASM32 

 

การวัดผลและประเมนิผล         

 1. การวัดผล          

    1.1 คะแนนระหวางภาครวม      รอยละ 60  

         1.1.1 คะแนนเขาช้ันเรยีน    รอยละ 10  

         1.1.2 คะแนนจัดทํารายงายกลุม   รอยละ 10  

         1.1.3 คะแนนฝกปฏบิัตกิาร   รอยละ 10  

         1.1.4 คะแนนสอนกลางภาค   รอยละ 30  

    1.2 คะแนนสอนปลายภาครวม     รอยละ 40  

         1.2.1 คะแนนเขาสอนปลายภาค   รอยละ 30  

         1.2.2 คะแนนฝกปฏบิัตกิาร   รอยละ 10  
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 2. การประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 

A ดเียี่ยม 4.0 90 - 100 

  B+ ดมีาก 3.5 85 – 89 

B ด ี 3.0 75 – 84 

  C+ ดพีอใช 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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    แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 1    

                         

หัวขอเรื่อง ระบบคอมพวิเตอร  (Computer System)     

                           

รายละเอียด 

    คอมพิวเตอร คือ อุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยในการ

ทํางานของมนุษย โดยมีการใชงานที่แตกตางกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอรมีมาอยาง

ตอเนื่องจนในปจจุบันคอมพวิเตอรเปนที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน อีกทั้ง

ความสามารถและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรก็เพิ่มขึ้นทั้งในดานความเร็วในการ

ประมวลผลขอมูล ความสามารถในการเก็บขอมูลและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นดวย     

                          

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

               

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                                                     

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา   
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

        2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

  2.3 ตรวจแบบฝกหัด           

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                         

เนื้อหาท่ีสอน    

       ในสัปดาหที่ 1 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับองคประกอบของระบบ

คอมพวิเตอร ชนดิของคอมพิวเตอร ตลอดจนโครงสรางของฮารดแวรและซอฟตแวรที่นํามาใช

รวมกับระบบคอมพิวเตอร ซึ่งเปนอุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยใน

การทํางานของมนุษย โดยมีการใชงานที่แตกตางกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอรมีมา

อยางตอเนื่องจนในปจจุบันคอมพิวเตอรเปนที่นิยม และราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน 

อีกทั้งความสามารถและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรก็เพิ่มขึ้นทั้งในดานความเร็วและในการ

ประมวลผลขอมูล มีความสามารถในการเก็บขอมูลจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความเร็วเพิ่มมากขึ้นดวย    

 

1.1 องคประกอบของระบบคอมพวิเตอร                   

 1.1.1 ฮารดแวร (hardware) เปนอุปกรณสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร 

โดยแบงเปน 5 ประเภท เชน อุปกรณรับขอมูล (input), อุปกรณนําสงขอมูล (output), อุปกรณ

ประมวลผลขอมูล (system unit), อุปกรณจัดเก็บขอมูล (storage device), และอุปกรณที่ใชใน

การตดิตอสื่อสารและนําสงขอมูล (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, นักเขยีนโปรแกรมภาษาชุดคําสั่ง, นักวเิคราะหและออกระบบ เปนตน  

      1.1.4 ขอมูล (data) คือ ขอมูลที่เก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนําไปใชงานให

ตรงตามวัตถุประสงคของผูใชงาน อาจเปนไดหลายรูปแบบ เชน รหัสของขอมูลในรูปแบบตางๆ 

ตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ เสยีง และ วดิโีอ 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) เปนคอมพวิเตอรสวนบุคคลที่ผูใชสามารถพกพานําไปใชในที่ตางๆ สวนอุปกรณพกพา 

หมายถงึ อุปกรณคอมพวิเตอรที่มขีนาดเล็ก สามารถพกพาไดสะดวก แตยังมีขีดความสามารถ

จํากัดเมื่อเทยีบกับคอมพวิเตอรสวนบุคคล            

      1.2.3 เครื่องใหบริการขนาดกลาง (midrange servers) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาด

ใหญ ราคาไมแพงนักและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลอยางรวดเร็ว ทํางานบนระบบเครือขาย 

(network) ที่มกีารเช่ือมตอและทํางานรวมกันในระดับ 100 - 1000 เครื่อง   

      1.2.4 เมนเฟรม (mainframe) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ ราคาแพงและมี

ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลสูง รองรับการทํางานรวมกันของเครื่องคอมพิวเตอร

บนระบบเครือขายมากกวา 1000 เครื่อง สามารถเก็บขอมูลและภาษาชุดคําสั่งจํานวนมากได 

      1.2.5 ซุปเปอรคอมพิวเตอร (supercomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีการทํางาน

ประสทิธภิาพและความเร็วในการประมวลผลเร็วที่สุดในชนิดของคอมพิวเตอรที่กลาวมา อีกทั้ง

ยังมรีาคาแพงที่สุด เหมาะกับงานที่มกีารคํานวณที่ซับซอนมากและความแมนยําสูงสุด 
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ชนิดของคอมพวิเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพวิเตอรไดดังนี้   

              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) 

ศูนยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส และสํานักงานคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูใชงานสวนมากมักเปนนักวิจัย

ทางดานวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตรทั่วประเทศ โดยบริษัทผูผลิตที่ไดรับความหนาเชื่อถือ ไดแก 

บรษิัทเครยรเีสริซ (Cray Research), บรษิัท เอ็นอซี ี(NEC) เปนตน แสดงไดดังภาพที่ 1.1 - 1.4 

 

  

ภาพท่ี 1.1 -1.4 แสดงภาพซุปเปอรคอมพวิเตอร (super computer)         

ท่ีมา: Lady Spor.2010 

               

              2. เมนเฟรม (mainframe) เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญ แตมีขาดเล็กกวาและมี

สมรรถนะต่ํากวาซุปเปอรคอมพิวเตอร มีราคาแพง นิยมใชงานกับภาคธุรกิจขนาดใหญ เชน 

ธนาคาร โรงแรม หรือ ใชเปนเซิรฟเวอรขององคการขนาดใหญ เปนตน การใชช่ือวา

เมนเฟรมคอมพิวเตอร ก็เพราะครั้งแรกที่สรางคอมพิวเตอรลักษณะนี้ไดสรางไวบนฐานรองรับ

ที่เรียกวา คัสซี่ (Chassis) โดยตอมาภายหลังไดชื่อเรียกฐานรองรับนี้วา เมนเฟรม ซึ่ง

คอมพิวเตอรเมนเฟรมที่มีช่ือเสียงมาก คือ เครื่องของบริษัท IBM (The International Business 

Machines Corporation) แสดงไดดังภาพที่ 1.5 - 1.8  
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ภาพท่ี 1.5 - 1.7 แสดงภาพเมนเฟรม (mainframe)                    

ท่ีมา: wordpress.2014 

 
              3. มินิคอมพิวเตอร (minicomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะรองลงมาจาก

เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม ประมวลผลไดชาและราคาเครื่องก็ยังถูกกวาเครื่องคอมพิวเตอร

เมนเฟรม เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองการความสามารถในการประมวลผลดวย

ความเร็วสูง ราคาไมแพงจนเกนิไป เชน หนวยงานหรือองคกร สถานบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ตางๆ เปนตน แสดงไดดังภาพที่ 1.9 

                                              
 

ภาพท่ี 1.9 แสดงภาพมนิคิอมพวิเตอร (minicomputer) 

ท่ีมา: suwanpaiboon.2014 
 

              4. ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer/personal computer) เปนคอมพิวเตอรสวน

บุคคล หรือคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ(Desktop computer) มีขนาดเล็กกวามินิคอมพิวเตอร 

เหมาะกับการนํามาใชงานที่ไมจําเปนตองใชความเร็วสูงมาก แตในปจจุบันความสามารถของ

คอมพวิเตอรสวนบุคคลไดพัฒนาประสทิธภิาพไดสูงขึ้นมากและราคาไมแพง เปนที่นิยมนํามาใช

งานในครัวเรือน แสดงไดดังภาพที่ 1.10 และภาพที่ 1.11 อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาในรูปแบบที่

สามารถพกพาสะดวกขึ้น ไดแก 
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ภาพท่ี 1.10 – 1.11 แสดงภาพไมโครคอมพวิเตอร (microcomputer/personal computer) 

ท่ีมา: signalbattalion 3rd.2002 
 

              4.1  โนตบุค (Notebook Computer/ Laptop) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลขนาด

เล็กประมาณสมุดโนต ประหยัดไฟและมีราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ ใชแบตเตอรรี่ในการ

สํารองไฟ พกพาไดสะดวก ปจจุบันไดพัฒนาใหมีขนาดเล็กบางและน้ําหนักเบา อีกทั้งยังมี

ความสามารถเทยีบเทากับคอมพวิเตอรตัง้โตะที่ใชงานในครัวเรอืน แสดงไดดังภาพที่ 1.12 -  1.14 

           
                         

ภาพท่ี 1.12 - 1.14 แสดงภาพโนตบุค (Notebook Computer/ Laptop) 

ท่ีมา: rakuten.2013 
 

              4.2 เทบเล็ต (tablet PC) มีลักษะคลายกระดานชนวน ที่ใชเขียนตัวหนังสือใน

สมัยกอน ลักษณะคลายสมุดจดบันทึกหรือสมุดโนต ผูใชงานสามารถที่จะขีดเขียนตัวหนังสือหรือ

วาดภาพลงไปบนหนาจอไดโดยไมจําเปนตองใชคียบอรดเปนอุปกรณนําเขาขอมูล เหมาะสําหรับ

ผูใชที่ชอบงานเขียนมากกวางานพิมพ ซึ่งในปจจุบันเทบเลตสามารถบันทึกขอมูลในรูปแบบเสียงได

อกีดวย แสดงไดดังภาพที่ 1.15 - 1.16 

 

  
ภาพท่ี 1.15 - 1.16 แสดงภาพเทบเล็ต (tablet PC)  

ท่ีมา: rakuten.2013 
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              4.3 พีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistant) เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กเทาฝา

มือ มีความเร็วในการประมวลชากวาคอมพิวเตอรสวนบุคคลท แตยังสามารถดูหนัง ฟงเพลง 

เลนอินเตอรเน็ต ดูปฏิทิน และยังสามารถเปนสมุดนัดหมายได ซึ่งในบางรุนสามารถเปน

โทรศัพทเคลื่อนที่ มีอุปกรณนําขอมูลที่เรียกวา สไตลลัส (stylus) ซึ่งมีลักษณะคลายปากกาใช

แรงกดลงไปบนหนาจอพดีเีอ บางรุนสามารถบันทกึขอมูลในรูปแบบเสยีงไดอกีดวย  แสดงไดดัง

ภาพที่ 1.17 - 1.19 

            
 

ภาพท่ี 1.17 - 1.19 แสดงภาพพดีเีอ (PDA: Personal Digital Assistant) 

ท่ีมา: Interactive Graphical SCADA System.2010         

                                            

1.3 โครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพวิเตอร  โดยทั่วไปแลวคอมพวิเตอรแตละรุน มี

สถาปตยกรรมของสวนประกอบตาง ๆ ในระบบฮารดแวรที่ไมเหมอืนกัน แตถามองโครงสราง

ของคอมพวิเตอรในรูปแบบสวนประกอบยอย (Module) ตางๆ แลวจะมสีวนประกอบตาง ๆ ที่มี

รูปแบบเหมอืนกัน แสดงไดดังภาพที่ 1.20  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

ภาพท่ี 1.20 แสดงโครงสรางของฮารดแวรของระบบคอมพวิเตอร 

หนวยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit) 

หนวยนําขอมลูเขา 
(Input Unit) 

หนวยแสดงผล 
(Output Unit) 

หนวยความจํา 
(Memory Unit) 

รีจสีเตอร (Register) หนวยประมลผลกลาง (ALU) 

หนวนควบคมุ (Control 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

ประมวลผลกลางจะมสีวนประกอบยอย ๆ ที่สําคัญ 3 สวนคอื 

      1. หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) 

เปนหนวยที่ทําหนาที่ประมวลผลโดยโดยวิธีทางคณิตศาสตร เชน บวก ลบ คูณ หาร หรือ ทํา

หนาที่ประมวลผลทางตรรกะ (logic) เชน AND, OR, NOT, COMPLEMENT เปนตน อีกทั้งยังทํา

หนาที่ในการเปรยีบเทยีบคาตาง ๆ อกีดวย 

      2. หนวยเก็บขอมูลช่ัวคราว (Register) เปนหนวยความจําขนาดเล็ก ทําหนาที่เปนที่

พักขอมูลช่ัวคราวกอนที่จะถูกนําไปประมวลผล โดยปกติแลวในหนวยประมวลผลกลางจะมี

หนวยเก็บขอมูลช่ัวคราว (Register) สําหรับเก็บขอมูลไดไมเกิน 64 ตัว การอางอิงขอมูลของ

หนวยเก็บขอมูลช่ัวคราว (Register) จะมีความเร็วเทากับความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง 

เพราะเปนหนวยความจําสวนที่อยูภายในตัวหนวยประมวลผลกลาง จึงไมจําเปนตองไปอางอิง

ถงึตําแหนงภายนอกของหนวยประมวลผล (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

      3. หนวยควบคุม (Control Unit) เปนเสมือนหนวยบัญชาการ ทําหนาที่กําหนด

จังหวะการทํางานตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร โดยไมเวนแมแตสวนประกอบอื่น ๆ ของ 

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) นอกจากนี้ยังทําหนาที่ควบคุมการสงขอมูลระหวางหนวยงาน

ตาง ๆ ในระบบคอมพวิเตอรอกีดวย 

      1.3.2 หนวยความจํา (Memory Unit) เปนหนวยความจําที่ทําหนาที่เก็บขอมูล

ตางๆ ในระบบคอมพวิเตอร ไมวาจะเปน ขอมูลตัวเลขหรือขอความ หรือชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ใชใน

การสั่งการทํางานระบบคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลวหนวยความจําจะถูกสรางมาบนวงจรรวม 

(Integrated Circuit: IC) เพื่อใหมคีวามจุสูงแตมีขนาดเล็ก ดังนั้นขอมูลที่เก็บในหนวยความจําจะ

มสีถานะเพยีงแคเปดวงจร (0) หรือปดวงจร (1) เทานั้น หนวยความจําสามารถแบงออกไดเปน

สองประเภทใหญ ๆ คอื 

             1. ROM (Read Only Memory) เปนหนวยความจําสวนที่ CPU สามารถอาน

ขอมูลออกมาใชงานไดตามวิธีการปกติ แตเมื่อตองการจะเขียนขอมูลลงไปจะตองใชวิธีการ

พเิศษ ทําใหตองมวีงจรในการเขยีนขอมูลโดยเฉพาะ ขอดขีองหนวยความจําชนิดนี้ก็คือ ขอมูลที่
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เขียนลงไปจะคงอยูไปตลอดแมวาจะมีการปดเครื่องคอมพิวเตอรไปแลวก็ตาม ดังนั้น ROM จึง

มักจะถูกใชเก็บชุดคําสั่งที่ใชเริ่มตนการทํางานของเครื่องคอมพวิเตอร 

             2. RAM (Random Access Memory) เปนหนวยความจําที่ CPU สามารถ

อานเขียนขอมูลไดตามวิธีการปกติสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลภายในไดตลอดเวลา บางครั้ง 

RAM จึงมักจะถูกนําไปใชเก็บขอมูลระหวางการทํางานของระบบ แต RAM ก็มีขอเสียคือขอมูล

ที่เก็บไวทัง้หมดจะสูญหายไปทันที หากไมมไีฟฟาในการทํางาน               

      1.3.3 หนวยนําขอมูลเขาและหนวยแสดงผลขอมูลออก (I/O Unit) เปนหนวยที่

เปรียบเสมือนระบบประสาทของเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาที่รับการติดตอประสานงานกับ

ภายนอกระบบ และแสดงผลที่ไดออกมา เชน คียบอรด จอภาพ ลําโพง อุปกรณบันทึกขอมูล

ชนิดตางๆ เปนตน โดยปกติแลวเรามักจะแบงความหรูหราของเครื่องคอมพิวเตอรโดยดูจาก

หนวยนําขอมูลเขาและหนวยแสดงผลเปนสวนใหญ เชน ขนาดของจอภาพ ความจุของอุปกรณ

บันทกึขอมูลชนดิตางๆ เปนตน 

 

1.4 ระบบซอฟตแวรของคอมพวิเตอร 

       ชุดคําสั่ง (software) เปนเหมือนหัวใจ ในการสั่งงานใหคอมพิวเตอรทําตามสิ่งที่

เขยีนลงในชุดคําสั่ง (software) นัน้ ๆ ซึ่งโดยรวมแลวราคาของระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูใน

ปจจุบันจะเปนราคาของชุดคําสั่ง (software) เปนสวนใหญ ซึ่งความหมายโดยทั่วไปแลว

ชุดคําส่ัง (software) คือ กลุมของคําสั่งที่กําหนดการใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อใหบรรลเุปาหมายตามวัตถปุระสงคที่ตองการ” การพัฒนาระบบชุดคําสั่ง (software) ใหกับ

คอมพวิเตอรจะมกีารกําหนดประเภทของชุดคําสั่ง (software) ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

      1.4.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software) เปนชุดคําสั่ง (software) สวนที่ทํา

หนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวร (hardware) โดยตรงเพื่อทําใหระบบคอมพวิเตอรทํางาน

ไดเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ทําหนาที่ใหบริการการสั่งงานฮารดแวร ประสานการทํางาน

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

การทํางานที่มีความซับซอน เพิ่มขึ้นมาจากชุดคําสั่งระบบ (System Software) ทําหนาที่

ใหบริการการทํางานกับชุดคําสั่งประยุกต (application software) เชน ในซอฟตแวรระบบ
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อาจจะมคีําสั่งแคอานเขียนไฟล แตในคลังโปรแกรมระบบอาจจะมีคําสั่งที่จัดการกับไฟลหลาย 

ๆ ไฟลในรูปแบบของฐานขอมูล เปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)  

   1.4.3 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนชุดคําสั่ง (software) ที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชกับงานกับงานดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ ชุดคําสั่งประยุกต (application 

software) อาจจะเปนโปรแกรมชุดคําสั่ง (software) ที่พัฒนาขึ้นมาเองหรือซื้อมาในรูปแบบ

โปรแกรมสําเร็จรูป (application program) ก็ได ซึ่งในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูป (application 

program) แบงตามกลุมตามลักษณะการที่ใชงาน เชน ดานการประมวลผลคํา ดานการวิเคราะห

ขอมูล หรอืตารางทํางาน ดานการเก็บและเลอืกคนขอมูลเปนระบบฐานขอมูล ดานกราฟก และ

นําเสนอขอมูลดาน การติดตอสื่อสารทางไกล ดานการพิมพตั้งโตะ ดานการลงทุนและจัดการ

การเงนิ ดานวทิยาศาสตรและวศิวกรรม ดานการจําลอง เกมและการตัดสนิใจ เปนตน 

 

ความสัมพันธกันของสวนประกอบตาง ๆ 

     ความสัมพันธกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรประเภทตาง ๆ สามารถที่จะเขียน

ใหอยูในรูปของแผนภูมหัิวหอม แสดงไดดังภาพที่ 1.2  โดยสวนของฮารดแวรจะอยูช้ันในสุด ถัด

มาจะเปนสวนของคลังโปรแกรมระบบ (System Library) และซอฟตแวรประยุกตตามลําดับ 

โดยระบบในช้ันนอกจะเรียกใชการบริการของระบบในช้ันในกวาลงไปและคอยใหบริการแก

ระบบในช้ันที่อยูถัดออกมาจากตัวเอง (ธีรวัฒน ประกอบผล, 2537)  

 

 

 
     

ภาพท่ี 1.21 แสดงแผนภูมหัิวหอม 

ผูใช (User) 
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สรุป 
                ระบบคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยสวนสําคัญหลายสวน เชน ฮารดแวร 

(hardware) ซอฟตแวร (software) สวนบุคคล (peopleware) และขอมูล (data) เปนตน ซึ่งแต

ละสวนมีความสัมพันธกันและสามารถทํางานโดยประสานงานกันเพื่อทําใหระบบคอมพิวเตอร

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิดของคอมพิวเตอรสามารถแบงคอมพิวเตอรตาม

รูปแบบการใชงานไดเปน 5 ชนิด ไดแกคอมพิวเตอรสวนบุคคล (personal computer) 

คอมพิวเตอรพกพา (mobile computer) และอุปกรณพกพา (mobile device)  เครื่องใหบริการ

ขนาดกลาง (midrange servers) เมนเฟรม (mainframe) และซุปเปอรคอมพิวเตอร 

(supercomputer) 

 

คําถามทบทวน 
1. จงอธบิายสวนประกอบของระบบคอมพวิเตอรวาควรมสีวนประกอบอยางนอยที่สุดอะไรบาง                     

2. ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพิวเตอรไดเปนอยางไร   

3. จงอธิบายความแตกตางระหวางซุปเปอรคอมพิวเตอรและเมนเฟรมคอมพิวเตอร                                                  

4. จงอธบิายความแตกตางระหวาง มนิคิอมพวิเตอร (Minicomputer)  คอมพวิเตอรสวนบุคคล  

    (Personal Computer) และโนตบุค (Notebook) วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร                                                                 

5. จงอธบิายความแตกตางระหวางเทปเล็ต (Tablet PC) และพดีเีอ (PDA) 

6. จงอธบิายความแตกตางระหวาง ROM (Read Only Memory) และ ROM (Read Access Memory) 

7. ชนิดของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดตามขนาดและการใชงานของคอมพิวเตอรไดเปนอยางไร                                             

8. ถาเรามองโครงสรางของคอมพวิเตอรในรูปแบบ Module แลวจะเห็นสวนประกอบตาง ๆ ที่มี 

    รูปแบบเหมอืนกันอยางไร จงอธบิายพรอมยกตัวอยางประกอบ       

9. การกําหนดประเภทของซอฟตแวร แบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง          

10. แผนภูมหัิวหอม คอือะไร ประกอบดวยสิ่งใดบาง       
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 2   

                          

หัวขอเรื่อง ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร   

  (Microprocessor and Microcontroller)     

                                    

รายละเอียด 

       คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแตยุคแรกที่มีการใชหลอด

สุญญากาศแทนวงจรในการคํานวณตอมาในป ค.ศ. 1954 ไดมีการคิดคนการใชทรานซิสเตอร

แทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในชวงทศวรรษที่ 1950 นี้เองก็ไดมี

การคิดคนวงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้นมาใชในกับเครื่องคอมพิวเตอร จึงทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงและใชพลังงานไฟฟานอยลง มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น และมีการ

พัฒนาวงจรรวมขนาดใหญที่เรียกวา Very Large Scale Integrated Circuit ทําใหสามารถรวม

การประมวลผลทัง้หมดไวในชิพตัวเดยีว        

                 

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

               

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                                                                    

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

  1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

        2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

  2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศึกษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

        ในสัปดาหที่ 2 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับความแตกตางระหวางไมโคร

โพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ชนดิของไมโครโพรเซสเซอร โครงสรางสถาปตยกรรมของ

ไมโครโพรเซสเซอร การเกิดขัดจังหวะ การระบุตําแหนงในรีจีสเตอรและการเขาถึงขอมูลใน

หนวยความจํา ในขณะที ่คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแตยุคแรกที่มีการใช

หลอดสุญญากาศแทนวงจรในการคํานวณ ซึ่งในเวลาตอมาในป ค.ศ. 1954 ไดมีการคิดคนการ

ใชทรานซิสเตอรแทนหลอดสุญญากาศ โดยบริษัท Taxas Instrument และในชวงทศวรรษที่ 

1950 นี้เองก็ไดมกีารคดิคนวงจรรวม (Integrated Circuit) ขึ้นมาใชในกับเครื่องคอมพิวเตอร จึง

ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงและใชพลังงานไฟฟานอยลง มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น 

และมีการพัฒนาวงจรรวมขนาดใหญที่เรียกวา Very Large Scale Integrated Circuit ทําให

สามารถรวมการประมวลผลทั้งหมดไวในชิพตัวเดียว เชน ไมโครโพรเซสเซอรตระกูลเพนเที่ยม 

(Pentium) ของบริษัทอินเทล (Intel Corporation) และสามารถรวมไมโครโพรเซสเซอรหลายๆ 

ตัวใหสามารถทํางานรวมกันได นอกจากนัน้จํานวนขอมูลที่ใชในการประมวลผลมีการพัฒนาขึ้น

อยางตอเนื่องจาก 8 บติ มาเปน 32 บติ 64 บติและ 128 บติตามลําดับ 
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2.1 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  

                 ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor)  เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง

ซึ่งมีลักษณะวงจรรวม (Integrated Circuit) หรือชิพ (Chip) โครงสรางภายในจะมีวงจรรวม

ขนาดใหญประกอบไปดวย หนวยคํานวณทางคณิตศาสตร (Arithmetic Unit) รีจิสเตอร 

(Register) บัสขอมูล (Data Bus) บัสควบคุม (Control Bus)  บัสที่อยู (Address Bus) รวมกันเปน

หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เพื่อทําหนาที่ในการประมวลผลตาม

โปรแกรมคําสั่งที่ปอนเขามา แสดงไดดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของไมโครโพรเซสเซอร (Block Diagram of Microprocessor)   

ท่ีมา: (http://brainly.in/question/3843) 
 

                 ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) เปนชิพประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่ง

ทําหนาตามโปรแกรมหรอืขุดคําสั่งที่เขยีนขึ้นมา 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) 

วงจรนับ (Counter Circuit) วงจรจับเวลา (Timing Circuit) หรือวงจรอื่นๆ รวมอยูในชิพ

ไมโครคอนโทรลเลอร แสดงไดดังภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโครคอนโทรลเลอร (Block Diagram of Microcontroller) 

ท่ีมา: (https://aninditadhikary.wordpress.com/tag/microcontroller/) 
 

2.2 ชนิดของไมโครโพรเซสเซอร จัดแบงตามลักษณะการใชงานได 3 ประเภท 

                 2.2.1 Dedicated or Embedded Controller เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ใชใน

อุปกรณอเิล็กทรอนกิสโดยเฉพาะที่ เชน ใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องซักผา เตา

ไมโครเวฟ เครื่องคดิเลข และอื่นๆ โดยมากมักจะเรยีกไมโครโพรเซสเซอร ประเภทนี้วา 

“ไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller)” เชน TMS-1000 ของบรษิัท Texas Instrument 

สําหรับบรษิัท Intel ไดเริ่มพัฒนาจาก ชิปขนาด 4 bits และในป 1976 บรษิัท Intel ไดเปดตัว 

8048 ซึ่งเปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 bits ที่ม ี RAM, ROM และ I/O port ภายในชิปตัว

เดยีวกัน ในปจจุบันมี 8096 ซึ่งมทีัง้ 16-bit CPU, RAM, ROM, UART, Port, Timer และ 

analog-to-digital converter ขนาด 16-bit ภายในชิปตัวเดยีว 

                 2.2.2 Bit-slice Processor เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ไดรับการพัฒนใหสามารถ

นําฟงกชันบางอยางที่ไมมใีนไมโครคอนโทรลเลอร เชน ฟงกชันการทํางานแบบ Multiplexer 

และ Sequencer เขามาทํางานบนชิพประมวลผลได อกีทัง้ยังสามารถควบคุมการทํางานดวย

โปรแกรมชุดคําสั่ง โดยเรยีกโปรแกรมชุดคําสั่งสําหรับฟงกชันการทํางานนี้วา “Micro Code”  

                 2.2.3 General-purpose Processor เปนไมโครโพรเซสเซอรที่ใชในอุปกรณ

อเิล็กทรอนกิสโดยทั่วไป ซึ่งควบคุมการทํางานดวยโปรแกรม แบงตามรุนที่พัฒนาโดยบรษิัทอนิ

เทล ((Intel Corporation) ผูผลติ โดยมกีารพัฒนามาตัง้แตรุน 4040 ซึ่งเปนไมโครโพรเซสเซอร

ขนาด 4 บติ และพัฒนาเปนรุน Pentium จําแนกไดดังนี้ 

• 8086 ม ี data bus ขนาด 16 bits ดังนัน้จึงสามารถ อาน/เขยีนขอมูลไดครัง้ละ 16 bit 

8086 มี data bus ขนาด 16 bits ดังนัน้จึงสามารถ อาน/เขยีนขอมูลไดครัง้ละ 16 bits 

หรอื 8 bits 
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• 8086 ม ีaddress bus ขนาด 20 bits ดังนัน้จึงสามารถระบุตําแหนงในหนวยความจําได

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 ครัง้ (อานทลีะ byte) 

• 8088 เปนไมโครโพรเซสเซอรขนาด 16 bit (ALU, รีจิสเตอรภายใน และชุดคําสั่ง 

(Instruction) จะมขีนาด 16 

  bit word เชนเดยีวกับ 8086) 

 -  8088 มี data bus ขนาด 8 bits ดังนั้นจึงสามารถอาน หรือเขียนขอมูลไดครั้งละ 8 bits 

เทานัน้ ในการอาน/เขยีนขอมูลหรอืชุดคําสั่งขนาด 16 bits จะตองใช Bus Operation 2 ครัง้ 

 - 8088 มี address bus ขนาด 20 bits ดังนั้นจึงสามารถ address ตําแหนงใน

หนวยความจําไดสูงสุด  220 หรอื 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

เขยีนใหทํางานบน 80186 และ 80188 อาจจะไมสามารถทํางานไดใน 8086 และ 8088  

• 80286 เปนไมโครโพรเซสเซอร ที่ปรับปรุงมาจาก 8086 (มกีารปรับปรุงในระดับสูง) 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 รวมทัง้การทํางานรวมกับอุปกรณอื่นไดดวย แสดงไดดังภาพที่ 2.3  

 
ภาพท่ี 2.3 แสดง Block Diagram ของ ซพียีู (CPU 8086) 

ท่ีมา: (https://sites.google.com/site/kwantharathepsiri67/3) 
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8086 แบงสวนตามฟงกชันการทํางานที่เปนอสิระตอกันออกเปน 2 สวน คอื 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 ภายในทัง้หมด 

    2. Instruction Decoder ทําหนาที่แปลความหมายของชุดคําสั่งที่นํามาจาก 

Memory ใหเปนลําดับของภาษาเครื่องที่ EU สามารถปฏบิัตไิด 

    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 บติ สําหรับบติสวนที่เหลอืก็ไมไดใช แสดงไดดังภาพที่ 2.4 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงสถานะแฟลก็ (Flag Status) ทีใ่ชในการตรวจสอบการทํางานของซพียีู (CPU 8086) 

ท่ีมา: (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 หรอื 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

การปฏบิัตทิี่แนนอนของโพรเซสเซอร ซึ่ง 

แฟล็กเหลานี้จะถูก SET หรอื 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

หรอื การขอยมืของบติสูงสุดของผลลัพธ , 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 คําส่ัง 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 เรยีกวา 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 หรอื Procedure 
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2.4 การเกดิการขัดจังหวะ (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

ของพารติี้หนวยความจํา (memory parity) หรอืเกดิไฟตก เปนตน 

INTO (interrupt overflow) คือ การขัดจังหวะของ 8086 ที่เกิดจากขอผิดพลาดของการหารและ

การทํางานทีละขั้น ขอผิดพลาดจากการหาร (divide error) เกิดขึ้นเนื่องจากผลของการหารอาจจะมี

คามากกวาเนื้อที่ซึ่งเตรียมไวเปนที่เก็บผลลัพธ หรืออาจจะเกิดจากการหารดวยเลข 0 สวน

ลักษณะของการทํางานทีละขั้น (single step) จะเปนการขัดจังหวะที่เกิดเนื่องจากการ execute 

คําสั่งทลีะคําสั่ง เหตุการณนี้เกดิขึ้นเนื่องจาก TF (trap flag) ในรจิีสเตอรแฟล็กถูกเซตใหเปน 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 หนึ่งกโิลไบต แสดงไดดังภาพที่ 2.5  

                 การขัดจังหวะแตละตัวจะช้ีไปยังตําแหนงที่แนนอนและสามารถที่จะกระโดดไปถึงที่

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 หรอื 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 เพื่อจะช้ีรูทนีของ divide error เปนตน 

                 การขัดจังหวะรูทีน จะตองเริ่มตนดวยการเก็บคาของรีจิสเตอรตาง ๆไวกอน 

เพราะเราไมทราบวาจะเกิดขัดจังหวะเมื่อถึงจุดใด และเราไมตองการทําใหคารีจิสเตอรตาง ๆ 

เสียไปและเราตอง ปดทายรูทีนดวยคําสั่งIRET คําสั่งนี้จะทํางานเหมือนคําสั่ง RET ธรรมดาแต

จะทําการอานคาของแฟล็กออกมาจากสแตกดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

 

                                   
 

ภาพท่ี 2.5 แสดงการเกดิขัดจังหวะ ที่ตําแหนง 0000- 03FF ขนาด 1 กโิลไบต (1Kbytes) 

ท่ีมา: (http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204323/gen_arch/86interrupt.html) 
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2.5  รจีีสเตอรของซพียีู 8086 (CPU 8086 Register) 

                 CPU 8086 ประกอบดวยรีจิสเตอรที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 กลุม (แสดงไดดังภาพ

ที ่2.6) ดังนี้ 

                1. กลุมขอมูล (Data Group Register) แบงออกเปน  

                   1.1 รจีีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Register) 

                   1.2 รจิีสเตอรตัวช้ี (Instruction Pointer Register) 

                   1.3 แฟล็ก (flag) 

                2. กลุมกําหนดเซกเมนต (Segment Register) แบงออกเปน  

                   2.1 รจิีสเตอรกําหนดเซกเมนต (Segment Register) 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงรจีสีเตอรที่ใชในไมโครโพรเซสเซอร 8086 

ท่ีมา: (http://www.shsu.edu/~csc_tjm/spring2005/cs272/8086.html) 
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                      1.1 รีจีสเตอรท่ัวไป (General-Purpose Register)  รีจิสเตอรที่มีอยูทั้งหมด

ของ 8086 เปนรจิีสเตอรขนาด 16 บติ 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

รจิีสเตอรในการคูณและหารได  

           1.1.2 รีจิสเตอร BX (Base Register) หรือเบสรีจิสเตอรใชในการ

แปลงขอมูล 

                  1.1.3 รีจิสเตอร CX (Counter Register) หรือรีจิสเตอรตัวนับใชใน

คําสั่งจัดการเกี่ยวกับสตรงิ และการทําลูป CL ใชเปนตัวแปรสําหรับการเลื่อนบติหรอืหมุนบติ  

                  1.1.4 รีจิสเตอร DX (Data Register) หรือรีจิสเตอรขอมูลใชในคําสั่ง 

คูณ หารเปนเวริด (Words) หรอืใชในรูปแบบอางอนิพุตเอาตพุตแบบออม แสดงไดดังภาพที่ 2.6 

            1.2 รจิีสเตอรตัวชี้ (Instruction Pointer Register) รจิีสเตอรใชงานทั่วไป

ในกลุมตัวช้ีและอนิเด็กซประกอบดวย SP หรอืสแต็กพอยนเตอรใชกับคําสั่งสแตก สําหรับ

รจิีสเตอรตนทางหรอื SI (Source Index) รจิีสเตอร ปลายทางหรอื DI (Destination Index) จะใช

กับคําสั่งที่เกี่ยวกับสตรงิ และเบสพอยนเตอรหรือ BP (base pointer) รจิีสเตอรเหลานี้สามารถ

ที่จะนํามาใชเปนตัวอางถึง Physical address ไดดวยวธิกีารตางๆ ดังแสดงไดดังภาพที่ 2.7 

 
ภาพท่ี 2.7 แสดงโครงสรางรจีีสเตอร 8086 กับการคํานวณหาคาตําแหนงในหนวยความจํา 

ท่ีมา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html) 
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อธิบายจากภาพท่ี 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) รจิีสเตอรเหลานี้อาจจะทํางานในลักษณะ เปนเวิรดหรือไบต

ก็ได ในกลุมนี้ถือวาเปนรีจิสเตอร ขอมูลรีจิสเตอรในกลุม pointer และ index มักจะนําไปใชใน

การอาง Physical address และยังใชในการปฏิบัติทางคณิตศาสตรและลอจิกไดรีจิสเตอร BP 

และ SP ใชในการช้ีคาตําแหนงในสแตก (Stack Address) เพื่อจะทําการเก็บตําแหนง address 

กลับจากโปรแกรมยอย (Subprogram) โดยใชหลักการเหมือนสแตก (Stack) ของ CPU 8 บิต 

สวน BP นั้นจะใชสําหรับเปน ตัวบวก เพื่อช้ีคาสแตกอีกทีหนึ่ง เพื่อจะเปนวิธีที่จะอํานวยความ

สะดวกในการสงคา พารามิเตอรเขาสูโปรแกรมโดยผานทางสแตก ซึ่งชวยในการสงคาของตัว

แปรระหวางโปรแกรมไดดี รีจิสเตอร SI และ DI จะทําการติดตอกับหนวยความจําได ซึ่งจะใช

งานไดดีในกลุมคําสั่งพวก สตริงและการ ทํางานเปน block หรือ การเช่ือมโยงขอมูลใน

โครงสรางแบบ array ในการ fetch คําสั่งของ 8086 จะใช IP (instruction pointer) ขนาด 16 บิต 

เปนตัวช้ีตําแหนง address ของคําสั่งถัดไปที่จะถูกทํางาน ซึ่งความจริงแลวคาใน IP ไมได

กําหนดตําแหนงโดยตรง แตจะมกีารคํานวณมากอน 

                 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) 

และสแตกสําหรับการเก็บคาแอดเดรสกลับคนืจากโปรแกรมยอยเพื่อที่จะปองกันการสับสน จึง

กําหนดคาใหแยกกันไดซึ่ง 8086 จะมองลักษณะของหนวยความจํา โดยแบงหนวยความจําเปน

กลุม ๆ ในรูปแบบของ เซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะช้ีไดถงึ 64 กโิลไบต โดยเซกเมนตรีจีสเตอร

ทัง้สี่ตัว จะแสดงแอดเดรสเริ่มตนของหนวยความจําที่จะติดตอดวย สังเกตไดจากภาพที่ 2.8 รี

จีสเตอร CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรสเริ่มตนของโปรแกรม, DS จะเก็บคา Data segment 

ในขณะนั้น,SS จะเก็บคา Stack segment ในขณะนั้น และ ES จะกําหนด Segment ของขอมูล

รวมที่เรยีกวา Global Data Segment แสดงไดดังภาพที ่2.8 
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ภาพท่ี 2.8 แสดงการแบงกลุมของ Segment Register 

ท่ีมา: (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 จะช้ี

ตําแหนงของเซกเมนตคา D89F0 สังเกตเห็นวาสวนพื้นที่ ของหนวยความจําอาจจะสลับหรือใช

บรเิวณเดยีวกันของหนวยความจําได แสดงไดดังภาพที่ 2.8 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงตําแหนงเหมอืนกับ Paragraph ใน Segment Register 

ท่ีมา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html) 
             

    เพื่อที่จะทําการติดตอกับขอมูลหนึ่งไบตหรือหนึ่งเวิรดนั้น 8086 ไดเตรียมคา

ออฟเซต เพื่อใชอางตําแหนงตัง้แตจุดเริ่มตนของเซกเมนตแอดเดรส ตําแหนงใด ๆ จะไดมาจาก

การบวกคาเซกเมนต รีจิสเตอรกับคาของออฟเซต 16 บิต เชนถาเซกเมนตมีคา E89F จะให

ออฟเซตมคีา 0003H จะทําใหการอางแอดเดรสไปที่ 89F3 การจะใชเซกเมนตฺรีจิสเตอรและคา

ออฟเซตตัวใดนัน้จะขึ้นอยูกับชนดิของคําสั่งดวย ดังแสดงในตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงชนดิของการอางองิหนวยความจําในเซกเมนตรจีีสเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 การระบุตําแหนงในรจีีสเตอร (Addressing Data in Register) 

                การเขาถึงขอมูลในรีจิสเตอรนับวาเปนหัวใจสําคัญในการเขียนโปรแกรมควบคุม

การทํางานของไมโครโพรเซสเซอร 8086 สามารถ access เขาไปในสวนของโปรแกรม โดยใช

คาในรจิีสเตอร  โดย  CS + IP -> physical address (20 bits)  แสดงไดดังภาพที่ 2.10 

   

 
ภาพท่ี 2.10 แสดงการบวกคาในรจีีสเตอร CS และ IP เพื่อคํานวณหา Physical Address 

ท่ีมา: (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

ชนิดของการอางอิงหนวยความจํา คาเซกเมนตปกติ คาเซกเมนตท่ีเลือกได คาออฟเซต 

คา Fetch คําส่ัง 

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 ท่ีกําหนด 

SI 

DI 

คา Address ท่ีกําหนด 
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ชุดคําส่ังนี้ถูก execute 8086 จะทําการคัดลอก word หรือ byte จากตําแหนงตนทางไปยัง

จุดหมายปลายทาง Addressing Mode ใชในการระบุตําแหนงของ operand ใน Memory ซึ่ง

สามารถแบงวธิกีารเขาถงึหนวยความจําไดดังนี้ คอื 

              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 คอืการคัดลอก เนื้อหาหรอืขอมูล(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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ภาพท่ี 2.11 แสดงการบวกคาในรจีีสเตอร DS กับ EA เพื่อหา Physical Address 

ท่ีมา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html) 
 

วธิกีารเขาถึงขอมูลในหนวยความจําในไมโครโพรเซสเซอร 8086 แบงไดเปน 4 วธิ ีคอื 

                 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) ดังนัน้ในกรณีที่ตองการ Load รีจิสเตอร R1 ดวยคาที่อยูในแอดเดรส 1000 จะ

มกีารทํางานแสดงไดดังภาพที ่2.12 

 
ภาพท่ี 2.12 แสดงวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยตรง (Direct Addressing Mode) 

ท่ีมา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html) 
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                 2.7.2 วิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing 

Mode) เปนวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําที่แตกตางจาก Direct Addressing ตรงที่แทนที่

จะใสคา effective address (16 bits) เขาไปในชุดคําสั่งโดยตรง แตจะใสคา Address ของ

หนวยความจําในตําแหนงที่จัดเก็บ effective address เขาไปในชุดคําสั่ง จะเห็นไดวาวิธีการนี้ 

คาในแอดเดรสที่ระบุจะเปนแอดเดรสที่บรรจุคาที่ตองการไว เราเรียกแอดเดรสภายใน

แอดเดรสที่ระบุวา “ตัวชี้ (Pointer)” เชนถาตองการ Load รีจิสเตอร R1 ดวยคาในแอดเดรสที่

แอดเดรส 1000 กําหนดไว จะมกีารทํางาน แสดงไดดังภาพที่ 2.13 

 

 
ภาพท่ี 2.13 แสดงวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยออม (Indirect Addressing Mode) 

ท่ีมา: (http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/z8086/cpu8086.html) 
 

                 2.7 .3 วิธีการเขา ถึงขอมูลในหนวยความจําโดยใชตัวชี้  (Indexing 

Addressing Mode) บางครั้งในการทํางานซึ่งตองการกระทําบางอยางกับชุดขอมูลเปน

จํานวนมากที่มีโครงสรางการจัดเก็บไวเปนลําดับ อาจจะสามารถทําไดโดยใชวิธี Indirect 

Addressing แตอยางไรก็ตามหากตองการ Load คา 2 คาจาก 2 แอดเดรส เขามาในรีจิสเตอร

ตัวเดยีวกัน จําเปนตองใช Pointer 2 ตัว และทุกครั้งที ่Pointer เลื่อนไปช้ีที่แอดเดรสหนึ่ง Pointer 

จะถูกเพิ่มคาขึ้น 1 เพื่อช้ีไปยังแอดเดรสถัดไป จึงสามารถทํางานกับชุดขอมูลที่มีโครงสรางการ

จัดเก็บเปนลําดับได แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก Pointer เปนสวนหนึ่งของขอมูล ไมไดเปนสวน

ของโปรแกรม ดังนั้นผูอื่นจะไมสามารถทราบไดวาโปรแกรมนั้นตองการใชทําอะไรแน การ

แกปญหาอยางหนึ่งคือการใชรีจิสเตอรเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 1 ตัว เรียกวา “Index Register” 

โดยจะทําหนาที่ในการจัดเก็บคาดัชนีแอดเดรสของชุดขอมูลเพื่อใหสะดวกตอการเรียกใช      
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ในปจจุบันไดมกีารพัฒนารจิีสเตอรชนิดนี้ใหมีขีดความสามารถในการเพิ่ม หรือลดคาลงครั้งละ 

1เพื่อใหสามารถจัดการกับชุดขอมูลที่มีโครงสรางการจัดเก็บเรียงเปนลําดับไดโดยอัตโนมัติ จึง

ทําใหมคีวามสามารถในการ Address โดยอัตโนมัตเิรยีกวา “autoindexing”                                                                       

                 2.7 .4  วิ ธีการเข า ถึงขอมูล ในหนวยความจําโดยใชสแต็ก  (Stack 

Addressing Mode) เปนวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing) 

ซึ่งสแต็กประกอบดวยขอมูลที่ถูกจัดเก็บเรยีงเปนลําดับไวในหนวยความจํา 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 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14 แสดงวธิกีารเขาถงึขอมูลในหนวยความจําโดยใชสแต็ก (Stack Addressing Mode) 

ท่ีมา: (https://www.google.co.th/search?q= StacktAddressingMode&source) 
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 สรุป 
     ไมโครโพรเซสเซอร (microprocessor) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งซึ่งมี

ลักษณะวงจรรวม(Integrated Circuit) หรอืชิพ (Chip) โครงสรางภายในจะมีวงจรรวมขนาดใหญ 

สวนไมโครคอนโทรลเลอร (microcontroller) เปนชิพประมวลผลประเภทหนึ่งซึ่งทําหนาตาม

โปรแกรมหรือขุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา ภายในประกอบดวยวงจรรวมขนาดใหญ (Very Large 

Scale Integrated Circuit)  การนําไมโครโพรเซสเซอร หลายๆ ตัวใหสามารถทํางานรวมกันได

ในเวลาเดยีวกัน ทําใหประสทิธภิาพการทํางานและความเร็วนัน้เพิ่มมากขึ้น  

CPU 8086 ประกอบดวยรจิีสเตอรที่เกี่ยวของ ออกเปน 2 กลุม คอื 

1. กลุมขอมูล (Data Group Register) แบงออกเปน  

      1.1 รจีีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Register) 

       1.2 รจิีสเตอรตัวช้ี (Instruction Pointer Register) 

           1.3 แฟล็ก (flag) 

 2. กลุมกําหนดเซกเมนต (Segment Register) แบงออกเปน  

       2.1 รจิีสเตอรกําหนดเซกเมนต (Segment Register) 

 

คําถามทบทวน 
1. จงอธบิายขอแตกตางที่ระหวางไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 

2. ไมโครโพรเซสเซอร จัดแบงออกตามลักษณะการใชงานไดกี่ประเภทอะไรบาง 

3. จงอธบิายโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร 8086 ประกอบดวยอะไรบาง 

4. จงอธบิายขอแตกตางที่สําคัญของไมโคโพรเซสเซอร 8086 และ 8088 

5. ถา Code Segment (8086) เริ่มตนที่ 90400H คาที่ถูกจัดเก็บในรจีีสเตอร CS คอืคาใด 

6. ถา Code Segment (8086) เริ่มตนที่ 90400H จงหา Physical Address ของหนวยความจําที่ 

   จะถูก Fetch เขามาใชงาน ถาในขณะนัน้รีจีสเตอร IP เก็บคา 0345CH 

7. ถา Stack Segment Register มคีา 0500H และ Stack Pointer Register มคีา 8225H จงหา    

   Physical Address สวนบนสุดของสแต็ก (Top of Stack) 

8. จงอธบิายขอไดเปรยีบของการใชรีจีสเตอรในหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนที่เก็บขอมูล 

   ช่ัวคราว แทนที่จะเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา 

9. จงอธบิายความแตกตางระหวางคําสั่ง MOV  AX, 1234H กับ MOV  AX, [1234H] 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 3   

                         

หัวขอเรื่อง ระบบเลขจํานวน (Numeric System)      

                                             

รายละเอียด 

      คอมพิวเตอรเปนเครื่องจักรที่กลไกการทํางานพื้นฐานเปนสองสถานะ (Binary) คือ

เปดวงจรกับปดวงจร ซึ่งสามารถแทนสถานะดังกลาวไดดวยตัวเลขโดดสองตัวคือ 0 กับ 1 

ขอมูลแบบอื่นของคอมพิวเตอรจะเกิดจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เทานั้น โดย

เรยีกระบบเลขจํานวนที่ประกอบดวยตัวเลข 0 กับ 1 เทานัน้วา “เลขฐาน 2”   

                          

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

              

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                                                             

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู        

 1. ผลการเรยีนรู        

        1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

          1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

        1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

        2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

  2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

      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) คอืเปดวงจรกับปดวงจร ซึ่ง

สามารถแทนสถานะดังกลาวไดดวยตัวเลขโดดสองตัวคือ 0 กับ 1 ขอมูลแบบอื่นของ

คอมพวิเตอรจะเกดิจากการประกอบรวมกันของเลข 0 กับ 1 เทานั้น โดยเรียกระบบเลขจํานวน

ที่ประกอบดวยตัวเลข 0 กับ 1 เทานัน้วา “เลขฐาน 2” สวนการนับของมนุษยโดยปกตินั้น เราจะ

มตีัวเลขโดดอยูสบิตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 ซึ่งจะประกอบรวมกันเปนระบบเลข

จํานวนที่เรียกกันวา “เลขฐาน 10”  จะเห็นวาระบบเลขจํานวนที่ใชในคอมพิวเตอรมีความ

แตกตางจากระบบเลขจํานวนที่มนุษยใชกันโดยปกติ ดังนั้นเราจะตองเรียนรูถึงทักษะในการ

คํานวณของระบบเลขจํานวนทัง้สองแบบรวมถงึวธิกีารเปลี่ยนระบบเลขจํานวนไปมา 
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3.1  ความหมายของตัวเลขในหลักตาง ๆ 

      ในระบบเลขฐานสิบนั้น คาของเลขโดด ณ ตําแหนงใด ก็คือคาของเลขโดดนั้นคูณ

ดวยสบิยกกําลังของตําแหนงนัน้ 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 สามารถเขยีนอยูในรูปผลบวกทางคณติศาสตรไดดังนี้ 

12345 = (1 x 104) + (2 x 103) + (3 x 102) + (4 x 101) + (5 x 100) 

  = 10000 + 2000 + 300 + 40 + 5 

      จะเห็นวาเลขกําลังของสบิจะเริ่มตนจากศูนยที่หลักหนวย แลวเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกครั้งใน

หลักถัดมาทางดานซายมอื ในกรณทีี่เลขเปนจํานวนทศนิยม ใหเริ่มกําลังศูนยที่หลักหนวย แลว

ลดกําลังลงหนึ่งทุกครั้งในหลักถัดไปทางดานขวามือ สวนทางดานซายมือก็จะเปนไปในรูป

แบบเดมิ เชน 12.34 จะสามารถเขยีนไดเปน 

12.34 = (1 x 10
1) + (2 x 100) + (3 x 10-1) + (4 x 10-2) 

  = 10 + 2 + 0.3 + 0.04 

      สามารถใชหลักการเดียวกันนี้กับเลขฐานสองเพื่อหาคาของจํานวนดังกลาวในรูปของ

เลขฐานสบิ (ในความเปนจรงิแลวสามารถที่จะนําไปใชไดกับเลขทุกฐาน) เชน 1011.012 จะเขยีนไดเปน 

1011.012 = (1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20) + (0 x 2-1) + (1 x 2-2) 

  = 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 

  = 11.25 

 

3.2 การแปลงคาจากเลขฐานสบิเปนเลขฐานสอง 

      การแปลงเลขฐานสิบเปนฐานสองจะมีขั้นตอนอยูสองขั้นตอนคือ การแปลงเลขสวน

ที่อยูหนาทศนยิมและการแปลงเลขสวนที่อยูหลังทศนยิม 

      การแปลงเลขในสวนที่อยูหนาทศนิยม ใหนําเลขดังกลาวมาหารดวยสองไปเรื่อย ๆ 

จนกวาจะไดผลลัพธเปนศูนย โดยการหารแตละครั้งจะไดเศษเปน 0 หรือ 1 ลําดับของเศษที่

เกิดขึ้นก็คือกําลังของเลขสอง กลาวคือ เศษที่ไดจากการหารครั้งแรกจะเปนเลขในหลัก 2
0, 

เศษที่เกดิจากการหารครัง้ที่สองจะเปนเลขในหลัก 21 เรื่อยไป 
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      ตัวอยาง จงเปลี่ยนคา 1310 ใหเปนเลขฐานสอง 

 

   2   13 

           6  เศษ  1 

           3  เศษ  0 

           1  เศษ  1 

           0  เศษ  1 

     ∴ 1310     =  11012 

 

      สวนการแปลงเลขหลังจุดทศนิยมนั้น จะใชวิธีคูณตัวเลขนั้นดวยสองไปเรื่อย ๆ 

จนกวาจะมีเลขหลังจุดทศนิยมเปนศูนย ซึ่งในการคูณแตละครั้งอาจจะมีการทดคาหลังจุด

ทศนยิมขึ้นมาเปนตัวเลข 1 หนาจุดทศนยิมหรอืไมก็ได ในการคูณแตละครั้งก็เทากับวาเราเลื่อน

การคํานวณจากหลักแรกหลังจุดทศนยิม (2
-1) ไปยังหลักตอไป 

ตัวอยาง จงเปลี่ยนคา 0.2510 ใหเปนเลขฐานสอง 

           0.25 

      x    2 

                                0.50 

      x    2 

            1.00 

 

  .01 

  ∴ 0.2510  =  0.012 

ดังนัน้ จากตัวอยางขางตนสามารถสรุปไดวา    13.2510  = 1101.012 

 

3.3 การบวกและการลบเลขฐานสอง 

      การบวกเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบ การบวกเลขในฐาน

สิบนั้นเมื่อผลบวกในหลักใดมีคามากกวา 9 ก็จะตองมีการทดเลข 1 ไปยังหลักถัดไป ซึ่ง

หลักเกณฑการทดเลขนี้ยังสามารถใชไดกับเลขฐานสอง เพียงแตวาเลขโดดที่สูงที่สุดของ
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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 

         1 0 1 1 . 1 0 1 

              +   1 1 0 . 0 1 1 

                1 0 0 1 0 . 0 0 0 

      การลบเลขเปนการดําเนินการที่ผกผันกับการบวก ในการลบ ถามีการลบเลขที่

มากกวาจากเลขที่นอยกวา ตองมีการขอยืมจากเลขในหลักถัดไปทางซายมา 1 รูปแบบการลบ

เปนดังนี้ 

  0  -  0 =  0 

  0  -  1 =  1    ขอยมื  1 

  1  -  0 =  1 

  1  -  1 =  0 

ตัวอยาง จงลบเลข 1001.11 กับ 101.1 

   1 0 0 1 . 1 1 

          -   1 0 1 . 1 0 

              1 0 0 . 0 1  

 

3.4 การคูณและการหารเลขฐานสอง 

      การคูณและการหารของเลขฐานสอง ก็มหีลักการเชนเดยีวกับเลขฐานสิบ เพียงแตมี

สูตรคูณแคแม 0 กับ 1 เทานัน้ อกีทัง้การหารดวยศูนยก็ไมมีความหมายเชนเดียวกับการหารใน

ระบบเลขฐานสบิ ตารางการคูณและการหารของระบบเลขฐานสองคอื 

   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  . 0 1 

           x     1 0 . 1 0 

           1 0 1 

        0 0 0 

              1 0 1 

              1 1 . 0 0 1 

 ตัวอยาง จงหารเลขฐานสอง 11001 ÷ 101 

    101 

  101  11001 

             101 

    101 

    101 

 

3.5 เลขฐานแปดและเลขฐานสบิหก 

      ถงึแมวาระบบคอมพวิเตอรจะเขาใจแตระบบเลขฐานสองเพียงอยางเดียว แตในทาง

ปฏบิัตจิะเกดิปญหากับผูใชงานคอมพวิเตอรเปนอยางมาก เนื่องจากระบบเลขฐานสองมีจํานวน

เลขโดดนอยจึงตองมจํีานวนหลักมากขึ้นเพื่อแทนคาตัวเลขตาง ๆ ทําใหจดจําไดยาก จึงมีความ

พยายามในการรวมหลักของเลขฐานสองหลาย ๆ หลักเขาดวยกันเปนเลขฐานที่ใหญขึ้น เพื่อให

งายตอการจดจํา ซึ่งการแปลงเลขฐานที่ไดนี้กลับเปนเลขฐานสองจะทําไดอยางงายดาย

เนื่องจากแตละหลักของเลขฐานดังกลาวแทนเลขฐานสองที่มจํีานวนหลักแนนอน 

      โดยปกติแลวมักจะรวมเลขฐานสองจํานวนสามหรือสี่หลักเปนเลขฐานใหม เมื่อเรา

รวมเลขฐานสอง 3 หลักจะไดเลขที่มี 8 รูปแบบแตกตางกันคือ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 

110, และ 111 และใชตัวเลขโดดตั่งแตเลข 0 ถงึเลข 7 แทนเลขฐานสองในแตละแบบได ซึ่งระบบ

เลขจํานวนที่มีตัวเลขโดด 8 ตัวก็คือเลขฐานแปดนั่นเอง โดยที่เลขโดดแตละเลขของระบบเลข

ฐานแปดจะแทนรูปแบบของเลขฐานสองจํานวนสามหลักที่มคีาเทากัน 
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      ในกรณทีีม่เีลขฐานสองจํานวนสี่หลัก ก็จะไดเลขฐานสองที่มี 16 รูปแบบแตกตางกัน 

ซึ่งสามารถใชเลขฐานสิบหกแทนแตละรูปแบบของเลขฐานสองได แตเนื่องจากเรามีเลขโดดใช

งานกันแคสิบตัว ดังนั้นจึงมีการนําตัว A – F มาแทนคาเลขโดดที่มีคา 10 – 15 แทน ทําให

เลขฐานสบิหกมเีลขโดดคอื 0 – 9 และ    A – F  

เลขฐานสบิ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสบิหก 

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

ฐานสบิหกตามตองการ 
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      ตัวอยาง จงแปลงเลขฐานสอง 1011011 ใหเปนเลขฐานแปดและฐานสบิหก 

  แปลงเปนเลขฐานแปด  แปลงเปนเลขฐานสบิหก 

          001 011  011           0101 1011 

 

            1     3     3     5    B 

           ∴  10110112 =  1138   =  5B16 

 

3.6 บติ, ไบต, เวริด และดับเบิ้ลเวริด 

      ขอมูลตาง ๆ ในระบบคอมพวิเตอรมักจะไมไดมาจากเลขฐานสองเพียงแคหลักเดียว 

เพื่อความสะดวกในการเรียกและความกะทัดรัดของจํานวนที่จะตองใชเรียก (คงไมสะดวกนัก

ถาตองมีการเรียกกันวา เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงไดมีการตั้งช่ือเฉพาะเรียกกลุมของ

เลขฐานสองที่มจํีานวนหลักตัง้แตหนึ่งหลักขึ้น โดยช่ือตาง ๆ มดีังนี้ 

     เลขฐานสองหนึ่งหลักเรยีก  หนึ่ง  “บติ” (bit) 

    4 บติ    เทากับ หนึ่ง “นบิเบลิ” (nibble) [ไมคอยนยิมใชกันนัก] 

2 นบิเบลิ เทากับ หนึ่ง “ไบต” (byte) 

2 ไบต    เทากับ หนึ่ง “เวริด” (word) 

2 เวริด    เทากับ หนึ่ง “ดับเบิ้ลเวริด” (double word)  

 

3.7 ระบบเลข 2’ Complement 

      การคํานวณเลขฐานสองที่คุนเคยกัน มักจะเปนเลขฐานสองที่มีคาเปนบวกอยูเสมอ 

แตในในการใชงานจริงจะเปนทั้งจํานวนเปนบวกและลบ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอรจึงตองมีกลไก

บางอยางเพื่อระบุเครื่องหมายของตัวเลขตาง ๆ ที่อยูในระบบ หนึ่งในวิธีการระบุเครื่องหมายของ

ตัวเลขในระบบคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดก็คอืการใชวธิ ี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 แลวจึงลบกันตามปกต ิ

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

หน่ึงหมายถึงเปนเลขลบ” ดังนัน้จึงไมสามารถใชบติทุกบติที่กําหนดใหในการเก็บคาตัวเลขได 

      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 ไปบวกหรอืลบกัน จะสามารถทําไดตามวิธีการปกติ แต

จะผลลัพธสุดทายจะตองเปนไปตามขอกําหนดของ 2’ Complement ทั้งสามขอ สําหรับการคูณ

และการหารนัน้จะตองแยกคาสัมบูรณ (Absolute) ออกมาคูณหารกัน แลวจึงนําเครื่องหมายมา

คิดภายหลัง แตมีขอควรระวังคือ ถาเปนการคูณกันระหวางตัวเลขขนาด 1 ไบตดวยกัน 

ผลลัพธท่ีไดจะตองใชท่ีเก็บขนาด 2 ไบต (ดูตัวอยางในเรื่องการคูณเลขฐานสอง) ซึ่งมากเกิน

กวาที่จะเก็บได ดังนั้นถาตองการเก็บผลลัพธไวเปนขนาด 1 ไบต ก็จะตองใหตัวตั้งและตัวคูณมี

ขนาดไมเกนิ 1 นบิเบลิ (4 บติ) 

 

3.8 ระบบเลขบซีดี ี(Binary Code Decimal) 

      ระบบเลขบีซีดี (BCD) มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา Packed Decimal เปนวิธีการหนึ่งที่จะ

ทําใหการแปลงเลขระหวางฐานสองกับฐานสบิงายขึ้นโดยใชวิธีเดียวกับการสรางเลขฐานสิบหก 

โดยจัดกลุมใหเลขฐานสอง 4 บติ เปนเลขฐานสบิ 1 หลัก แตจํานวนเลขโดดของเลขฐานสิบมีคา

นอยกวารูปแบบของเลขฐานสองที่เปนไปไดใน 4 บติ  ดังนั้นจึงมีเลขฐานสองบางรูปแบบที่ไมได

ถูกใชงาน สาเหตุที่ตองจัดกลุมเลขฐานสองใหเปน 4 บติแทนที่จะเปนคาอื่น ๆ เพราะจํานวนเลข

โดดของเลขฐานสองมคีาเทากับ 10 ซึ่งอยูระหวาเลขฐานสอง 3 บติกับ 4 บติ น่ันเอง 

      ปกตแิลวมักจะไมนําเลขบีซีดี (BCD) ไปคํานวณแบบซับซอน มักจะนําไปบวกลบกัน

เทานัน้ซึ่งการบวกลบกันของเลขบีซีดี (BCD) จะตองทําทีละ 1 นิบเบิล และตองปรับคาผลลัพธ

เพื่อเลี่ยงเลขฐานสองที่ไมไดใชงานดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 
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3.9 มาตรฐาน IEEE 754 

      มาตรฐาน IEEE754 เปนมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงานช่ือ IEEE (…) เพื่อ

เปนมาตรฐานในการเก็บเลขทศนิยม (Floating Point) ในระบบคอมพิวเตอร โดยมาตรฐาน 

IEEE754 จะเก็บเลขทศนยิมฐานสบิในรูป  

    (-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 ไวสําหรับระบุตําแหนงของทวนิยิม 

B เปนคา BIAS เพื่อใหคาของ E ไมติดลบ จะมีคาคงที่สําหรับทุกหมายเลข 

(คาของ B จะถูกกําหนดมาแลวคอื 127 สําหรับ IEEE754 ขนาด 32 bit) 

      เชน  2.5 จะสามารถเขยีนไดเปน (-1 x 0)1.010 x 2128-B  

      ในการเก็บคาตาง ๆ จะเก็บอยูในรูป S-M-E โดย S จะมีขนาด 1 บิต สวน M และ E 

จะมขีนาดแตกตางกันไปหลายขนาด ขึ้นอยูกับความละเอยีดที่ตองการ 

      มาตรฐาน IEEE754 นอกจากจะสามารถแทนคาเลขทศนิยมปกติแลว ยังมี

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

เรยีกและความกระทัดรัดของจํานวนที่จะตองใชเรียก (คงไมสะดวกนักถาตองมีการเรียกกันวา 

เลขฐานสอง 32 หลัก) ดังนั้นจึงไดมีการตั้งช่ือเฉพาะเรียกกลุมของเลขฐานสองที่มีจํานวนหลัก

ตัง้แตหนึ่งหลักขึ้น โดยช่ือตาง ๆ มดีังนี้คอื บติ, ไบต, เวริด และดับเบิ้ลเวริด  

 

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 ใหเปนเลขฐานสบิ 

7. จงเปลี่ยนคา 1101110112 ใหเปนเลขฐานแปดและฐานสบิหก 
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        แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 4  

                  

หัวขอเรื่อง ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร      

  (Language for Computer Programming)     

                                    

รายละเอียด 

      คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดกับระบบเลขฐานสองเพียงอยางเดียว ซึ่ ง

เลขฐานสองดังกลาว ไมไดหมายถึงขอมูลเทานั้น แตยังหมายถึงคําสั่งตาง ๆ ของเครื่อง

คอมพิวเตอรดวย ดังนั้นถาเราตองการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม เราจะตองเรียบ

เรียงคําสั่งตาง ๆ ใหอยูในรูปของลําดับของเลขฐานสองตาง ๆ ตามแตผูที่ผลิตเครื่อง

คอมพิวเตอรนั้นจะกําหนดไว จะเห็นวาการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไมมีความสะดวกเลย จึงมีผู

คดิคนภาษาสําหรับเขยีนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใหงายในการเขยีนโปรแกรม   

                                  

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

                                

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                                                             

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

        2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

  2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                         

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 4 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับภาษาตาง ๆ สําหรับ

คอมพิวเตอร ระดับของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมการแปลภาษาสําหรับคอมพิวเตอรและ

ภาษาแอสแซมบลี ซึ่งเปนที่เขาใจวาเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดกับระบบเลขฐานสอง

เพียงอยางเดียว ซึ่งเลขฐานสองดังกลาว ไมไดหมายถึงขอมูลเทานั้น แตยังหมายถึงคําสั่งตาง ๆ 

ของเครื่องคอมพิวเตอรดวย ดังนั้นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักหนึ่งโปรแกรม ผูเขียนจะตองเรียบ

เรียงคําสั่งตาง ๆ ใหอยูในรูปของลําดับของเลขฐานสองตาง ๆ ตามแตผูที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร

นัน้จะกําหนดไว จะเห็นวาการเขียนโปรแกรมแบบนี้ไมมีความสะดวกเลย จึงมีผูคิดคนภาษาสําหรับ

เขยีนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใหงายในการเขยีนโปรแกรม (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

 

4.1 ภาษาตาง ๆ สําหรับคอมพวิเตอร 

      ในบรรดาภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมนั้น ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมดวย

เลขฐานสองหรือฐานสิบหก เปนภาษาที่เกาแกที่สุดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสามารถจะเขาใจและ

ปฏบิัตติามไดเลยทันที 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)” หรอื “ภาษาแอสแซมบลีพื้นฐาน” แตทวาสัญลักษณ

ที่ไดนี้ ก็ยังยากที่จะใชเขียนโปรแกรม จึงไดมีการสรางสัญลักษณคําสั่งใหมใหมีความงายขึ้น โดย

เทียบเคียงสัญลักษณกับภาษาอังกฤษเพื่อใหสื่อความหมายมากที่สุด จึงเกิดเปนภาษาสําหรับ

เขียนโปรแกรมขึ้นมากมายหลายภาษาขึ้นอยูกับสัญลักษณและรูปแบบที่ใช เชน Fortran, C, 

Pascal, และ Basic เปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

 

4.2 ระดับของภาษาสําหรับเขยีนโปรแกรม 

      เมื่อมกีารสรางสัญลักษณแทนภาษาเครื่อง ทําใหมีการแบงระดับของภาษาสําหรับ

เขยีนโปรแกรมออกเปนระดับตาง ๆ สองระดับคอื ภาษาระดับสูง และภาษาระดับตํ่า 

      ภาษาระดับสูงเปนภาษาที่เนนการสื่อความหมายกับผูเขียนโปรแกรมเปนหลัก ทํา

ใหภาษาในระดับนี้มีความงายในการเขียนและทําความเขาใจ สวนภาษาระดับต่ําเนนที่ความ

งายที่ เครื่องคอมพิวเตอรจะนําคําสั่งตาง ๆ ไปปฏิบัติซึ่งมีอยูดวยกันแคสองภาษาคือ 

ภาษาเครื่องกับภาษาแอสแซมบลี 

       

4.3 การแปลภาษาสําหรับคอมพวิเตอร 

      ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมที่อยูในรูปของสัญลักษณตาง ๆ นั้น ไมสามารถนําไป

ใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติไดทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอรเขาใจแตภาษาเครื่องเทานั้น 

ดังนั้นเราจะตองมีขั้นตอนตาง ๆ ในการแปลสัญลักษณตาง ๆ ใหกลายเปนภาษาเครื่อง ซึ่ง

ขัน้ตอนการแปลจะมสีองแบบคอื 

• Interpret เปนการแปลแบบคําสั่งตอคําสั่ง โดยดึงสัญลักษณของภาษาระดับสูงมาที

ละคําสั่งแลวแปลคําสั่งนั้น จากนั้นจึงสงคําสั่งที่แปลไดไปใหเครื่องคอมพิวเตอร

ทํางานทันท ีเมื่อคอมพวิเตอรทํางานเสร็จแลวจึง จะเริ่มแปลคําสั่งถัดไปเรื่อย ๆ โดย

ไมมีการเก็บภาษาเครื่องของคําสั่งที่แปลไปแลว ดังนั้นถามีการวนที่คําสั่งใด จะตอง

แปลคําสั่งนัน้ใหมทุกครัง้ที่ทํางานผานคําสั่งนั้น ขอดขีองการแปลคอืแตละคําสั่งจะ 

ผานขัน้ตอนตาง ๆ อยางสมบูรณในการแปลภาษา จึงสามารถพบขอผิดพลาดไดงาย 
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• Compile เปนกระบวนการแปลสัญลักษณของภาษาระดับสูงเปนภาษาเครื่องทีเดียว

ทั้งโปรแกรม แลวจึงนําผลลัพธที่ ไดทั้งหมดไปใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติ

ตอเนื่องกันไปโดยไมมกีารแปลสัญลักษณใด ๆ อกี ซึ่งภาษาเครื่องที่ไดอาจจะถูกเก็บ

ไวเพื่อนํากลับมาใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดอีกโดยที่ไมตองผานกระบวนการ

แปลภาษาอีกครั้ง สัญลักษณของภาษาระดับสูงแตละตัวจะถูกแปลเปนภาษาเครื่อง

เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามโปรแกรมที่เขียนไว จึง

ทํางานไดเร็วกวาการแปลแบบ Interpret แตวิธีนี้ก็มีขอเสียคือ ขอผิดพลาดบาง

ประการของโปรแกรมจะตรวจพบเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามโปรแกรมแลว

เทานัน้ ซึ่งเมื่อมกีารแกไขใหถูกตองก็จะตองมกีารแปลสัญลักษณทัง้หมดใหมอกีครัง้ 

• Assembling จริง ๆ แลว Assembling เปนการ Compile โปรแกรมแบบหนึ่ง แตถูก

ตัง้ช่ือใหมตามช่ือของภาษาที่ถูกนํามาแปลซึ่งก็คือภาษาแอสแซมบลี การทํางานของ 

Assembling มักจะอยูในรูปการแทนคาสัญลักษณตาง ๆ โดยเทียบกับตาราง เพราะ

ภาษาแอสแซมบลีเปนการแทนคาภาษาเครื่องในแบบคําสั่งตอคําสั่งนั่นเอง 

 

4.4 ภาษาแอสแซมบล ี

      ภาษาแอสแซมบลีจริง ๆ แลวก็คือภาษานีโนนิคที่มีการเพิ่มเติมคําสั่งพิเศษในการ

จัดการเรื่องการอางองิหนวยความจําน่ันเอง ภาษาแอสแซมบลีจัดเปนภาษาระดับตํ่าภาษาหนึ่ง 

ซึ่งสัญลักษณที่ใชมักจะถูกกําหนดโดยผูผลติ IC หนวยประมวลผลกลาง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยน

หนวยประมวลผลกลาง ภาษาแอสแซมบลีที่ใช ก็จะตองเปลี่ยนตามไปดวย เมื่อพัฒนา

โปรแกรมเปนภาษาแอสแซมบลีแลว ก็ตองนําไป Assembling ดวยตัวแปลภาษาช่ือ Assembler 

ซึ่งจะแปลภาษาแอสแซมบลีใหเปนภาษาเครื่องอกีทหีนึ่ง 

 

ขอด ี ของการใชภาษาแอสแซมบล ี ขอเสยี ของการใชภาษาแอสแซมบลคีอื 

1. สั่งงานระบบคอมพวิเตอรไดโดยตรง 1. เปนภาษาระดับต่ํา พัฒนาโปรแกรมไดยาก 

2. สามารถเขยีนโปรแกรมที่มขีนาดเล็กได 2. ใชกับการพัฒนาโปรแกรมที่ไมใหญมาก 

3. โปรแกรมภาษาทํางานไดรวดเร็ว 3. ไมมโีครงสรางขอมูลในระดับสูง 

 4. ไมสามารถนําไปใชกับ CPU แบบอื่นได 
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สรุป 
      ภาษาสําหรับการเขยีนโปรแกรมดวยเลขฐานสองหรอืฐานสบิหก เปนภาษาที่เกาแก

ที่สุดซึ่งเครื่องคอมพวิเตอรสามารถจะเขาใจและปฏิบัติตามไดเลยทันที เราเรียกภาษาแบบนี้วา 

“ภาษาเครื่อง” ซึ่งภาษาดังกลาวไมสื่อความหมายที่ชัดเจนกับมนุษยซึ่งเปนผูที่เขียนโปรแกรม 

จึงมกีารคดิคนสัญลักษณตาง 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. ภาษานโีมนคิ (Mnemonic) เรยีกอกีอยางหนึ่งวาภาษาอะไรและมคีวามสําคัญอยางไรในการ 

   เขยีนภาษาโปรแกรมในยุคแรกๆ 

2. การสรางสัญลักษณแทนภาษาเครื่อง ทําใหมกีารแบงระดับของภาษาสําหรับเขยีนโปรแกรม 

   ออกเปนกี่ระดับอะไรบาง 

3. Interpret และ Compile แตกตางกันอยางไรจงอธบิาย 

4. Assembling คอือะไร จงอธบิายมาพอสังเขป 

5. จงอธบิายขอดแีละขอเสยีขอดขีองการใชภาษาแอสแซมบลี 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 5   

                         

หัวขอเรื่อง สถาปตยกรรมคอมพวิเตอรเบื้องตน               

          (Introduction to computer architecture)     

                                     

รายละเอียด 

      ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจํา 

(Memory)  อุปกรณรับขอมูล (Input Units)  และอุปกรณแสดงผล (Output Unit)  เรียนรูการ

เช่ือมโยงของอุปกรณตาง ๆ  และโครงสรางภายในขององคประกอบเหลานั้น  

                             

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

                       

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

  1. บรรยาย        

  2. สบืเสาะหาความรู        

  3. คนควาเพิ่มเตมิ        

  4. ตอบคําถาม         

                                                                            

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

      3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 5 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับหนวยประมวลผลกลาง 

หนวยความจํา การเช่ือมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ และของระบบไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 

80x86 ซึ่งระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจํา 

(Memory)  อุปกรณรับขอมูล (Input Units)  และอุปกรณแสดงผล (Output Unit) โดยเริ่มพิจารณา

การเช่ือมโยงของอุปกรณตาง ๆ และโครงสรางภายในขององคประกอบเหลานั้น 

 

5.1 หนวยประมวลผลกลาง 

      หนวยประมวลผลกลางมีหนาที่ประมวลผลขอมูลตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร  โดย

หนวยประมวลผลกลางจะทํางานตามโปรแกรมที่ระบุโดยผูใช   ขั้นตอนการทํางานของหนวย

ประมวลผลกลางมีลักษณะเปนวงรอบ  โดยขั้นแรกหนวยประมวลผลกลางจะอานคําสั่งจาก

หนวยความจํา (fetch)  จากนั้นหนวยประมวลผลกลางจะตีความคําสั่งนั้น (decode) และในขั้นตอน

สุดทายหนวยประมวลผลกลางก็จะประมวลผลตามคําสั่งที่อานเขามา (execute) เมื่อทํางานเสร็จ

หนวยประมวลผลก็จะเริ่มอานคําสั่งเขามาอกีครัง้ ขัน้ตอนดังกลาวมลีักษณะ แสดงไดดังภาพที ่5.1 
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ภาพท่ี 5.1  แสดงขัน้ตอนการทํางานของหนวยประมวลผล 

      

หนวยประมวลผลกลางจะทํางานตามชุดคําสั่ง (instructions) ที่อานมาจากหนวยความจําหลักเทานั้น

และเรียกสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรที่มีการเก็บโปรแกรมและขอมูลไวในหนวยความจํา

หลัก โดยที่หนวยประมวลผลมทีําหนาที่ที่เรยีกวา Stored Program Architecture หรอืคอมพวิเตอรแบบ

วอนนอยแมน (von Neumann Computer) โดยตัง้ช่ือเพื่อเปนเกยีรตใิหกับ John von Neumann 
1 

      ชุดคําสั่งของคอมพิวเตอร โดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนยอย ๆ 2 สวนคือ  สวน 

Opcode ซึ่งเปนสวนที่ระบุประเภทของการประมวลผล  และสวน Operand  ซึ่งเปนสวนที่ระบุ

ขอมูลสําหรับการประมวลผลตามที่ระบุใน opcode โดยปกติแลวมักนิยมใชไมโครโปรเซสเซอร

ทําหนาที่ เปนหนวยประมวลผลกลางในระบบคอมพิว เตอร  ดังนั้นเมื่อมีการอางถึง

ไมโครโปรเซสเซอรจะอางถงึหนาที่ในหนวยประมวลผลกลาง  โดยคําสองคํานี้อาจใชแทนกันได 

 

5.2 หนวยความจํา 

      การเก็บขอมูลในหนวยความจํามีหนวยที่เล็กที่สุดในการเก็บขอมูลคือบิต  แตใน

การเรยีกขอมูลจากหนวยความจํานัน้จะกระทําในรูปของขอมูลที่มีขนาดใหญกวา คือจะมีขนาด 

8 บิต หรือ 1 ไบท ภายในหนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยหนวย

ยอย ๆ ขนาด 8 บิตเหลานี้อยูมากมาย แตละหนวยยอย ๆ จะมีหมายเลขเฉพาะตัว เพื่อให

หนวยประมวลผลสามารถใชอางถึงเมื่อจะอานหรือเขียนขอมูลลงไปในหนวยยอยหนวยนั้นได  

จะตองระบุหมายเลขซึ่งเรยีกวา แอดเดรส (Address) ของขอมูลช้ินนัน้ใหไดดวย  

  

                                                                 

 

 
 

Decode 

Fetch 

Execute 

          
1
ผูบุกเบิกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเชื่อวาชื่อของคอมพิวเตอรแบบวอนนอยแมน ใหเกียรติกับ von Neumann 

ผูเขียนแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรรูปแบบนี้มากไป  โดยใหความสําคัญกับ J.Presper Eckert และ John Mauchly 

วศิวกรผูสรางเคร่ืองคอมพวิเตอรลักษณะนี้ขึ้นมานอยเกนิไป 
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5.3 การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตาง ๆ  

      บัส (Bus) : ชองทางสื่อสาร อุปกรณตาง ๆ จะเช่ือมตอกับโดยผานทางกลุมของ

สายสัญญาณ  ที่เราเรียกวา “บัส”  อุปกรณตาง ๆ จะสงและรับสัญญาณผานทางกลุม

สายสัญญาณชุดเดยีวกัน แสดงดังภาพที่ 5.2  

ภาพท่ี 5.2 แสดงการเช่ือมตอของอุปกรณตาง ๆ  ผานระบบบัส 

 

ระบบบัสสามารถแบงการทํางานออกได  3 กลุม คอื 

       1. บัสขอมูล (Data bus)   ใชสําหรับสงรับขอมูล 

       2. บัสตําแหนงหรือแอดเดรสบัส (Address bus) ใชสําหรับสงรับตําแหนงที่ใช 

สําหรับอางองิขอมูลจากหนวยความจําหรอืจากอุปกรณ I/O 

       3. บัสควบคุม (Control bus) ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุม 

      แอดเดรสบัส (Address bus) ในระบบคอมพิวเตอรที่หนวยประมวลผลเช่ือมตอ

กับอุปกรณอื่น ๆ ผานทางบัส  ขอมูลตาง ๆ ที่สง/รับกันระหวางอุปกรณตาง ๆ นั้นจะสงผาน

ทางบัสขอมูล ดังนั้นการที่หนวยประมวลผลจะติดตอกับหนวยความจําหรืออุปกรณรับและ

แสดงผลขอมูลที่ตองการไดนั้น  ทั้งหนวยความจํา และ อุปกรณรับหรือแสดงผลขอมูลทุก

อุปกรณ จะตองมีหมายเลขเฉพาะ หมายเลขนี้สําหรับหนวยความจําก็คือแอดเดรส สวน

อุปกรณอินพุตและอุปกรณเอาทพุตก็มีหมายเลขเฉพาะสําหรับอุปกรณหนึ่ง ๆ เชนเดียวกัน 

โดยเรยีกวา หมายเลข I/O (I/O address) เมื่อหนวยประมวลผลตองการตดิตอกับหนวยความจํา

ที่ตําแหนงใด หรอืตดิตอกับอุปกรณใดก็จะสงแอดเดรสของหนวยความจํานั้น หรือของอุปกรณ

นัน้มา ในการเลอืกวาหมายเลขแอดเดรสที่สงมาเปนของหนวยความจําหรือของอุปกรณอินพุต

เอาทพุตโดยหนวยประมวลผลจะสงสัญญาณระบุมาทางสัญญาณในบัสควบคุม 

 

 

 

 

 
CPU Memory  

I/O 
 
I/O 

 
I/O 

Data bus 

Control bus 
Address bus 
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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  มรีจิสิเตอรภายในขนาด 16 บติ 

     2. 8088 เนื่องจากในขณะนั้นอุปกรณตาง ๆ โดยมากเปนอุปกรณขนาด 8 บิต  

บรษิัท Intel จึงไดผลติไมโครโปรเซสเซอร 8088 ซึ่งมสีถาปตยกรรมภายในเหมือน 8086  แตมี

การตดิตอกับระบบภายนอกเปนแบบ 8 บติ 

     3. 80186 เปนหนวยประมวลผลซึ่งเพิ่มการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณรอบขางเขาไป

เพื่อใหเปนหนวยประมวลผลสําหรับงานควบคุมตาง ๆ  

             4. 80286 เปนหนวยประมวลผลขนาด 16 บิตที่มีความเร็วในการทํางานสูงขึ้น ขยาย

ขอบเขตการอางหนวยความจําเปน 24 MByte เพิ่มความสามารถในการจัดการหนวยความจํา 

     5. 80386 เปนหนวยประมวลผลขนาด 32 บิต  อางหนวยความจําไดถึง 4 กิกะไบต  

มีความสามารถในการจัดการหนวยความจําที่ซับซอน และสามารถใชหนวยความจําแบบ

เสมือนได มาตรฐานของชุดคําสั่งและกรรมวิธีในการจัดการหนวยความจําของหนวย

ประมวลผลรุนนี้ยังคงใชเปนมาตรฐานอยูจนถึงปจจุบันนี้  แมแตระบบปฏิบัติการ Windows 95 

ยังสามารถนํามาทํางานไดบนหนวยประมวลผลรุนนี้ แตจะทํางานไดชามากเทานัน้เอง 

     6. 80386SX เปนหนวยประมวลผลซึ่งมีสถาปตยกรรมภายในเหมือน 80386  แตมี

ระบบบัสภายนอกเปน 16 บติ  หนวยประมวลผลรุนนี้ไดรับการออกแบบขึ้นคลายกับ 8088 

     7. 80486 ไดรับการพัฒนาตอจากรุน 80386 โดยทางบริษัท Intel ไดมีการเพิ่ม

หนวยประมวลผลเลขทศนยิมเขาไป 

     8. 80486SX เปนหนวยประมวลผลรุน 80486 ซึ่งตัดความสามารถในสวนของการ

ประมวลผลเลขทศนยิมออก 

     9. Pentium, Pentium Pro, Pentium II เปนหนวยประมวลผลรุนลาสุดของบริษัท Intel  มี

การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลใหสูงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชนการประมวลผล

แบบไปปไลน  การประมวลผลแบบซูเปอรสเกลาร เปนตน    นอกจากไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 

80x86 แลว ยังมีหนวยประมวลผลกลางที่ผลิตและพัฒนาโดยบริษัทตาง ๆ อีกหลายตระกูลเชน  



58 

 

ตระกูล 68000 และ PowerPC ของบริษัทโมโตโรลาตระกูล Alpha ของบริษัท DEC  และตระกูล 

Sparc ของบรษิัท Sun Microsystem เปนตน 

    5.4.2 ลักษณะท่ัวไปของไมโครโปรเซสเซอร 8086 

     ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร 8086 มีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต ทําใหสามารอาง

แอรดเดรสได 1 เมกะไบตและมีบัสขอมูลขนาด 16 บิต ซึ่งทําใหการอานและเขียนขอมูลครั้งละ 

2 ไบต  หนวยประมวลผลทางคณติศาสตรและตรรกศาสตรภายใน 8086 สามารถประมวลผล

ไดกับขอมูลขนาด 16 บติ  รจิีสเตอรภายในไมโครโปรเซสเซอร 8086 มขีนาด 16 บติ 

     การจัดการหนวยความจํา  ภายในหนวยประมวลผล 8086  มีรีจิสเตอรขนาด 16 

บิต แตมีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต ดวยสาเหตุดังกลาวหนวยประมวลผลจะไมสามารถเก็บ

ตําแหนงขอมูลภายในหนวยความจําไดภายในรจิีสเตอรเพยีงตัวเดียว 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)  สวนคาที่เก็บในรจิีสเตอรอกีตัวเรยีกวาออฟเซ็ต (offset)  

               การอางถึงตําแหนงภายในหนวยความจําแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ตนั้น อาจเปรียบ

ไดเสมอืนกับการที่แบงหนวยความจําเปนสวนยอย ๆ โดยสวนยอยนี้เรียกวา เซกเมนต การที่มี

การอางถึงตําแหนงใด ๆ มักจะอางถึงเซกเมนตที่ตําแหนงขอมูลนั้นอยู และระบุระยะหางของ

หนวยความจําที่คดิเทยีบกับจุดเริ่มตนของเซกเมนตที่ระบุไป 

     การแปลงแอดเดรสที่เก็บอยูในรูปของ เซกเมนต : ออฟเซ็ต เปนแอดเดรสขนาด 20              

บติ มขีัน้ตอนดังนี้  

 1. เลื่อนบิตของคาเซกเมนตไปทางซาย 4 บิต  ดังนั้นจากขอมูล 16 บิต เราจะไดขอมูล 20 

บติ ที่ม ี4 บติทางขวาเปน 0 ในทุกหลัก 

 2. นําคาออฟเซ็ตมาบวกเขากับคาเซกเมนตที่เลื่อนบติแลว  จะไดแอดเดรสขนาด  20 บติ    

ที่จะนําไปอางตําแหนงที่แทจรงิของขอมูล   ขัน้ตอนทัง้สอง แสดงไดดังภาพที่ 5.3 

ภาพท่ี 5.3  แสดงการแปลงแอดเดรสจากแบบเซกเมนต : ออฟเซ็ต เปน แอดเดรสขนาด 20 บติ 

YYYY 

XXXX00 

ZZZZZZ 

YYYY XXXX 

ออฟเซ็ต เซกเมนต 

physical address 



59 

 

ตัวอยาง เชน  123Ah :  22B6h แปลงเปนแอดเดรสขนาด 20 บติไดดังนี้ 

      เลื่อนบติของ 123Ah ไป 4 บติ ได      123A0h 

      นํา 22B6h  มาบวก                   22B6h            

      จะไดแอดเดรสขนาด 20 บติคอื      14656h 

      ในทางกลับกันที่ตําแหนง แอดเดรส 14656h ก็จะสามารถอางแบบ เซกเมนต : 

ออฟเซ็ต ไดเปน 123Ah : 22B6h เชนเดยีวกันแตตําแหนงแอดเดรส 14656h  สามารถอางแบบ 

เซกเมนต : ออฟเซ็ต  คาอื่นก็ไดเชน 1465h : 0006h  หรือ 1460h : 0056h  และยังอางโดยใช

คูเซกเมนต : ออฟเซ็ต คูอื่น ๆ ไดอกีหลายคู 

      ผลจากการใชการอางแอดเดรสแบบ เซกเมนต : ออฟเซ็ต ทําใหลักษณะของ

หนวยความจําที่ 8086 มองเห็นจะมีลักษณะเปนสวน ๆ ที่อางอิงตามคาของเซกเมนต  โดยแต

ละสวนนี้จะมีขนาดสวนละ 64 กิโลไบท สวนของหนวยความจําขนาด 64 กิโลไบตนี้เรียกวา 

เซกเมนต  การจัดเรียงตัวของเซกเมนตตาง ๆ ในหนวยความจําจะจัดเรียงเปนสวน ๆ ที่มีการ

เหลื่อมกัน แสดงไดดังภาพที ่5.4 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4  แสดงลักษณะการเหลื่อมกันของเซกเมนต 

      เนื่องจากการอางถึงขอมูลใด ๆ ในหนวยความจําของไมโครโปรเซสเซอร 8086 

จะตองอางตําแหนงเปนคูเซกเมนต : ออฟเซต การอางถึงขอมูลในตําแหนงตาง ๆ อาจทําได

ยุงยากเพราะตองมีการระบุทั้งเซกเมนตและออฟเซ็ต ในไมโครโปรเซสเซอร 8086 จึงได

ออกแบบรจิีสเตอรพเิศษขึ้น 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

สามารถมองหนวยความจําไดรวมถึง 1 เมกะไบต แตโปรแกรมที่ทํางานอยูจะมองเห็น

0 1 2 3 4 
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หนวยความจําไดพรอม ๆ กันแคเพียง 4 เซกเมนตเทานั้น  น่ันคือ เซกเมนตของโปรแกรม 

เซกเมนตของขอมูล 2 เซกเมนต  และ เซกเมนตของแสต็ก 

      แสต็ก (Stack) ภายในหนวยความจําของระบบไมโครโปรเซสเซอร 8086 จะมี

หนวยความจําสวนหนึ่งที่ถูกกันเนื้อที่ไวสําหรับเปน แสต็กโดยเซกเมนตของแสต็กจะถูกช้ีโดย

รจิีสเตอร SS ลักษณะเฉพาะของหนวยความจําแบบแสต็กคือการที่ระบบจะเก็บขอมูลและอาน

ขอมูลออกไปแบบ เขากอน ออกทีหลัง (First In Last Out : FILO)  โดยอาจมองลักษณะเหมือน

การวางซอนขอมูลเหมอืนซอนจาน ขอมูลที่ถูกนํามาเก็บกอนจะอยูทางดานลาง ขอมูลถัดไปจะ

วางซอนอยูดานบน ขอมูลที่อยูทางดานลางจะไมสามารถอานออกไปไดถามีขอมูลอื่นที่เก็บที

หลังและยังไมไดอานออกไป ระบบจะใชแสต็กในการเรยีกโปรแกรมยอยเปนสวยใหญ  

     5.4.3 รายละเอยีดของสวนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร 

     หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร (ALU) ไมโครโปรเซสเซอร 

8086 ม ีALU ที่สามารถประมวลผลไดครั้งละ 16 บิต   ดวยความสามารถในการประมวลผลที่

ละ 16 บตินี้ ทําใหเราเรยีกไมโครโปรเซสเซอร 8086 วาเปนไมโครโปรเซสเซอรขนาด 16 บติ 

      หนวยความจําช่ัวคราว (รีจิสเตอร - Register) รีจิสเตอรใน 8086 มีทั้งขนาด 

16 บติ และ 8 บติ โดยจะแบงเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 

    1.รีจิสเตอรสําหรับใชงานท่ัวไป (General-Purpose Registers) รีจิสเตอรใน

กลุมนี้ ผูเขยีนโปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดตามความตองการ โดยในกลุมนี้จะมีรีจิสเตอรที่

ใชขนาด 16 บิต อยู 4 ตัว โดยรีจิสเตอรขนาด 16 ทั้ง 4 ตัวจะแบงไดเปนรีจิสเตอรขนาด 8 บิต

อกี 8 ตัว  รจิีสเตอรขนาด 16 บติและคูรจิีสเตอรขนาด 8 บติ มดีังตอไปนี้ 

 

1.1. รจิีสเตอร AX  (Accumulator Register) 

        AX 

AH AL 

1.2. รจิีสเตอร BX  (Base Register) 

        BX 

BH BL 

1.3. รจิีสเตอร CX  (Counter Register) 

        CX 

CH CL 
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1.4. รจิีสเตอร DX  (Data Register) 

        DX 

DH DL 

 

          สําหรับรีจิสเตอรทั้ง 4 ตัวนี้ นอกจากจะมีไวสําหรับใชงานทั่วไปไดแลว  ยังมีหนาที่

เฉพาะอื่น ๆ อกี ซึ่งจะกลาวถงึในการสอนประจําสัปดาหที่ 6 ตอไป 

               2. รีจิสเตอรสําหรับอางอิง (Index Register) ไมโครโปรเซสเซอร  8086  มี

รีจิสเตอรสําหรับอางอิง 2  ตัว คือ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) รีจิสเตอรใน

กลุมนี้ใชสําหรับการอางตําแหนงแบบอางองิและใชในคําสั่งที่เกี่ยวกับขอความ  แตผูใชสามารถ

นําไปใชงานทั่วไปไดดวยเชนกัน 

       รีจิสเตอรสําหรับการชี้ (Pointer Register) รีจิสเตอรกลุมนี้คือ SP และ BP   

รจิีสเตอร SP ใชประกอบกับรจิีสเตอร  SS มหีนาที่ช้ีตําแนงปจจุบันของแสต็ก โดยรีจิสเตอร BP 

สวนใหญจะใชเพื่อช้ีตําแหนงของแสต็กสวนของการสงพารามเิตอรนยิมใชในสวนโปรแกรมยอย 

       3. เซกเมนตรีจิสเตอร (segment register) เซกเมนตรีจิสเตอรทั้ง 4 ตัวคือ  

CS  DS  ES  และ SS  ใชประกอบกับคาของออฟเซ็ตเพื่อช้ีตําแหนงของโปรแกรมขอมูลปรกต ิ 

ขอมูลพเิศษและแสต็ก ตามลําดับ 

                4. แฟล็ก (flag) ไมโครโปรเซสเซอร 8086 จะเก็บลักษณะของผลลัพธของการ

คํานวณทางคณติศาสตรไวใน แฟล็ก 

      5. รจิีสเตอรอื่น ๆ ของระบบ นอกจากรีจิสเตอรตาง ๆ ที่ผูใชสามารถกําหนดและ

ใชงานไดแลว ยังมีรีจิสเตอรอีกกลุมหนึ่งซึ่งผูเขียนโปรแกรมไมสามารถเรียกใชได รีจิสเตอรในกลุม

นี้ เชน IP ซึ่งเปนรีจิสเตอรที่ใชประกอบกับ CS เพื่อช้ีตําแหนงของคําสั่งที่จะทํางานตอไปหรือ IR ซึ่ง

รจิีสเตอรที่เก็บคําสั่งปจจุบันที่ไมโครโปรเซสเซอรอาน (fetch) ขึ้นมาจากหนวยความจํา 

      5.4.4 โหมดการอางแอดเดรส ไมโครโปรเซสเซอร 8086 สามารถอางถึงขอมูล

ไดหลายแบบ  โดยวิธีการตาง ๆ ที่ 8086 อางถึงขอมูลนั้น เรารวมเรียกวาโหมดการอาง

แอดเดรส (Addressing mode) ซึ่งรูปแบบที่ 8086 อางถึงขอมูลนั้นแบงเปนกลุม ๆ ได 3 

กลุมใหญ ๆ  คอื กลุมที่อางถงึขอมูลในรจิีสเตอร  กลุมที่อางถงึขอมูลที่ระบุในคําสั่ง และกลุมที่

อางถงึขอมูลในหนวยความจํา เปนตน             

      5.4.5 การอินเตอรรัพท (Interrupt) การอินเตอรรัพทหรือการขัดจังหวะ คือการ

สั่งใหหนวยประมวลผลหยุดการทํางานช่ัวคราว แลวกระโดดไปทํางานบางอยางเพื่อตอบสนองการ
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ขัดจังหวะนั้น ตัวอยางของการขัดจังหวะ เชน  อุปกรณบางช้ินไดรับขอมูล หรือ ขอมูลไดรับเขียน

เก็บลงในฮารดดิสกเรียบรอยแลว เปนตน เมื่อหนวยประมวลผลตอบสนองการขัดจะหวะเรียบรอย

แลว ก็จะคืนสูสถานะเดิมและกลับไปประมวลผลงานเกาที่ประมวลผลคางไว เสมือนไมมีอะไร

เกิดขึ้น  การขัดจังหวะนี้มี 2 ประเภทคือ ซอฟตแวรอินเตอรรัพท  และฮารดแวรอินเตอรรัพท  

นิยมใชซอฟตแวรอินเตอรรัพทในการเรียกใชการบริการตาง ๆ ของระบบ  สวนฮารดแวร

อนิเตอรรัพทจะนิยมใชในการแจงการเปลี่ยนสถานะของอุปกรณอินพุตเอาทพุตตาง ๆ  

       5.4.6 สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม เทคโนโลยีของ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสมัยใหมไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อ 2-3 ปกอนหลายเทา ทั้งนี้เนื่องจากมี

การวจัิยและสรางหนวยประมวลผลกลางและระบบคอมพวิเตอรที่มปีระสทิธภิาพสูงขึ้นมาก 

       เทคโนโลยขีองหนวยประมวลผลกลาง      

       1. หนวยประมวลผลแบบ RISC ชุดคําสั่งของหนวยประมวลผลยุคเกามีลักษณะ

เปนแบบ CISC : Complex Instruction Set Computer  น่ันคือชุดคําสั่งจะหนึ่ง ๆ จะมีความ

ซับซอนมาก  การที่ชุดคําสั่งซับซอนทําใหการออกแบบสวนควบคุมภายในหนวยประมวลผลทํา

ไดยาก ในปจจุบันหนวยประมวลผลตาง ๆ ไดเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาไปเปนแบบ RISC : 

Reduced Instruction Set Computer โดยเนนชุดคําสั่งที่มีความซับซอนนอยลง แตมีความเร็วใน

การทํางานสูงขึ้น  การทําใหชุดคําสั่งมรูีปแบบที่งายขึ้นทําใหการออกแบบสวนควบคุมทําไดงาย

ขึ้นและยังสามารถใชวิธีการแบบไปปไลน (Pipeline) และซูปเปอรสเกลาร (Superscalar) ในการ

เพิ่มประสทิธภิาพของหนวยประมวลผลไดงายขึ้นดวย 

       2. ไปปไลน (Pipeline) หนวยประมวลผลรุนใหมจะมีการประมวลผลแบบไปป

ไลน ซึ่งจะมีการ fetch  decode และ execute คําสั่งที่เหลื่อมเวลากัน แสดงไดดังภาพที่ 5.5 

การประมวลผลเหลือ่มกันนี้ทําใหประสทิธภิาพของการประมวลผลสูงขึ้นมาก 

 

              

              

              

              

      ลําดับการทํางานเมื่อทํางานแบบปกต ิ       ลําดับการทํางานเมื่อทํางานแบบไปปไลน 

ภาพท่ี 5.5  แสดงการทํางานแบบไปปไลนเทยีบกับการทํางานแบบปกติ 
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       3. ซูเปอรสเกลาร (Superscalar) ในหนวยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงบางรุน 

จะประมวลผลชุดคําสั่งหลายชุดคําสั่งไดพรอมกัน การที่หนวยประมวลผลประมวลผลคําสั่งได

หลายชุดพรอมกันนี้เรียกวา ซูเปอรสเกลาร 

       ระบบบัสสมัยใหม ระบบคอมพิวเตอรสมัยกอน หนวยประมวลผลมีความเร็วใน

การประมวลผลไมมากนักทําใหการโอนยายขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกับหนวยความจํา

กระทําไดโดยไมกอใหเกดิการเสยีเวลา แตการพัฒนาของหนวยประมวลผลเปนไปอยางรวดเร็ว

กวาการพัฒนาของหนวยความจํามากทําใหปจจุบันอัตราการประมวลผลของหนวยประมวลผล

สูงกวาอัตราการโอนยายขอมูลระหวาหนวยประมวลผลกับหนวยความจํามาก ซึ่งสถานการณ

เชนนี้กอใหเกิดปญหาในรูปแบบคอขวด (Bottleneck problem) ขึ้นนั่นคือจุดเช่ือมตอระหวาง

หนวยความจํากับหนวยประมวลผลทําใหประสทิธิภาพของระบบลดลง ซึ่งเรียกคอขวดระหวาง

หนวยประมวลผลกับหนวยความจําวา คอขวดของวอนนอยแมน  (von Neumann Bottleneck) 

       วิธีการแกปญหานี้คือ การใชหนวยความจําที่มีความเร็วสูงและขนาดเล็กมาเปน

บัฟเฟอร (ที่พักขอมูลช่ัวคราว) ระหวางหนวยความจําและหนวยประมวลผล  หนวยความจําที่มี

ความเร็วสูงนี้เรียกวา หนวยความจําแคช (cache memory) ในหนวยประมวลผลปจจุบัน

หลายรุน ไดมกีารบรรจุหนวยความจําแคชลงไปภายในไมโครโปรเซสเซอรดวย ลักษณะของบัส

ที่มกีารใชหนวยความจําแคช แสดงไดดังภาพที่ 5.6 

 

CPU CACHE MEMORY

 
ภาพท่ี 5.6  แสดงลักษณะของบัสที่มกีารใชหนวยความจําแคช 
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สรุป 
       สถาปตยกรรมไมโคร (Micro Architecture) เปนลักษณะของ เครื่องคอมพิวเตอร

สวนใหญที่มีการใชงานมาตั้งแตยุคเริ่มตน จนถึงยุคปจจุบัน ไดรับการออกแบบโครงสรางและ

การทํางานโดยจอนวอนนิวแมน(John Von Neumann ) ซึ่งเปนผูนําในการออกแบบเครื่อง

คอมพวิเตอร โดยเครื่องคอมพวิเตอร ที่เขาไดออกแบบ มสีวนประกอบที่สําคัญ 3 อยางดวยกัน

คือ หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หนวยความจํา (Main Memory) และ 

หนวยเช่ือมตออุปกรณภายนอก (Input/Output) สําหรับไมโครโปรเซสเซอร ในตระกูล x86 

ออกแบบโดยใชหลักการเดียวกันกับที่ วอนนิวแมนไดกําหนดไว กลาวคือ การประมวลผล

ทัง้หมด ที่หนวยประมวลผลกลาง สําหรับขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลที่ใชสําหรับประมวลผล หรือ

ขอมูลที่เปนคําสั่งก็ตาม จะถูกเก็บไวในหนวยความจําจนกวาจะมีการเรียกใชงานจากหนวย

ประมวลผลกลาง สําหรับสวนตอเช่ือมกับอุปกรณภายนอกนั้น การทํางานของหนวย

ประมวลผลกลางก็จะคลายกับการทํางานกับหนวยความจํา ทั้งนี้เพราะทั้งหนวยความจําและ

อุปกรณภายนอก เมื่อมกีารทํางานกับหนวยประมวลผลกลางก็มีลักษณะของการเรียกใชขอมูล

และนํา ขอมูลไปเก็บ ตางกันเพียงสถานที่ และ วิธีการเขาถึงเทานั้น บัสของระบบ หนวยงาน

ตาง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ตอเช่ือเขาดวยกันดัวยระบบบัส สําหรับโปรเซสเซอรใน

ตระกูล 80x86 มีดวยกัน 3 กลุมอันไดแก ดาตาบัส (Data Bus) แอดเดรสบัส (Address Bus) 

และคอมโทรลบัส (Control Bus) เปนตน 
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คําถามทบทวน 
1. ขัน้ตอนการทํางานของหนวยประมวลผลมทีัง้หมดกี่ขัน้ตอนอะไรบาง 

2. เราสามารถแบงกลุมของบัสออกเปนกี่กลุมอะไรบาง จงยกตัวอยางพรอมวาดรูปประกอบ 

   คําอธบิาย 

3. จงแสดงวธิกีารแปลงแอดเดรส 234Ah :  44B6h เปนแอดเดรสขนาด 20 บติ 

4. โปรเซสเซอรในตระกูล 80x86 ประกอบไปดวยกลุมขอมูลอะไรบาง จงยกตัวอยางพรอม  

   วาดรูปประกอบคําอธบิาย 

5. รจิีสเตอรสําหรับใชงานทั่วไป (General-Purpose Registers) มอีะไรบาง ผูเขยีนโปรแกรม 

   สามารถนํารจิีสเตอรในกลุมไปใชงานไดอยางไร จงอธบิายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

6. การทํางานของ SI (Source Index) และ DI (Destination Index) มหีนาที่ตางกันอยางไร 

7. รจิีสเตอรสําหรับการช้ี (Pointer Register) มอีะไรบาง พรอมอธบิายการทํางาน 

8. รจิีสเตอรใน 8086 มทีัง้ขนาด 16 บติ และ 8 บติ แบงเปนกลุม ๆ ไดอยางไรบาง 

9. จงอธบิายความแตกตางระหวางหนวยประมวลผลแบบ RISC กับแบบ CISC 

10. วธิกีารทํางานแบบไปปไลน (Pipeline) และซูปเปอรสเกลาร (Superscalar) แตกตางกันอยางไร  
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 6           

                         

หัวขอเรื่อง คําส่ังโอนยายขอมูล แฟล็กและคําส่ังคณติศาสตร        

  (Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction)  

                    

รายละเอียด 

      ศึกษาเกี่ยวกับคําสั่งภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน  โดยจะเปนคําสั่งเกี่ยวกับการ

โอนยายขอมูล ทั้งจากรีจิสเตอรและหนวยความจํา  ในตอนทายของบทนี้จะเปนการแนะนํา

โปรแกรม DEBUG  ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่เราจะใชทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน 

การใชคําสั่งคํานวณทางคณิตศาสตรและการแสดงสถานะของผลลัพธของการคํานวณนั้น

ในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใชสําหรับการจัดการกับผลการคํานวณนั้น ๆ รวมถึงใชใน

คําสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมเีงื่อนไขดวย        

                                                               

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

                                     

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

  1. บรรยาย        

  2. สบืเสาะหาความรู        

  3. คนควาเพิ่มเตมิ        

  4. ตอบคําถาม        

                                                            

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด       

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

   3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 6 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งในการโยนยายขอมูล 

การใชคําสั่ง MOV เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี คําสั่งในการโยน

ยายขอมูล และคําส่ังทั่วไป 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  โดยมรูีปแบบดังนี้ 

     MOV      reg, reg 

     MOV      reg, mem 

reg : register 
mem : memory 
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     MOV      mem, reg 

     MOV      reg, imm 

     MOV      mem, imm 

 imm : immediate (คาคงที่) 

     ในการคัดลอกขอมูลจะกระทําจากตัวถูกดําเนินการ (operand) ตัวหลังไปยังตัวถูก

ดําเนินการ (operand) ตัวหนา ซึ่งจะเห็นวาไมสามารถคัดลอกขอมูลจากหนวยความจําไปยัง

หนวยความจําได (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

     ขอจํากัดของคําสั่ง MOV 

*  ตัวถูกดําเนนิการ (Operand) ทัง้สองตัวตองมขีนาดเทากัน 

* ไมสามารถคัดลอกคาคงที่ (immediate) ไปยังเซกเมนตรีจิสเตอรไดโดยตรง  ตอง

กระทําผานทางรจิีสเตอรอื่น ๆ เชน AX เปนตน 

* การคัดลอกคาคงที่ไปยังหนวยความจําจะตองระบุขนาดของหนวยความจําดวย 

 

      ตัวอยาง 
MOV AX,100h 
MOV BX,AX 
MOV DX,BX 
 

 
กําหนดคารีจิสเตอร AX ใหเปน 100h  จากนั้นคัดลอก
คาจาก AX ไปยัง BX  และคัดลอกจาก BX ไปยัง DX 
ตามลําดับ 

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

กําหนดคา 1234h ใหกับ AX  และ 5678h ใหกับ DX    
จากนั้น คัดลอกคาในรีจิสเตอร DL (มีคาเทากับ 78h  
เพราะอะไร?) ไปใหกับรีจิสเตอร AL   และคัดลอกคา
จาก DH (มีคาเทากับ 56h  เพราะอะไร?)  ไปยัง
รจิีสเตอร  DH  
 

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

กําหนดคา 1000h ใหกับ AX   จากนั้นคัดลอกขอมูล
จาก AX ไปยังหนวยความจําตําแหนง offset ที่ 100h  
และคัดลอกขอมูลจากหนวยความจําตําแหนงนั้น
มายัง BX 

MOV BYTE PTR [200h],10h 
MOV WORD PTR [300h],10h 
 

กําหนดคา 10h ไปยังตําแหนงในหนวยความจําที่ 
offset 200h โดยโอนยายขอมูลแบบขนาด 1 Byte   
และกําหนดคา 10h ที่มีขนาด 1 word (0010h) ไปยัง
ตําแหนงในหนวยความจําที่ offset 300h 

MOV AX,2300h 
MOV DS,AX 

กําหนดคา 2300h ใหกับรีจิสเตอร DS  โดยตอง
กําหนดผานรีจิสเตอรขนาด 16 บิตตัวอื่น (ในที่นี้คือ 
AX) 
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      การโอนยายขอมูลระหวางรีจิสเตอรกับรีจิสเตอร การโอนยายขอมูลระหวาง

รจิีสเตอรสามารถทําไดถาขนาดของรจิีสเตอรทัง้คูเทากัน  แตยังมีเซกเมนตรีจิสเตอรบางตัวซึ่ง

ไมควรเขาไปกําหนดคาโดยตรง เชน CS หรอื SS 

      คูรีจิสเตอร 16 บิต กับ 8 บิต ในการใชงานรีจิสเตอรทั่วไปเราจะตองคํานึงถึง

เรื่องของคูรีจิสเตอร 16 บิต กับ 8 บิตดวย จากที่เราไดทราบมาแลววารีจิสเตอร 8 บิตที่เรา

ใชไดนั้น เปนสวนหนึ่งของรีจิสเตอรทั่วไปขนาด 16 บิต  เชน  รีจิสเตอร AH เปนไบตสูง

รีจิสเตอร AX  (บิตที่ 8-15) เปนตน   ดังนั้นถาเรากําหนดคาใหกับรีจิสเตอร 8 บิตก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงกระทบถึงรีจิสเตอร 16 บิตที่รีจิสเตอรนั้นประกอบอยูดวย   และในทางกลับกัน 

การเปลี่ยนแปลงคาในรจิีสเตอร 16 บติก็มผีลกระทบมาถงึรจิีสเตอร 8 บติดวย 

      ตัวอยาง 

      คําสั่ง คาในริจิสเตอรหลังการทํางานของคําสั่ง 

      MOV AX,1000h 

      MOV AL,3Ah 

      MOV AH,AL 

      MOV AX,234h 

AX = 1000h 

AX = 103Ah 

AX = 3A3Ah 

AX = 234h 

AH = 10h 

AH = 10h 

AH = 3Ah 

AH = 02h 

AX = 00h 

AX = 3Ah 

AX = 3Ah 

AX = 34h 

      การโอนยายขอมูลกับหนวยความจํา โดยปกติการโอนยายขอมูลกับ

หนวยความจํานั้น  โดยบุเฉพาะออฟเซ็ตของหนวยความจําที่เราตองการจะโอนยายขอมูลดวย 

คาของออฟเซ็ตนั้นจะถูกนํามาประกอบกับเซกเมนตรีจิสเตอร DS เพื่อใชเปนตําแหนงใน

หนวยความจําที่แทจรงิที่จะอานเขยีนขอมูลดวย 

 

 ตัวอยางโปรแกรม ตําแหนง คาในหนวยความจําหลังการทํางานของคําสั่งที ่

MOV AX,1234h DS:  1,2 3 4 5    

MOV BX,6789h 

MOV [100h],AH 

MOV [101h],BL 

MOV [102h],BX 

MOV [104h],AX 

MOV [105h],BH 

MOV AX,[104h] 

MOV BL,[103h] 

 

100h 

101h 

102h 

103h 

104h 

105h 

106h 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

12h 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

12h 

89h 

? 

? 

? 

? 

? 

 

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 รจิีสเตอร AX มคีาเทากับ 6734h  และ BX มคีาเทากับ 3467h 
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ขอสังเกตในการจัดเรยีงไบตเมื่อเก็บขอมูลในหนวยความจํา 

      สังเกตวาในการเก็บคาในหนวยความจําเมื่อเราเก็บคาเปน 16 บิต การเรียงไบตใน

หนวยความจําจะเก็บคาในไบตที่มีนัยสําคัญสูงไวในไบตที่มีแอดเดรสสูงกวาและไบตที่มี

นัยสําคัญต่ําไวในแอดเดรสที่มแีอดเดรสต่ํากวา แสดงไดดังภาพที่ 6.1 

   

12h 34h  34h 

   12h 

             

ภาพท่ี 6.1  แสดงการเรยีงไบตขอมูลในหนวยความจํา 

           

      ลักษณะของการเก็บขอมูลโดยเรียงไบตที่มีนัยสําคัญต่ําไวที่แอดเดรสตํ่าและไบตที่

มนีัยสําคัญสูงไวที่แอดเดรสสูงเรยีกวาเปนการเรยีงแบบ C 

      ในการกําหนดออฟเซ็ตของหนวยความจําที่จะอานและเขียนขอมูลนั้น จากตัวอยาง

ขางตนเปนการระบุโดยใสหมายเลขออฟเซ็ตโดยตรง และสามารถที่จะระบุออฟเซ็ตโดยผาน

ทางคาในรจิีสเตอร BX (base register) ไดอกีทางหนึ่ง 

      ตัวอยาง 

 MOV BX,100h 

 MOV AX,[BX] 

 MOV BX,102h 

 MOV [BX],DX 

      การกําหนดคาคงท่ีใหกับหนวยความจํา การกําหนดคาคงที่ใหกับหนวยความจํา

สามารถกระทําได  แตจะตองมกีารระบุขนาดของขอมูลที่จะคัดลอกสูหนวยความจํา  เพื่อที่จะปองกันการ

สับสนดังตัวอยางเชน  คําสั่ง MOV  [100h],10h จากคําสั่งดังกลาว แอสเซมเบลอรจะไมสามารถทราบได

เลยวาการคัดลอกขอมูลจะเปนในลักษณะของ 8 บติ หรอื 16 บติ 

      ในการระบุขนาดของการคัดลอกขอมูลเราจะใช keyword วา  BYTE PTR (Byte Pointer)  หรือ 

WORD PTR (Word Pointer)  สําหรับระบุวาการอางถงึหนวยความจําในตําแหนงนั้นเปนแบบไบต หรอื เวริด 

      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 เครื่องมอืในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบล ี: โปรแกรม DEBUG 

      โปรแกรม DEBUG เปนโปรแกรมสารพัดประโยชนสําหรับการทดลองเกี่ยวกับการ

เขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โปรแกรมนี้มอียูทัง้ในระบบปฏบิัตกิาร DOS และ Windows 

      เมื่อเรียกโปรแกรม DEBUG โดยพิมพ DEBUG ที่ DOS prompt จะเห็นเครื่องหมาย

เตรยีมพรอมของโปรแกรม DEBUG เปนเครื่องหมายขดี 

- 

     ผูเขยีนโปรแกรมสามารถจะพมิพคําสั่งตาง ๆ ลงไปไดที่ prompt นี้ 

 

6.3 คําสั่งในการโอนยายขอมูล  

      คําสั่งท่ัวไป 

      คําสั่งแสดงความชวยเหลอื : ? 

     ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงรายการคําสั่งตาง ๆ ไดโดย

ใชคําสั่ง ? 

     คําสั่งจัดการกับรจิีสเตอร : R (register) 

     คําสั่ง R คอืคําสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงคาในรีจิสเตอรรวมถึงกําหนดคาใหกับ

รีจิสเตอรตาง ๆ ดวย ถาใชคําส่ัง R โดยไมระบุช่ือรีจิสเตอร โปรแกรม DEBUG จะแสดงคาใน

รจิีสเตอรออกมาใหเห็น 

-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 จะแสดงทัง้คาในรจิีสเตอร  คําสั่งถัดไปที่จะทํางาน  รวมถงึแฟล็กตาง ๆ ดวย 

สามารถระบุช่ือรจิีสเตอรตอทายคําสั่ง R เพื่อกําหนดคาใหกับรจิีสเตอรนัน้ 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) 

     ผูเขยีนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรม 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 

- 

 

 

 



74 

 

การทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีใน DEBUG 

     ผูเขียนโปรแกรมสามารถปอนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนไดในโปรแกรม 

DEBUG และสามารถสั่งใหโปรแกรมนั้นทํางานเพื่อสังเกตผลการทํางานได  อีกทั้งยังสามารถ

สั่งใหโปรแกรมทํางานทลีะบรรทัดไดดวย 

คําสั่งสําหรับแปลโปรแกรมภาษาแอสแซมบล ี: 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 

คําสั่งสําหรับแสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลจีากภาษาเครื่อง : U (unassemble) 

    ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรม DEBUG แสดงคําสั่งภาษาเครื่องที่อยูใน

หนวยความจําเปนรหัสคําสั่งภาษาแอสแซมบลีโดยใชคําสั่ง unassemble ทําการระบุตําแหนงที่จะ

เริ่มแสดงได 
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-U100 

12AF:0100 B81000     MOV    AX,0010 

12AF:0103 BB2000     MOV    BX,0020 

12AF:0106 A30002     MOV    [0200],AX 

12AF:0109 891E0202  MOV    [0202],BX 

12AF:010D BB0402     MOV    BX,0204 

12AF:0110 B93412      MOV    CX,1234 

12AF:0113 890F         MOV    [BX],CX 

12AF:0115 CD20         INT  20 

12AF:0117 26             ES: 

12AF:0118 3B060600  CMP    AX,[0006] 

12AF:011C 3400         XOR     AL,00 

12AF:011E 9E             SAHF 

12AF:011F 12FE          ADC  BH,DH 

- 

                                                                                                                                  

     โปรแกรม DEBUG จะแสดงทั้งรหัสภาษาเครื่องและรหัสนีโมนิค (รหัสภาษา assembly) 

ดวยการสั่งใหโปรแกรมทํางานผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรมทํางานไดทั้งสิ้น 3 

รูปแบบโดยโปรแกรมจะเริ่มทํางานที่ตําแหนง CS:IP  เทานัน้ 

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

เขยีนโปรแกรมในโปรแกรม DEBUG ควรจะใสคําสั่ง INT 20h ปดทายไวทุกครัง้ 
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คําสั่งตามรอยการทํางาน (คําสั่งใหทํางานทีละบรรทัดแบบท่ีหน่ึง) : T (trace) 

    คําสั่งนี้โปรแกรมจะทํางานไปหนึ่งคําสั่งแลวจะกลับมาที่โปรแกรม DEBUG และแสดง

คาของรีจิสเตอรตาง ๆ รวมถึงผลจากคําสั่งนั้นทันที ทําใหสามารถตรวจสอบสถานะของ

โปรแกรมไดตลอดขัน้ตอนการทํางาน 

-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

เรยีกใชบริการของระบบดวย การใหโปรแกรมทํางานไปหยุดที่บรรทัดถัดไปเลยโดยไมตองคํานึงถึง

การเรยีกโปรแกรมยอยตาง ๆ ผูเขยีนโปรแกรมสามารถใชคําสั่ง P (proceed) แทนคําสั่ง trace ได 

 

คําสั่งทํางานตอจนถึงบรรทัดถัดไป (คําสั่งใหทํางานทีละบรรทัดแบบท่ีสอง) : P (proceed) 

     ผลโดยทั่ว ๆ ไปของคําสั่งนี้เหมือนกับการใชคําสั่ง T แตการใชคําสั่งนี้จะสะดวกกวา

เมื่อโปรแกรมที่ทํางานมีการเรียกโปรแกรมยอยหรือมีการเรียกใชบริการจากระบบ โดย

โปรแกรมจะกลับมาที่ DEBUG เมื่อทํางานถงึบรรทัดถัดไป 
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การตั้งคาใหกับรจิีสเตอร IP 

    เนื่องจากโปรแกรม DEBUG จะประมวลผลคําสั่งที่ตําแหนง CS:IP เสมอ แตเมื่อ

โปรแกรมทํางานเสร็จ รีจิสเตอร IP จะช้ีที่ออฟเซ็ตของคําสั่งถัดไปซึ่งเปนคําสั่งที่ไมใชสวนของ

โปรแกรมของผูเขยีน ดังนัน้ภายหลังการทํางานของโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมควรตรวจสอบวา

รีจิสเตอร IP ช้ีไปยังจุดเริ่มตนของโปรแกรมที่เขียนไวหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวโปรแกรมจะ

เริ่มตนที่ออฟเซ็ต 100h  ถารจิีสเตอร IP ช้ีไปที่อื่นและตัง้คาใหรจิีสเตอร IP ไดโดยใชคําสั่ง R 

-RIP 

IP 0106 

:100 

- 

 

ตัวอยางการทดลองโปรแกรมภาษาแอสแซมบล ี

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  และถาสั่งครัง้ถัดไป โปรแกรมจะแปลตามลําดับตอเนื่องกับการสั่งครัง้กอน 

-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 โดยสามารถใสคําสั่งที่แกไขแลวลงไปในบรรทัดใหมไดทันท ี

 

14FF:011A mov word ptr [204],10 

14FF:0120 

เมื่อใสโปรแกรมเสร็จจะตองกดปุม Enter วาง ๆ ไปเพื่อบอกโปรแกรม DEBUG วา

โปรแกรมสิ้นสุดแลวและสามารถเรยีกดูโปรแกรมที่ใสลงไปไดดวยคําสั่ง 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 

   ผูเขยีนโปรแกรมจะเห็นทัง้โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีและโปรแกรมภาษาเครื่องที่แปลแลว 



79 

 

 

ตดิตามการทํางานของโปรแกรม 

ผูเขียนโปรแกรมสามารถสั่งใหโปรแกรมทํางานโดยใชคําสั่ง G (go) และตรวจสอบคาใน

หนวยความจําได แตโปรแกรมที่จะทดลองนั้นตองมีการสั่งใหโปรแกรมจบการทํางาน  มิฉะนั้น

โปรแกรมจะทํางานเลยไปถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยูในหนวยความจํา  ดังนั้นอาจจะใสคําสั่ง  INT 20h  

ปดทายโปรแกรมไวเพื่อส่ังใหโปรแกรมจบการทํางาน   จากตัวอยาง การแสดงแอดเดรสถัดไปของ

คําสั่งคอืออฟเซ็ตที่ 0120h  (สามารถหาไดโดยใชคําสั่ง U แลวสังเกตคาออฟเซ็ตของคําสั่งอื่น ๆ ถัด

จากโปรแกรมที่ปอน) ดังนัน้ผูเขยีนโปรแกรมจะตองปอนคําสั่ง 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) 

เพื่อส่ังใหโปรแกรมทํางานและใชคําสั่ง D (dump) เพื่อสังเกตคาในหนวยความจําหรือ คําสั่ง R 

(register) เพื่อดูคาในรจิีสเตอรอกีทีได 

-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 

จะสังเกตเห็นวาเมื่อมกีารลับมายังโปรแกรม DEBUG หลังจากโปรแกรมที่ผูเขียนปอนเขา

ไปทํางานเรยีบรอยแลว  รจิีสเตอรตาง ๆ จะถูกกําหนดคาเริ่มตองใหมรวมทั้งรีจิสเตอร IP ดวย   

ดังนัน้ถาสังเกตผลของการทํางานจะไดจากคาจากหนวยความจําเทานัน้ อกีทัง้ยังสามารถสั่งให

โปรแกรมทํางานทีละบรรทัดโดยใชคําส่ัง T หรือ P แตจะตองระวังในเรื่องของการตั้งคาเริ่มตน

ของรจิีสเตอร IP ใหมาช้ีหรอืแสดงที่ตําแหนงเริ่มตนของโปรแกรมดวย 

-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

เรียกใชบริการของระบบ และโปรแกรมจะกระโดดไปทํางานที่โปรแกรมยอยของระบบซึ่ง
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อาจจะยาวมาก  ถาใชคําสั่ง T จะไดเห็นการกระโดดไปทํางาน ณ ตําแหนงที่ตองการและใช

คําสั่ง G เพื่อใหโปรแกรมทํางานจนจบตอจากการทํางานนัน้ก็ได 

 

-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  เปนตําแหนงเริ่มตนในการเขยีนโปรแกรม 

   การใชคําสั่งคํานวณทางคณิตศาสตรและการแสดงสถานะของผลลัพธของการ

คํานวณนั้นในแฟล็ก สถานะที่เก็บในแฟล็กจะใชสําหรับการจัดการกับผลการคํานวณนั้น ๆ 

รวมถงึใชในคําสั่งเกี่ยวกับการกระโดดแบบมีเงื่อนไขดวย 

 

6.4 แฟล็ก (Flags) 

                แฟล็กเปรยีบเสมือนรีจิสเตอรตัวหนึ่ง แตแทนที่จะใชเก็บคาตาง ๆ แฟล็กจะเก็บสถานะ

ของการคํานวณทางคณิตศาสตรที่ผานมา ตัวอยางของสถานะของการคํานวณ เชน การมีบิตทด     

มีการเก็บคาลนหลักหรือผลลัพธมีคาเปนศูนยเปนตน ใน 8086 แฟล็กจะมีขนาด 16 บิต โดยใน

แตละบติจะเก็บคาของสถานะการคํานวณแบบหนึ่ง ๆ แสดงไดดังภาพที่ 6.4 

- - - - O D I T S Z - - A P - C

0123456789101112131415

Carry
Parity
Auxiliary
Zero
Sign
Trap
Interrupt
Direction
Overflow

ภาพท่ี 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 แตละบติเปนดังตอไปนี้ 

1. แฟล็กศูนย (Zero flag) 

   แฟล็กศูนยจะมคีาเปนหนึ่ง (flag set) เมื่อผลการคํานวณมคีาเทากับศูนย 
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   ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AX,100h 

MOV BX,80h 

SUB AX,BX 

SUB AX,BX 

MOV CX,80h 

ADD AX,CX 

SUB AX,BX 

Z-flag = ? 

Z-flag = ? 

Z-flag = 0 {AX=80h} 

Z-flag = 1 {AX=0h} 

Z-flag = 1 

Z-flag = 0 {AX=80h} 

Z-flag = 1 {AX=0h} 

2. พารติี้แฟล็ก (Parity flag) 

    พารติี้แฟล็กจะมคีาเปนหนึ่งเมื่อในผลลัพธมจํีานวนบติที่มคีาเปน 1 เปนจํานวนคู 

    ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AL,34h 

MOV BL,11h 

ADD AL,BL 

ADD AL,6 

SUB AL,BL 

MOV CL,10h 

ADD AL,CL 

P-flag = ? 

P-flag = ? 

P-flag = 0 {AL=45h[0100 0101b]} 

P-flag = 1 {AL=4Bh[0100 1011b]} 

P-flag = 1    {AL=3Ah[0011 1010b]} 

p-flag = 1 

p-flag = 0 {AL=4Ah[0100 1010b]} 

3. แฟล็กเครื่องหมาย 

    แฟล็กเครื่องหมายจะเซ็ตเมื่อผลลัพธมีคาเปนลบ (เมื่อคิดวาผลลัพธนั้นเก็บตัวเลขแบบคิด

เครื่องหมายแบบ 2’Complement) 

  ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AL,50h 

ADD AL,50h 

ADD AL,0A0h 

SUB AL,10h 

ADD AL,0B0h 

S-flag = ? 

S-flag = 1 {AL=0A0h[1010 0000b]} 

S-flag = 0 {AL=40h[0100 0000b]} 

S-flag = 0 {AL=30h[0011 0000b]} 

S-flag = 1   {AL=0E0h[1110 0000b]} 

4. แฟล็กทด (Carry flag) 

    แฟล็กทดจะเซ็ตเมื่อการคํานวณมกีารทดหรอืมกีารยืม โดยพิจารณาคาของขอมูลแบบไมคิด

เครื่องหมาย  แฟล็กทดนี้ยังใชในการเก็บบติขอมูลในคําสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนบติดวย 
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ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AL,60h 

ADD AL,60h 

ADD AL,60h 

SUB AL,15h 

SUB AL,15h 

C-flag = ? 

C-flag = 0 {AL=0C0h} 

C-flag = 1 {AL=20h,0C0+60=120h} 

C-flag = 0 {AL=0Ah} 

C-flag = 1 {AL=F5h,0Ah-15h=0F5h} 

5. โอเวอรโฟลแฟล็ก (Overflow flag) 

     ในการพิจารณาโอเวอรโฟลแฟล็กพิจารณาคาของขอมูลเปนแบบคิดเครื่องหมาย โดย      

โอเวอรโฟลแฟล็กจะมีคาเปนหนึ่งเมื่อผลลัพธมีความผิดพลาด เชน การบวกคาที่มากกวา

ขอบเขตทําใหผลลัพธที่ได มเีครื่องหมายที่ผิดเปนตน 

ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AL,0E3h 

ADD AL,79h 

ADD AL,60h 

SUB AL,20h 

SUB AL,20h 

ADD AL,9Ah 

O-flag = ? 

O-flag = 0 {AL=5Ch,-29+121 = 92[5Ch]} 

O-flag = 1 {AL=0BCh,0BCh=-68 <>  92+96=188} 

O-flag = 0 {AL=9Ch,9Ch=-100 = -68-32} 

O-flag = 1 {AL=7Ch,7Ch=124 <> -100-32=-132 

O-flag = 0 {AL=16h,16h=22 = 124-102 

6. แฟล็กเสรมิ (Auxiliary Flag) 

    แฟล็กเสรมิจะเปนแฟล็กที่ใชในการปรับคาของการคํานวณเลขแบบ BCD 

7. แฟล็กทิศทาง (Direction Flag) 

    แฟล็กทิศทางเปนแฟล็กที่ใชในการระบุทิศทางของการปรับคารีจิสเตอรดัชนีในการ

ประมวลผลคําสั่งเกี่ยวกับสายขอมูล 

8. แทรปแฟล็ก (Trap Flag)                     

    แทรปแฟล็กเปนแฟล็กที่ใชระบุใหหนวยประมวลผลสรางสัญญาณขัดจังหวะเมื่อประมวลผล

คําสั่งเสร็จสิ้นหนึ่งคําสั่ง โดยแฟล็กนี้จะใชในการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม 

9. อนิเตอรรัพทแฟล็ก (Interrupt Flag) 

    แฟล็กนี้ใชระบุวาหนวยประมวลผลจะตอบสนองการขัดจังหวะจากอุปกรณฮารดแวรหรอืไม 
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คําสั่งเกี่ยวกับการกําหนดคาของแฟล็ก 

สามารถกําหนดคาของแฟล็กทด แฟล็กทศิทาง และอนิเตอรรัพทแฟล็กไดโดยใชคําสั่งตอไปนี้ 

ตารางท่ี 6.1 คําสั่งสําหรับการกําหนดคาแฟล็ก 

 

แฟล็ก (FLAG) คําสั่งในการเซต (SET) คําสั่งในการเคลยีร (CLEAR) 

carry flag STC CLC 

direction flag STD CLD 

interrupt flag STI CLI 

 

6.5 คําสั่งทางคณิตศาสตร 

      คําสั่งทางคณติศาสตรใน 8086 ที่เราจะศึกษาในวิชานี้แบงไดเปนกลุมใหญ ๆ 3 กลุมดังนี้ 

6.5.1 กลุมคําสั่งบวกและลบ 

คําสั่งเพิ่มและลดคา : INC [Increment] และ DEC [Decrement] 

                คําสั่ง INC จะเพิ่มคาของโอเปอรแรนดขึ้นหนึ่ง  สวนคําสั่ง DEC จะลดคาของโอเปอร

แรนดลงหนึ่ง คําสั่งนี้มผีลกระทบกับแฟล็กทัง้หมดยกเวนแฟล็กทด 

   รูปแบบของทั่วไปของคําสั่ง INC และ DEC เปนดังนี้ 

   INC   register          DEC register 

   INC   memory          DEC memory 

ตัวอยางคําสั่ง 
  MOV AL,10h 
  INC AL 
  MOV BX,200h 
  MOV WORD PTR [BX],10h 
  DEC WORD PTR [BX] 

 
   รจิีสเตอร AL = 11h 

 
 

   ขอมูลแบบเวริด ณ ตําแหนง [DS:BX] = 0Fh 

คําสั่งบวกและบวกรวมตัวทด : ADD [Addition] และ ADC [Add with carry] 

                คําสั่งบวกจะนําคาของตัวถูกดําเนนิการ (Operand) ตัวที่สองมาบวกกับคาของโอ

เปอรแรนดตัวที่หนึ่งแลวนําคาที่ไดเก็บในโอเปอรแรนดอกีตัวที่หนึ่ง โดยทีค่ําสั่ง ADD และ ADC 

มผีลกระทบกับแฟล็กทางคณติศาสตรทุกแฟล็ก เรานิยมใชคําสั่ง ADC ในการบวกขอมูลที่ตอง

นําบติที่ทดจากการบวกครั้งกอนมารวมดวย เชน การบวกขอมูลที่เก็บอยูในหลายรจิีสเตอรที่

อยูตอเนื่องกันเปนตน (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 



87 

 

     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 
ADD AL,20h 
MOV BX,200h 
MOV WORD PTR [BX],10h 
ADD WORD PTR [BX],70h 
MOV AX,5678h 
MOV DX,1234h 
ADD AX,4321h 

        ADC DX,8765h 

รจิีสเตอร AL = 30h 
 
ขอมูลแบบเวริด ณ ตําแหนง [DS:BX] = 80h 

ทําการบวก 1234 5678h เขากับ 8765 

4321h โดยผลลัพธที่ได 16 บติบนจะเก็บที่

รจิีสเตอร DX สวน 16 บติลางจะเก็บที่

รจิีสเตอร AX  และใชคําสั่ง ADC ในการบวก

ครัง้ที่สองเพื่อนําตัวทดจากการบวกครัง้แรก

มารวมดวย 

คําสั่งลบและลบรวมตัวยมื : SUB [Substraction] และ SBB [Subtract with borrow] 

                 คําส่ัง SUB และ SBB จะทํางานคลายกับคําสั่ง ADD และ ADC เพียงแตเปนการนํา

คาในโอเปอรแรนดตัวที่สองไปลบออกจากโอเปอรแรนดตัวที่หนึ่ง ลักษณะของการใชงานคําสั่ง 

SBB จะคลายคลึงกับการใชคําสั่ง ADC นั่นคือจะนิยมใชในกรณีที่มีการลบเลขที่เก็บอยูใน

รจิีสเตอรหลายตัวตอเนื่องกัน 

               รูปแบบของคําส่ัง SUB และ SBB จะมีลักษณะเชนเดียวกับคําสั่ง ADD และคําสั่ง 

ADC โดยมรูีปแบบทัง้หมดดังนี้ 

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

        SBB CX,DX 

รจิีสเตอร CX จะถูกลดคาลงเทากับขอมูลแบบ
เวริดในแอดเดรส [DS:200h]. 

 
 

ขอมูลแบบเวริด ณ ตําแหนง [DS:BX] มคีาลดลง 
เปน 345h 

 

ทําการลบคาของขอมูลขนาด 32 บติที่เก็บที่ CX   

   ดวยคาขนาด 32 บติในรจิีสเตอร DX และ AX 

 

คําสั่งเปรยีบเทียบ : CMP [Compare] 

                คําสั่ง CMP จะมีการทํางานเหมือนกับคําสั่ง SUB ทุกประการ แตจะไมมีการเปลี่ยน

คาในโอเปอรแรนดใด ๆ โดยผลลัพธที่แทจริงของคําสั่งนี้คือการเปลี่ยนคาในแฟล็กตาง ๆ เพื่อ

แสดงผลลัพธของการลบ ซึ่งจะใชคําสั่งนี้ในการเปรียบเทียบคาตาง ๆ และนําผลที่ไดในแฟล็ก

ไปใชในการกําหนดเงื่อนไขของการกระโดด 

รูปแบบของคําสั่ง CMP จะเหมอืนคําสั่ง SUB โดยมรูีปแบบทั่วไปเปนดังนี้ 

 CMP register,number 

 CMP memory,number 

 CMP register,register 

 CMP register,memory 

 CMP memory,register 

 

ตัวอยางคําสั่ง 

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

คาในรจีิสเตอร CX จะคงคาเดมิ 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

คดิเครื่องหมายเปนคาลบของคานั้น โดยการเปลี่ยนคานั้นจะเปลี่ยนแบบ 2’s complement  ผล

จากคําสั่งนี้จะทําใหแฟล็กทดมคีาเปน 1 เสมอ 

รูปแบบของคําสั่ง NEG 

  NEG register 

  NEG memory 

ตัวอยางคําสั่ง 
MOV CX,10h 
NEG CX 
MOV AX,0FFFFh 
NEG AX 
MOV BX,1h 
NEG BX 

 
CX = 0FFF0h 

 
AX = 1 

 
BX = 0FFFFh 

6.5.2 กลุมคําสั่งคูณและหาร 

คําสั่งคูณแบบคิดเครื่องหมายและไมคิดเครื่องหมาย : IMUL [Integer multiplication] 

และ MUL [Multiplication] 

               การคูณใน 8086 นั้นคาของตัวตั้งของการคูณ และคาผลลัพธของการคูณนั้นจะตอง

เก็บในรจิีสเตอรที่กําหนดไว โดยขึ้นกับขนาดของการคูณ  รจิีสเตอรที่กําหนดไวเปนดังนี้ 

               การคูณขอมูล 8บติ :ตัวตัง้  AL ผลลัพธ  AX 

               การคูณขอมูล 16 บติ :ตัวตัง้  AX ผลลัพธ DX, AX [16 บติบนที่ DX 16 บติลางที่ AX] 

โดยจะระบุตัวคูณและขนาดของการคูณที่โอเปอรแรนดของคําสั่ง IMUL หรือ MUL ทั้งสอง

คําสั่งมรูีปแบบดังนี้ 

  IMUL register         MUL register 

  IMUL memory        MUL memory 

ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AL,17h 
MOV CL,13h 
IMUL CL 
MOV BX,1234h 
IMUL BX 

ทําการคูณ 17h ดวย 13h แบบ 8 บติ 
 

ผลลัพธจะมขีนาด 16 บติ เก็บในรจิีสเตอร AX 
นําผลลัพธของ 17h คูณกับ 13h มาคูณดวย 1234h 
คาใน DX,AX มคีาเทากับ (17h x 13h) x 1234h 

คําสั่ง MUL และ IMUL จะมผีลกระทบกับแฟล็กทดและโอเวอรโฟลแฟล็กเทานัน้ 
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คําสั่งหารแบบคิดเครื่องหมายและไมคิดเครื่องหมาย : IDIV [Integer division] และ DIV [Division] 

                เชนเดียวกับคําสั่งคูณ ตัวตั้งและผลลัพธสําหรับการประมวลผลคําสั่งหารใน 8086 

จะตองเก็บรจิีสเตอรซึ่งกําหนดไว โดยจะขึ้นกับขนาดของการหารตัวเลขเชนเดยีวกัน 

                การหารขอมูล  8  บติ:ตัวตัง้  AX       ผลลัพธ  AL เศษ  AH 

                การหารขอมูล 16 บติ:ตัวตัง้   DX, AX  ผลลัพธ  AX   เศษ  DX 

คําสั่ง IDIV และ DIV มรูีปแบบดังนี้ 

  IDIV register         DIV register 

  IDIV memory        DIV memory 

ตัวอยางคําสั่ง 
MOV AX,4022h 
MOV DX,0000h 
MOV CX,1000h 
DIV CX 
 
MOV BL,3h 
DIV BL 

หาร 4022h ดวย 1000h โดยการหารดังกลาวเปนการหาร
แบบ 16 บติ จึงตองกําหนดคาใน DX,AX 

 
ผลลัพธจากการหารจะมีขนาด 16 บิต เก็บในรีจิสเตอร AX 
โดยเศษจะเก็บใน DX.  AX = 4 และ DX = 22h 
นําผลลัพธมาหารดวย 3h 
คาใน AL จะเก็บผลหาร มีคาเทากับ 1 และ AH จะเก็บเศษ
โดยมคีาเทากับ 1 เชนกัน 

                คําสั่ง DIV และ IDIV จะไมมีผลกระทบกับแฟล็กใด ๆ  แตถาในการหารมีการหารดวย

ศูนย(0) หรือเกิดการหารที่ไมสามารถเก็บผลลัพธลงในรีจิสเตอรที่ตองการได เชน การหาร 

1234 5678h ดวย 2h หนวยประมวลผลจะสรางสัญญาณในการขัดจังหวะขึ้นเพื่อแจงกับ

โปรแกรมที่จัดการระบบตอไป การเกิดการขัดจังหวะในลักษณะนี้เรียกวาเกิด Exception 

 

6.6  กลุมคําสั่งแปลงขนาดตัวเลข 

              จากขอจํากัดของการใชคําสั่งหารที่ตัวตั้งจะตองมีขนาดมากกวาตัวหาร ทําใหใน

บางครั้งจะตองกําหนดการหารขอมูลใหมีขนาดเทากัน โดยจะตองแปลงตัวตั้งใหมีขนาดที่

เหมาะสมเสยีกอน  สําหรับการแปลงขนาดของเลขไมคิดเครื่องหมายนั้น เราสามารถกระทําได

โดยกําหนดใหขอมูลนัยสําคัญสูงที่ขยายเพิ่มมานั้นมีคาเปนศูนย ตัวอยางเชน การขยาย  AL  ที่

เปนตัวเลขแบบไมคิดเครื่องหมายใหเปนขอมูล 16 บิตใน AX  สามารถกระทําไดโดยกําหนดคา

ศูนย (0) ใหกับ AH แตในกรณีของตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายนั้นถาตัวเลขมีคาเปนลบการ

กําหนดคาศูนยใหกับขอมูลนัยสําคัญสูงที่ขยายเพิ่มมานั้น จะทําใหคาของเลขที่ไดมีความ

ผิดพลาดได ในการขยายขนาดของเลขคดิเครื่องหมายเราจึงตองใชคําสั่งที่เหมาะสม 
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คําสั่งแปลงจากไบตเปนเวริด : CBW [Convert byte to word] 

                คําสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 8 บิตใน AL เปนเลขคิดเครื่องหมาย

ขนาด 16 บติใน AX 

รูปแบบของคําสั่ง 

  CBW 

ตัวอยางคําสั่ง 
MOV AL,22h 
CBW 
MOV AL,F0h 

        CBW 

   AL = 22h 
   หลังจากแปลงแลวคา AX=0022h 
   AL = F0h = -16 

   หลังจากแปลงแลวคา AX=FFF0h = -16 

คําสั่งแปลงจากเวริดเปนดับเบลิเวริด : CWD [Convert word to doubleword] 

                คําสั่งนี้จะแปลงเลขแบบคิดเครื่องหมายขนาด 16 บิตใน AX เปนเลขคิดเครื่องหมาย

ขนาด 32 บติใน DX,AX 

รูปแบบของคําสั่ง 

  CWD 

ตัวอยางคําสั่ง 

MOV AX,3422h 
CWD 
 
MOV AX,FFF0h 
CWD 

 AX = 3422h 
 หลังจากแปลงแลวคา DX = 0000h , AX=3422h 

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

ตัวอยางการใชคําสั่งทางคณิตศาสตร 

       ตัวอยางท่ี 1     คํานวณคา AL2 + BL2 คิดตัวเลขแบบไมคิดเครื่องหมายโดยใหผลลัพธ

   เปนเลข 16 บติ เก็บที่รจิีสเตอร AX 
MUL AL 
MOV CX, AX 
MOV AL, BL 
MUL BL 

        ADD AX, CX 

หาคา AL*AL เสยีกอน 
 

นําคาไปเก็บไวใน CX เพราะรีจิสเตอร AL ตองใชในการ
คํานวณ BL*BL 
ไดผลลัพธแลวนําคา AL*AL เก็บใน CX มาบวกกัน 
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ตัวอยางท่ี 2 คํานวณคา (CL*BL+DX)/SI  โดยคดิเปนเลขคดิเครื่องหมาย 

MOV AL,CL 
MUL BL 
ADD AX,DX 
CWD 
IDIV SI 

หาคาของ CL*BL  โดยผลลัพธเก็บในรจีีสเตอร AX 
 

นําคาใน DX มาบวกเขากับคาใน AX 
ขยายขอมูลใน AX เปน 32 บิตใน DX,AX โดยนํา SI มาหาร  
ผลลัพธจะเก็บไวใน AX เศษของการหารเก็บไวใน DX 

        ตัวอยางท่ี 3 คํานวณคา (DX+AX*BX)/(DI-CX)  โดยคดิเปนเลขคดิเครื่องหมาย 

MOV SI,DX 
MUL BX 
ADD AX,SI 
ADC DX,0 
SUB DI,CX 
IDIV DI 

  นําคาของ DX ไปเก็บที่ SI เสียกอนเนื่องจาก DX จะถูก  
    การคํานวณ AX*BX.  เมื่อคํานวณ AX*BX แลวนํา SI มา
    โดยตองนําตัวทดของการบวก SI กับ AX มาทดยัง DX 
 

  ลบ DI ดวย CX 
  นําไปหารดวย DI 

ผลกระทบของคําสั่งทางคณิตศาสตรตอแฟล็ก 

ตารางท่ี 6.2 ผลกระทบของคําสั่งตาง ๆ ตอแฟล็ก 

 

 Flag affected 

Instruction Z-flag C-flag S-flag O-flag A-flag 

ADD yes yes yes yes yes 

ADC yes yes yes yes yes 

SUB yes yes yes yes yes 

SBB yes yes yes yes yes 

INC yes no yes yes yes 

DEC yes no yes yes yes 

NEG yes yes yes yes yes 

CMP yes yes yes yes yes 

MUL no yes no yes no 

IMUL no yes no yes no 

DIV no no no no no 

IDIV no no no no no 

CBW no no no no no 

CWD No no no no no 
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การเปลี่ยนแปลงของแฟล็กในการทํางานของคําสั่งตาง ๆ  

   ตัวอยางท่ี 1 

Instruction Z-flag C-flag O-flag S-flag P-flag หมายเหตุ 

MOV AX,7100h ? ? ? ? ?  

MOV BX,4000h ? ? ? ? ?  

ADD AX,BX 0 0 1 1 1 AX=0B100h 

ADD AX,7700h 0 1 0 0 1 AX=2800h 

SUB AX,2000h 0 0 0 0 0 AX=0800h 

SUB AX,1000h 0 1 0 1 0 AX=F800h 

ADD AX,0800h 1 1 0 0 1 AX=0000h 

   ตัวอยางท่ี 2 

Instruction Z-flag C-flag O-flag S-flag P-flag หมายเหตุ 

MOV AL,10 ? ? ? ? ?  

ADD AL,F0h 0 0 0 1 1 AL=0FAh 

ADD AL,6 1 1 0 0 1 AL=0 

SUB AL,5 0 1 0 1 0 AL=0FBh 

INC AL 0 0 0 1 1 AL=0FCh 

ADD AL,10 0 1 0 0 1 AL=6h 

ADD AL,FBh 0 1 0 0 0 AL=1h 

DEC AL 1 0 0 0 1 AL=0h 

DEC AL 0 0 0 1 1 AL=0FFh 

INC AL 1 0 0 0 1 AL=0 

    หมายเหต ุ  คําสั่ง DEC และ INC ไมกระทบแฟล็กทด 

   ตัวอยางท่ี 3 

Instruction Z-flag C-flag O-flag S-flag P-flag หมายเหตุ 

MOV AL,120 ? ? ? ? ?  

ADD AL,15 0 0 1 1 1 AL=87h=-121 

NEG AL 0 1 0 0 0 AL=79h 

SUB AL,130 0 1 1 1 0 AL=0F7h 

    หมายเหต ุ  คําสั่ง NEG ทําใหแฟล็กทดมคีาเปน 1 เสมอ 
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สรุป 
                คําสั่งภาษาแอสแซมบลีเบื้องตน  มีคําสั่งเกี่ยวกับการโอนยายขอมูล อยูดวยกัน 2 แบบ คือ  

    1. การโอนยายขอมูลระหวางรีจิสเตอรกับรีจิสเตอร เปนการโอนยายขอมูลระหวาง

รจิีสเตอรสามารถทําไดถาขนาดของรจิีสเตอรของทัง้คูเทากัน แตยังมเีซกเมนตรีจิสเตอรบางตัว

ซึ่งไมควรเขาไปกําหนดคาโดยตรง เชน CS หรอื SS 

    2. การโอนยายขอมูลกับหนวยความจํา โดยปกตกิารโอนยายขอมูลกับหนวยความจํา

นัน้  เราจะระบุเฉพาะออฟเซ็ตของหนวยความจําที่เราตองการจะโอนยายขอมูลดวย  ออฟเซ็ต

นัน้จะถูกนํามาประกอบกับเซกเมนตรีจิสเตอร DS  เพื่อเปนตําแหนงในหนวยความจําที่แทจริง

ที่จะอานเขยีนขอมูลดวย 

    ดบีัก (Debug) คอื โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อแกไขปญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส 

(DOS = Disk Operation System) เปนโปรแกรมสําหรับแกไขแฟมอยางงาย เปนคําสั่งภายนอก 

(External Command) ซึ่งเปนที่นิยมใชงานในกลุมนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาตั้งแตยุค

ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) เครื่องมือในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีก็คือ

โปรแกรม DEBUG เปนโปรแกรมสารพัดประโยชนสําหรับการทดลองเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โปรแกรมนี้มอียูทัง้ในระบบปฏบิัตกิาร 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 คอือะไรและมหีนาที่อยางไรในภาษาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 

3. รจีีสเตอร AX มหีนาที่อยางไรในคําสั่ง MOV 

4. คําสั่งตอไปนี้ทํางานอยางไร 

- คําสั่ง G (go)  

- คําสั่ง D (dump)  

- คําสั่ง R (register)  

5. คําสั่ง A (assemble) มหีนาที่และทํางานอยางไร 

6. คําสั่งภาษาแอสแซมบลีที่ใชสําหรับการโอนยายขอมูลมกีี่แบบอะไรบาง 

7.จงอธบิายความหมายและหนาที่ของแฟล็ก (Flags) ตาง ๆ วามหีนาที่อยางไร 

8. จงอธบิายความแตกตางระหวางคําสั่งลบ SUB และลบรวมตัวยมื SBB  

9. จงอธบิายความแตกตางระหวางคําสั่งคูณแบบคดิเครื่องหมาย IMUL และไมคดิเครื่องหมาย MUL 

10. จงอธบิายความหมายของคําสั่งเปรยีบเทยีบ CMP และคําสั่งแปลงจากไบตเปนเวริด CBW 

11. จากตัวอยางคําสั่งขางลางจงอธบิายความหมายของคําสั่งแตละบรรทัด 

    ตัวอยางคําสั่ง 
  MOV AL,25h 
  MOV CL,13h 
  IMUL CL 
  MOV BX,3456h 
  IMUL BX 

 

12. จากตัวอยางคําสั่งขางลางจงอธบิายความหมายของคําสั่งแตละบรรทัด 

    ตัวอยางคําสั่ง 
  MOV   AX,2513h 
  MOV   DX,0000h 
  MOV   CX,1000H 
  DIV   CX 

          MOV   BL,3h 

          DIV   BL 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 7   

                  

หัวขอเรื่อง   โปรแกรมภาษาแอสแซมบลเีบื้องตน           

    (Assembly Language Programming)     

                                    

รายละเอียด 

      ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือจะเขียนโปรแกรม

ภาษาแอสแซมบลีที่เปนโปรแกรมที่ทํางานไดจริง มีการกําหนดรูปแบบตางๆ ครบถวน โปรแกรม

ภาษาแอสแซมบลทีี่จะเขียนตอไปนี้ไมไดทํางานบนโปรแกรม DEBUG เทานั้น  จะตองใช assembler 

แปลโปรแกรมที่เขยีนขึ้นใหอยูในภาพที่คอมพวิเตอรสามารถนําไปประมวลผลไดเสียกอน 

                  

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

               

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                                                                      

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

      2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

      3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

    3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

    3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 7 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับรูปแบบของโปรแกรมภาษา

แอสแซมบลแีบบเกา เปรียบเทียบกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม ขั้นตอน

การแปลโปรแกรม การเรียกใชบริการของ DOS ตารางรหัสแอสกี ซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษา

แอสแซมบลีแบบเต็มรูปแบบ น่ันคือจะเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปนโปรแกรมที่ทํางาน

ไดจริง มีการกําหนดรูปแบบตางๆ ครบถวน โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่จะเขียนตอไปนี้ไมได

ทํางานบนโปรแกรม DEBUG เทานั้น  จะตองใช assembler แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหอยูในภาพที่

คอมพวิเตอรสามารถนําไปประมวลผลไดเสยีกอน 

 

7.1 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลแีบบเกา 

      โปรแกรมที่ทํางานในเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชหนวยประมวลผลตระกูล 80x86 นั้นจะ

มีการแบงโปรแกรมทั้งหมดเปนเซกเมนตยอย ๆ เชน Code segment  Data segment  หรือ Stack 

segment  ดังนั้นในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เขียนจะประกอบไปดวยเซกเมนตตาง ๆ 

เชนเดยีวกัน 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: 

 mov ax,dseg 

  mov ds,ax 

 mov ah,9h 

  mov dx,offset msg1 

 int 21h 

  mov ax,4c00h 

 int 21h 

cseg ends 

  end start 

 

จากตัวอยาง จะสังเกตไดวาโปรแกรมไดประกาศเซกเมนตทั้งหมด 3 เซกเมนต คือ cseg  

dseg  และ sseg เซกเมนตดังกลาวนี้ถูกประกาศดวยคําสั่งเทียม segment การที่เรียกคําสั่ง 

segment วาคําส่ังเทียมเพราะคําสั่งนี้เปนคําสั่งที่ผูเขียนโปรแกรมระบุใหโปรแกรม assembler 

แปลโปรแกรมตามลักษณะที่กําหนด โดยจะไมมีคําสั่งภาษาเครื่องถูกสรางจากคําสั่งกลุมนี้  

ตัวอยางอื่น ๆ ของคําสั่งเทยีมคอื db  assume และ org  เปนตน 
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การประกาศเซกเมนต 

      การประกาศเซกเมนตในโปรแกรมภาษาเอสเซมบลี ใชคูคําสั่งเทียม segment และ 

ends โดยมลีักษณะการประกาศดังนี้ 

 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 จะช้ีโดยรีจิสเตอร CS เซกมนต dseg จะช้ีโดย รีจิสเตอร DS และเซกเมนต 

sseg จะช้ีโดยรีจิสเตอร SS คําส่ังเทียม assume นี้จะเปนการบอก assembler ใหพิจารณา

ตามที่ระบุเทานั้น ไมไดเปนการสั่งให assembler กําหนดคาตาง ๆ ใหโดยอัตโนมัติ สังเกตได

จากในตอนตนของโปรแกรมมชุีดคําสั่งเพื่อปรับคาของรจิีสเตอร DS ดังนี้ 

     mov     ax,dseg 

      mov     ds,ax 

      ชุดคําสั่งนี้จะปรับคาของรีจิสเตอร DS ใหช้ีไปที่ dseg  สําหรับรีจิสเตอร SS ระบบ

จะปรับคาใหช้ีไปที่เซกเมนตที่ระบุไวโดยคําสั่งเทียม stack  สวนกรณีของรีจิสเตอร CS นั้น

ระบบจะตัง้คาใหตรงกับเซกเมนตที่เริ่มตนโปรแกรม 

      โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจะประกอบไปดวยการประกาศเซกเมนตตาง ๆ และจะ

สิ้นสุดโปรแกรมที่คําสั่งเทียม end  หลังคําสั่งเทียม end จะระบุจุดเริ่มตนของโปรแกรม ใน

โปรแกรมตัวอยางระบุจุดเริ่มตนของโปรแกรมที่เลเบล start ที่ประกาศไวที่ตอนตนของ

โปรแกรม การประกาศเลเบลสามารถทําไดดังนี้ 

       label_name: 

      ระบบจะจดจําตําแหนงของเลเบลที่ประกาศไวและจะนําแอดเดรสของเลเบลไป

แทนที่ใหโดยอัตโนมัต ิการที่โปรแกรม assembler จัดการเรื่องเกี่ยวกับเลเบลในโปรแกรมภาษา

แอสแซมบลนีัน้ นับเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับผูเขยีนโปรแกรมเปนอยางมาก 
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การประกาศขอมูล 

      ภายในเซกเมนตขอมูลสามารถประกาศขอมูลตาง ๆ ไดจากโปรแกรมตัวอยางประกาศ

ขอมูลเปนขอความที่จะใหโปรแกรมพิมพออกมา จะศกึษารูปแบบการประกาศขอมูลในบทตอไป 

การใสหมายเหตุ 

      หลังเครื่องหมาย ‘;’ assembler จะตีความวาเปนหมายเหตุ การใสหมายเหตุจะ

ชวยทําใหโปรแกรมอานงายขึ้น จากตัวอยางโปรแกรมขางตน 3 บรรทัดแรกจะเปนหมายเหตุ 

การสั่งใหโปรแกรมจบการทํางาน 

      โปรแกรมจะจบการทํางานเมื่อสั่งใหโปรแกรมจบการทํางานเทานั้น ถาไมไดสั่งให

จบการทํางานเมื่อจบโปรแกรมแลว หนวยประมวลผลจะทํางานคําสั่งอื่น ๆ ที่อยู ใน

หนวยความจําตอจากโปรแกรมของไปเรื่อยๆ ในโปรแกรม DEBUG เรียกใชคําสั่ง INT 20h 

เพื่อใหโปรแกรมจบการทํางาน แตในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทั่วไปจะเรียกใชบริการ

หมายเลข 4Ch ของระบบปฏบิัตกิาร DOS โดยจากโปรแกรมตัวอยางใชคําสั่งดังนี้ 

       mov    ax,4C00h 

       int       21h 

ในโปรแกรมตัวอยางนี้ ไดเรียกใชบริการของ DOS ในการพิมพขอความดวย เรียกใชบริการ

หมายเลข 9 โดยใชคําสั่ง 

       mov    ah,9h 

       mov    dx,offset msg1 

       int      21h 

สําหรับการเรยีกใชบรกิารของ DOS จะกลาวถงึในเนื้อหาสัปดาหถัดไป 

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: 



102 

 

 mov ax,dseg ;ตัง้คา DS 

  mov ds,ax 

; ตัวโปรแกรม 

  mov ax,4c00h ;จบโปรแกรม 

 int 21h 

cseg ends 

  end start 

 

7.2 รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลแีบบใหม 

      รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ใชในตอนตนนั้นเปนรูปแบบเกา ในปจจุบัน

โปรแกรมassembler สวนใหญมีรูปแบบในการประกาศเซกเมนตตาง ๆ ใหงายขึ้น โดยใชคุณสมบัติ

ของ MACRO ตาง ๆโปรแกรมตัวอยางแรกของเมื่อนํามาเขยีนในรูปแบบใหมจะไดเปน 

; 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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      จะสังเกตไดวาโปรแกรมกระทัดรัดขึ้นมาก ขอแตกตางของโปรแกรมที่เขียนใน

รูปแบบใหมคือช่ือของเซกเมนตตาง ๆ จะถูกกําหนดใหโดยอัตโนมัติ จะสังเกตไดวาในสวนของ

การกําหนดคา DS ใชช่ือของเซกเมนตขอมูลวา @data เปนตน   

 

7.3 การเรยีกใชบรกิารของ DOS 

      สามารถเรียกใชบริการตาง ๆ ของ DOS ไดโดยผานทางการขัดจังหวะหมายเลข 

21h  DOS ไดจัดสรรบริการ (function) ตาง ๆ มากมายใหกับผูเขียนโปรแกรม เมื่อเรียกใช

บรกิารจะตองระบุวาตองการบริการใด ระบุโดยกําหนดคาหมายเลขของบริการลงในรีจิสเตอร 

AH  พรอมทั้งขอมูลตาง ๆ ของการเรียกใชบริการนั้น (พารามิเตอรตาง ๆ)  รูปแบบคราว ๆ 

ของการเรยีกใชบรกิารของ DOS เปนดังนี้ 

 mov ah,function_number ;(set function parameters) 

 int 21h 

บรกิารตาง ๆ ของ DOS ที่สําคัญ และพารามเิตอรของบรกิารตาง ๆ มดีังตอไปนี้      

ตาราง 7.1 แสดงบรกิารของ DOS ที่สําคัญและพารามเิตอร 

 

หมายเลข หนาที ่ พารามิเตอร หมายเหตุ 

01h รับคาจากแปนพมิพ Input :  AH = 01h 

Output :AL = รหัสแอสกขีองปุม

ท่ีกด 

 

02h แสดงตัวอักษร Input :  AH = 02h 

DL = รหัสแอสกขีองอักษรท่ีจะ

แสดง 

 

05h พมิพตัวอักษรทาง

เคร่ืองพมิพ 

Input : AH = 05h 

DL = รหัสแอสกขีองอักษรท่ีจะ

พมิพ 

 

07h อานตัวอักษรจาก

แปนพมิพ แตไมแสดงผล 

(ไมตรวจสอบ Crtl-Break) 

Input : AH = 07h 

Output :AL = รหัสแอสกขีอง

อักษรท่ีอานได 

 

08h อานตัวอักษรจาก

แปนพมิพ แตไมแสดงผล 

(ตรวจสอบ Crtl-Break) 

Input : AH = 07h 

Output :AL = รหัสแอสกขีอง

อักษรท่ีอานได 
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หมายเลข หนาที ่ พารามิเตอร หมายเหตุ 

09h พมิพขอความ Input : AH = 09h 

DS:DX = ตําแหนงของขอความ

ท่ีตองการพมิพ ขอความจบดวย

อักษร ‘$’ 

การประกาศขอมูลใน

หนวยความจําจะอธิบาย

ในบทถัดไป 

0Ah อานขอความ Input : AH = 0Ah 

DS:DX = ตําแหนงของบัฟเฟอร

เก็บขอมูล 

รูปแบบของบัฟเฟอรและ

การใชบริการน้ีจะอธิบาย

ในบทถัดไป 

4Ch จบโปรแกรม Input : AH = 4Ch 

AL = รหัสท่ีจะสงคอืสูระบบ 

 

 

7.4 ข้ันตอนการแปลโปรแกรม 

      ผูเขียนโปรแกรมจะตองแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหอยูในรูปแบบที่สามารถทํางาน

ไดจรงิ โดยขัน้ตอนการแปลโปรแกรมเปนดังนี้ 

1. แปลโปรแกรมเปนแฟมเปาหมาย (object file) นามสกุล OBJ โดยใชโปรแกรม assembler 

ตาง ๆ เชน Macro Assembler (MASM) หรอื Turbo Assembler (TASM) 

2. นํามาแฟมเปาหมายแฟมเดยีวหรอืหลายแฟมมาเช่ือมโยงเขาดวยกันโดยใชโปรแกรม LINK 

ตัวอยางการแปลโปรแกรม 

      จากโปรแกรมตัวอยาง สมมติวาโปรแกรมใหเก็บในแฟมช่ือ 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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      ถาโปรแกรมมีขอผิดพลาด assembler จะแจงขอผิดพลาดกลับมาใหทราบ 

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 ซึ่งสามารถเรยีกใชไดจาก DOS prompt 

ตัวอยางโปรแกรม 

ตัวอยางท่ี 1   

      โปรแกรมนี้รับการกดปุมจากผูใชโดยใชบริการหมายเลข 01h  แลวแสดงอักขระที่

อานไดโดยใชบริการของ DOS หมายเลข 02h สังเกตวาโปรแกรมนี้ไมมีการใชขอมูลใน

หนวยความจํา  ดังนัน้จึงไมตองประกาศเซกเมนตขอมูล 

;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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ตัวอยางท่ี 2   

      โปรแกรมนี้รับการกดปุมจากผูใชโดยใชบรกิารหมายเลข 01h  แลวแสดงอักขระที่มี

รหัสแอสกีถัดจากอักขระที่อานได การแสดงตัวอักษรใชบริการของ DOS หมายเลข 02h 

เชนเดียวกับตัวอยางที่ 1 โปรแกรมนี้ไมมีการใชขอมูลในหนวยความจําจึงไมมีการประกาศ

เซกเมนตขอมูล โปรแกรมนี้เขยีนโดยใชรูปแบบในการเขยีนแบบเกา 

; 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 

ตัวอยางท่ี 3  

      โปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผูใช จากนัน้แปลงตัวอักษรเล็กใหเปนตัวอักษรใหญโดย

การลบคารหัสแอสกดีวย 32 แลวแสดงอักขระนัน้กับผูใช 

.model  small 

.dosseg 

.stack  100h 

.code 
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start: 

        mov      ah,01h  ;read char. 

        int      21h 

        mov      dl,al 

        sub      dl,32  ;change char. case 

        mov      ah,02h  ;display it 

        int      21h 

        mov      ax,4C00h ;exit 

        int      21h 

end   start 

ตัวอยางท่ี 4  

      โปรแกรมนี้ทํางานเหมือนโปรแกรมในตัวอยางที่ 3 แตไมแสดงอักษรที่ผูใชปอนให

ผูใชเห็น โดยใชบรกิารหมายเลข 08h แทนบรกิารหมายเลข 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 
44 

, 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  

รหัสหมายเลข 0 - 31 เปนรหัสควบคุม รหัส 32 คอืชองวาง 
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สรุป 

      ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) เปนภาษาที่ใชสัญญาลักษณในการสื่อสาร

ความหมายภาษาแอสแซมบลีมลีักษณะคําสั่ง ที่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานและมีการแปลคําสั่งให

เปนภาษาเครื่องนอกจากภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสแซมบลีแลว ก็ยังมีภาษาระดับสูง เชน Basic Cobol 

Fortran ซึ่งเปนภาษาที่มคีําสั่งใกลเคยีงกับภาษาอังกฤษมากทําใหผูเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรม

ไดสะดวกและรวดเร็ว แตวาโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาระดับสูงตองใชเนื้อที่เก็บในหนวยความจําเปน

จํานวนมาก อกีทัง้ทํางานไดชากวาภาษาแอสแซมบลี ดังนั้นภาษาระดับสูงจึงไมนิยมนํามาประยุกตใชกับ

การทํางานที่ระบบการควบคุมที่มคีวามสําคัญมาก 

คําสั่งปฏบิัตกิารของภาษาแอสแซมบล ีแบงออกเปน 4 ชนดิ คอื         

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 อยางมขีอแม แมคโคและ listing ซึ่งปกตแิลวคําสั่งเหลานี้จะไมผลติคําสั่งภาษาเครื่องให 

 

คําถามทบทวน 
1. โปรแกรมที่ทํางานในเครื่องคอมพวิเตอรซึ่งใชหนวยประมวลผลตระกูล 80x86 นัน้จะมกีาร 

   แบงโปรแกรมทัง้หมดเปนเซกเมนตยอย ๆ อะไรบาง 

2. จงอธบิายขัน้ตอนการแปลโปรแกรมในภาษาแอสแซมบลี 

3. จงแสดงรูปแบบวธิกีารเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีแบบใหม 

4. แฟมเปาหมาย (Object file) คอือะไรและมคีวามสัมพันธกันอยางไรกับการเขยีนโปรแกรม   

   ภาษาแอสแซมบล ี

5. จงเขยีนโปรแกรมนี้รับตัวอักษรจากผูใช จากนัน้แปลงตัวอักษรใหญใหเปนตัวอักษรเล็กออก 

   ทางหนาจอคอมพวิเตอร (Display on Screen) 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 8   

                           

หัวขอเรื่อง   การประกาศขอมูล คําส่ังกระโดดและการกระทําซ้ํา                

      (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    

                                           

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

              

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

              

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

       1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

    1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

       1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

       2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

    2.2 ตรวจรายงาน       

      2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

      3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

    3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

    3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

               ในสัปดาหที่ 8 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการประกาศ

ขอมูล การอางใชขอมูลที่ประกาศไว การอางตําแหนงของขอมูล การประกาศขอมูลสําหรับการ

ใชบรกิารของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah การใชบรกิารของ DOS หมายเลข 0Ah : การอาน

ขอความ  และหมายเลข 09h : การอานพิมพขอความ การใชงานคําสั่งกระโดดแบบไมมี

เงื่อนไข คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากแฟล็ก คําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาจากรีจิสเตอร มี

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคําสั่งวนรอบ เชน LOOP, LOOPZ และ LOOPNZ เปนตน     

                                               

8.1 การประกาศขอมูล 

               การประกาศขอมูลหรอืตัวแปรในโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนั้น ทําไดโดยประกาศ

จองเนื้อที่ในหนวยความจําในเซกเมนตขอมูล แลวตั้งเลเบลของขอมูลนั้นไว  ในการอางถึง

ขอมูลในหนวยความจําตําแหนงนั้น สามารถอางโดยใชเลเบลที่ประกาศไวได  ดังนั้นการ

ประกาศตัวแปรหรอืขอมูลนัน้จะมลีักษณะเชนเดยีวกับการประกาศเลเบลนั่นเอง 
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คําสั่งเทียมในการประกาศขอมูล 

               คําสั่งเทยีม (Pseudo Instruction) ที่ใชในการประกาศขอมูลมีหลายคําสั่ง ดังตารางที่ 8.1 

แสดงคําสั่งเทยีมที่ใชในระบุขนาดในการจองหนวยความจํา (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

ตารางท่ี 8.1 แสดงคําสั่งเทยีมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจํา 

 

               ในการประกาศจองขอมูลนี้จะทําให assembler กันเนื้อที่ในเซกเมนตนั้นตามขอมูลที่

ระบุตามหลังคําสั่งเทียมเหลานี้ โดยจะกันเนื้อที่ในหนวยความจําที่มีขนาดของแตละหนวยตาม

ขนาดที่ระบุในคําสั่ง 

รูปแบบของการประกาศขอมูล 

               ในการประกาศขอมูล (ตัวแปร) มักประกาศในเซกเมนตขอมูล โดยจะระบุช่ือของ

ตัวแปรนั้น พรอมทั้งคําสั่งเทียมที่ใชระบุขนาดของขอมูล  จากนั้นจะระบุขอมูลตาง ๆ ที่จะใช

ตําแหนงที่จะจองนัน้ รูปแบบในการระบุเปนดังนี้ 

        variable_name Dx data 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.1  การประกาศขอมูล 

ตัวอยางการประกาศขอมูล 

               จากการประกาศขอมูลในสวนของโปรแกรมที่  8.1 จะมีการจัดสรรเนื้อที่ ใน

หนวยความจํา แสดงไดดังภาพที่ 8.1 สังเกตวาในการประกาศขอมูล data1 กับ data2 นั้นการ

ระบุขอมูลเหมือนกันแตขนาดของขอมูลตางกัน ทําใหการจองเนื้อที่ในหนวยความจํานั้น

แตกตางกันดวย 

     dseg segment 

   data1 db 1,2 

   data2 dw 1,2 

   data3 db ’Hi’,10,13 

คําสั่งเทียม ความหมาย 

DB 

DW 

DD 

DQ 

DT 

Define Byte : ประกาศจองขอมูลใหมขีนาดหนวยละ 1 ไบต 

Define Word : ประกาศจองขอมูลใหมขีนาดหนวยละ 1 เวริด ( 2 ไบต) 

Define Doubleword : ประกาศจองขอมูลใหมขีนาดหนวยละ 2 เวริด  

Define Quadword : ประกาศจองขอมูลใหมขีนาดหนวยละ 4 เวริด  

Define Ten Bytes : ประกาศจองขอมูลใหมขีนาดหนวยละ  10 ไบต 
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   data4 dd 1234h 

   dseg ends 

 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.1 ตัวอยางการประกาศขอมูล 

DS:00h 01h data1 

DS:01h 02h  

DS:02h 01h data2 

DS:03h 00h  

DS:04h 02h  

DS:05h 00h  

DS:06h 48h data3 

DS:07h 69h  

DS:08h 0Ah  

DS:09h 0Ch  

DS:0Ah 34h data4 

DS:0Bh 12h  

DS:0Ch 00h  

DS:0Eh 00h  

 

ภาพท่ี 8.1 แสดงการจัดเรยีงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของโปรแกรมที่ 8.1 

 

การระบุไมระบุคาของขอมูลท่ีจองเน้ือท่ี 

               สามารถประกาศจองหนวยความจําโดยไมระบุคาเริ่มตนไดโดยการระบุคาเปน ‘?’  

ดังเชนในสวนของโปรแกรมที่ 8.2  จะมกีารจองเนื้อที่ไวแตไมมกีารกําหนดคาเริ่มตน 

data5 db ? 

data6 dw ? 
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สวนของโปรแกรมท่ี 8.2  การใชจองหนวยความจําโดยไมระบุคาเริ่มตน 

การประกาศขอมูลท่ีซ้ํากัน 

สามารถใชคําสั่งเทียม dup เพื่อบอกการซ้ํากันของขอมูลได รูปแบบของคําสั่งเทยีม dup มดีังนี้ 

count  dup (value) 

ตัวอยาง  การประกาศที่ใชคําสั่งเทยีม 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 (?) 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.3  การใชคําสั่งเทยีม dup 

               Assembler จะจองหนวยความจําขนาด 10 ไบต ที่มีคาเปน 0 และจะใหเลเบล 

data7 ช้ีไปที่ตําแหนงเริ่มตนของขอมูลนี้  ในสวนของ data8 จะเปนขอมูลแบบไบตจํานวน 4x5 

ไบต ที่มีคาเทากับ 0 เชนเดียวกัน สังเกตวาภายในเครื่องหมายวงเล็บของคําสั่งเทียม dup 

สามารถใสขอมูลไดหลายคา รวมทัง้กําหนดคาแบบซ้ํากันโดยใชคําสั่ง dup อกีได ดังเชนตัวแปร 

data9 ในตัวแปร data10 เปนการประกาศจองหนวยความจําไวโดยไมระบุคาเริ่มตน 

                                                

8.2 การอางใชขอมูลท่ีประกาศไว 

               ในการอางใชขอมูลหรือตัวแปรที่ประกาศไว สามารถอางโดยใชชื่อของเลเบลที่

ประกาศไวได Assembler จะจัดการนําตําแหนงของขอมูลนั้นมาแทนคาใหโดยอัตโนมัติ  ยังสามารถ

อางคาในหนวยความจําโดยอางสัมพัทธกับเลเบลที่กําหนดขึ้นได  สวนของโปรแกรมที่ 8.4 เปน

โปรแกรมที่อางใชคาของตัวแปรที่กําหนดในสวนของโปรแกรมที่ 8.2  โดยหลังจากการทํางานของ

โปรแกรมคาในหนวยความจําจะเปลี่ยนไป แสดงไดดังภาพที ่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 69h  

DS:08h 0Ah  

DS:09h 0Ch  

DS:0Ah 34h data4 

DS:0Bh 12h  

DS:0Ch 00h  

DS:0Eh 00h  

 

ภาพท่ี 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] 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.4 ตัวอยางการเรยีกใชตัวแปร 

               คาในรีจิสเตอร AL  BX  และ CL มีคาเปน 01h  01h  และ  00h ตามลําดับ สังเกต

วาในการกําหนดคาคงที่ใหกับตัวแปรในหนวยความจํากระทําไดทันทีโดยไมตองระบุขนาด 

เนื่องจากในการประกาศตัวแปรไดระบุกับ assembler แลววาจะเปนตัวแปรขนาดเทาใด แตใน

กรณทีี่ตองการจะอางแตกตางจากที่ระบุก็สามารถกระทําไดโดยตองระบุขนาดของขอมูลกํากับ

ดวย เชนในคําสั่ง  mov cl, byte ptr data4[2]  เปนการอางขอมูลแบบ 8 บิต เพราะ CL  เปน

รจิีสเตอรขนาด 8 บติ 

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 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.5  การอางตําแหนงของขอมูล 
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การอางตําแหนงขอมูลโดยคิดสัมพัทธกับรจิีสเตอร BX 

               นอกจากการระบุตําแหนงสัมพัทธกับเลเบลโดยใชคาคงที่แลว 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] 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.6  การอางตําแหนงของขอมูลสัมพัทธกับเลเบลโดยใชคาจากรจิีสเตอร BX 

               ในคําสั่ง mov กอนบรรทัดที่ 5  อางหนวยความจําโดยสัมพันธกับ data3 และคาใน 

BX แตในคําสั่ง mov บรรทัดสุดทายของสวนของโปรแกรมที่ 8.6 อางหนวยความจําสัมพันธกับ 

BX ซึ่งเก็บออฟเซ็ตของ data3  

 

8.4 การประกาศขอมูลสําหรับการใชบรกิารของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah 

               ฟงกช่ันหมายเลข 09h และ 0Ah ของ DOS เปนฟงกช่ันที่ตองมีการสงแอดเดรส

ของขอมูลในหนวยความจํา  การประกาศขอมูลสําหรับฟงกช่ันหมายเลข 09h จะไมมีความ

ซับซอนมากนัก แตสําหรับฟงกช่ันหมายเลข 0Ah การประกาศขอมูลที่เหมาะสมจะทําใหเขียน

โปรแกรมไดงายมากขึ้น 

 

8.5 การใชบรกิารของ DOS หมายเลข 09h : การพมิพขอความ 

               ฟงกช่ันหมายเลข 09h นี้รับขอมูลปอนเขาคอื 

          AH = 09h 

DS : DX = ตําแหนงของหนวยความจําของขอมูลที่จะแสดง โดยขอมูลนี้จะตองจบดวยอักขระ ‘$’ 

ถาตองการพมิพขอความ “Hello world”  สามารถประกาศขอมูลในหนวยความจําไดดังนี้ 

dseg segment 

mesg db ’Hello world’,10,13,’$’ 

dseg ends 
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สวนของโปรแกรมท่ี 8.7  ตัวอยางการประกาศขอมูลสําหรับการใชบริการของ DOS 

หมายเลข 09h 

สามารถสั่งแสดงขอมูลดังกลาวไดโดย 

        mov    ah,09h 

        mov    dx,offset mesg 

        int      21h 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.7  ตัวอยาง การใชบริการของ DOS หมายเลข 09h อักขระหมายเลข 

10 (Line feed) และ 13 (Carriage Return) คอืรหัสควบคุมใชในการสั่งใหขึ้นบรรทัดใหม 

 

8.6 การใชบรกิารของ DOS หมายเลข 0Ah : การอานขอความ 

               ฟงกช่ันนี้จะอานขอความจากผูใชจนกระทั่งผูใชกดปุม Enter โดยขอมูลปอนเขา

จะตองระบุตําแหนงของหนวยความจําที่ใชเก็บขอมูล (บัฟเฟอร) ของขอความ  ฟงกช่ัน

หมายเลข 0Ah นี้รับขอมูลปอนเขาคอื 

       AH = 0Ah 

       DS : DX = ตําแหนงของหนวยความจําที่จะใชเก็บขอความ (บัฟเฟอร) 

บัฟเฟอรจะตองมรูีปแบบดังนี้ 

               1. ไบตแรกของหนวยความจําเก็บคาความยาวสูงสุดของขอความที่อานได ความ

ยาวนี้จะรวมรหัสขึ้นบรรทัดใหมดวย 

               2. DOS จะเขยีนความยาวจรงิของขอความที่อานเขามาไดในไบตที่สอง 

               3. สําหรับไบตถัด ๆ ไปจะเปนรหัสแอสกขีองขอความที่อานเขามา 

การประกาศขอมูลสําหรับการเรยีกใชฟงกช่ันนี้จะสามารถประกาศไดดังสวนของโปรแกรมที่ 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 

สวนของโปรแกรมท่ี 8.9  การประกาศขอมูลสําหรับการใชบรกิารของ 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

นัน้บรกิารหมายเลข 0Ah จะเก็บอักขระขึ้นบรรทัดใหมใหดวย ดังนัน้จะตองเพื่อขนาดบัฟเฟอรที่

จะใหเก็บขอความไว 1 ไบตดวย แตในการคืนคาความยาวของขอความมาให บริการหมายเลข 

0Ah นี้จะใสความยาวที่ไมรวมอักขระขึ้นบรรทัดใหมนี้ เมื่อรับขอความเสร็จแลว เคอรเซอรจะ

อยูที่ตนบรรทัดที่ปอนขอความนัน้  ดังนัน้ถาพมิพขอความเดิมซ้ําไปอีกครั้งจะทําใหขอความทับ

กันและจะไมทราบวามีการพิมพขอความออกมาอยางถูกตองหรือไม ดังนั้นจึงใชฟงกช่ัน

หมายเลข 09h สั่งพิมพชุดอักขระสําหรับการขึ้นบรรทัดใหมกอนที่จะสั่งพิมพขอความที่รับมา

ขอความที่สั่งพิมพดวยบริการหมายเลข 09h จะตองจบดวยอักขระ ‘$’  ดังนั้นจึงตอง

กําหนดคาในไบตสุดทายของขอความที่รับมาดวยอักขระ ‘$’ โปรแกรมนี้จะทํางานผิดพลาดถา

ภายในขอความมเีครื่องหมาย ‘$’ อยูดวย 

 

; 

; display string 

; 

dseg segment 

;string buffer 

maxlen db 30   ;29 chars + 1 return 

msglen db ? 

msg  db 30 dup (?) ;29 chars + 1 return 

;newline string 

newline db 10,13,'$'  

dseg ends 

sseg segment stack 

 db 100h dup (?) 

sseg ends 

cseg segment 

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

start: 

 mov ax,dseg   ;set DS 

 mov ds,ax 

 mov ah,0Ah   ;read string 
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 mov dx,offset maxlen 

 int 21h 

 mov ah,09h   ;newline 

 mov dx,offset newline 

 int 21h 

 mov bl,msglen  ;get string length 

 mov bh,0 

 mov msg[bx],'$'  ;terminate string 

 mov ah,09h   ;display it 

 mov dx,offset msg 

 int 21h 

 mov ax,4C00h  ;bye-bye 

 int 21h 

cseg ends 

 end start 

 

โปรแกรมท่ี 8.10  แสดงการรับขอความและแสดงขอความนัน้กลับมา 

   

              คําสั่งกระโดด และคําสั่งเกี่ยวกับการทําซ้ํา คือการนําคําสั่งเหลานี้ไปใชในการสราง

โครงสรางควบคุม (Control Structures) แบบตาง ๆ ซึ่งจะศกึษาในสัปดาหตอไป  

   

8.7 คําสั่งกระโดด (Jump Structures) 

              คําสั่งกระโดดเปนคําสั่งที่สั่งใหหนวยประมวลผลกระโดดไปทํางานที่ตําแหนงอื่น  

รูปแบบทั่วไปของคําสั่งกระโดดคอื 

               Jxx    label 

คําสั่งกระโดดแบงไดเปน 2 กลุม คือ คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไข  และคําสั่งกระโดดแบบมี

เงื่อนไข คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไขคือคําสั่ง JMP สวนในกลุมของคําสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไข

แบบคราว ๆ ออกเปนสองกลุมคือกลุมซึ่งพิจารณาการกระโดดจากคาในแฟล็ก และกลุมที่

พิจารณาการกระโดดจากคาในรีจิสเตอร  สวนใหญคําสั่งกระโดดที่พิจารณาคาในแฟล็กจะใช

ผลลัพธที่ไดจากคําสั่ง CMP คําสั่งกระโดดตาง ๆ สรุปไดดังตารางที่ 8.3 แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ 
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ตารางท่ี 8.3 แสดงคําสั่งกระโดดตางๆ 

 

คําสั่งกระโดด ความหมาย เง่ือนไข 

คําสั่งกระโดดแบบไมมเีง่ือนไข  

 JMP Jump Always 

คําสั่งกระโดดท่ีพจิารณาคาจากแฟล็ก (Flag)  

Zero flag 
 JZ   (JE) 
 JNZ (JNE) 

 

Jump if Zero (Jump if Equal) 

Jump if Not Zero (Jump if Not Equal) 

 

ZF = 1 

ZF = 0 

Overflow flag 
 JO 
 JNO 

 

Jump if Overflow 

Jump if Not Overflow 

 

OF = 1 

OF = 0 

Parity flag 
 JPO 
 JPE 

 

Jump if Parity Odd 

Jump if Parity Even 

 

PF = 0 

PF = 1 

Signs flag 
 JS 
 JNS 

                                            

Jump if Sign 

Jump if No Sign 

 

SF = 1 

SF = 0 

Carry flag 
 JC 
 JNC 

                                            

Jump if Carry 

Jump if No Carry 

 

CF = 1 

CF = 0 

Comparing unsigned 

numbers 
 JA   (JNBE) 
 JB   (JNAE) 
 JAE  (JNB) 
 JBE  (JNA) 

 

Jump if Above (Not Below or Equal) 

Jump if Below  (Not Above or Equal) 

Jump if Above or Equal  (Not Below) 

Jump if Below or Equal  (Not Above) 

 

(CF and ZF) = 0 

CF = 1 

CF = 0 

(CF or ZF) = 1 

คําสั่งกระโดดท่ีพจิารณาคาจากรีจิสเตอร  

Testing for CX 
 JCXZ 

 

Jump if CX is equal to zero 

 

CX = 0 
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              คําสั่งตาง ๆ เหลานี้จะใชในการสรางโครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรม 

โดยจะใชประกอบกับคําส่ัง CMP ดังที่ไดกลาวมาแลว  ยกเวนคําสั่ง  JCXZ  จะนิยมใชประกอบ

กับกลุมคําสั่งประเภทการทําซ้ํา (LOOP) คําสั่งที่ใชควบคุมการกระโดดแบบมีเงื่อนไขที่ใชการ

เปรียบเทียบระหวางโอเปอรแรนดสองตัวของคําสั่ง CMP  มีสองกลุมคือ กลุมที่คิดการ

เปรยีบเทยีบเปนการเปรยีบเทยีบของเลขไมคดิเครื่องหมาย (JA JB JAE JBE)  และกลุมที่คิดเปน

เลขคิดเครื่องหมาย (JG JL JGE JLE)  ในการใชคําสั่งกระโดดทั้งสองกลุมนี้จะตองพิจารณา

ขอมูลที่เปรยีบเทยีบกันดวย (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

ตัวอยาง 

(1)  cmp ah,10 ; เปรยีบเทยีบ ah กับ 10 

  jz lab1 ; ถาเทากันใหกระโดดไปที่ lab1 

  mov bx,2 

 lab1: add cx,10 

(2)  cmp ah,10 ; เปรยีบเทยีบ ah กับ 10 

  jge tenup ; ถามากกวาหรอืเทากับใหกระโดดไปที่ tenup 

  add dl,’0’ 

  jmp endif ; กระโดดไปที่ endif 

 tenup: 

  add dl,’A’ 

 endif: 

(3) getonechar: 

  mov ah,1 ; ใชบรกิารหมายเลข 1 : อานอักขระ 

  int 21h  

  cmp al,’Q’ ; เปรยีบเทยีบ al กับ ’Q’ 

  jne getonechar ; ถาไมเทากันใหกระโดดไปที่ getonechar  

      (กลับไปรับตัวอักษรใหม) 

(4)  mov ah,02 ; บรกิารหมายเลข 2 : พมิพอักขระ 

  mov dl,32 ; เริ่มที่ ชองวาง ASCII = 32 (’ ’)  

 printloop: 

  cmp dl,128 ; เปรยีบเทยีบ dl กับ 128 (ASCII สุดทาย) 
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  ja finish ; ถามากกวากระโดดไปที่ finish 

  int 21h ; พมิพอักขระที่มี ASCII = dl 

  inc dl ; เพิ่ม dl  

  jmp printloop 

 finish: 

 

8.8 คําสั่งวนรอบ (Loop Statements) 

              คําสั่งที่ใชกระทําซ้ําใน 8086 ยังมีอีกกลุมหนึ่งที่ใชคาในรีจิสเตอร CX (Counter 

Register) ในการนับจํานวนครัง้ของการทํางาน  คําสั่งกลุมนี้คอื 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 มผีลเหมอืนคําสั่งแตจะไมมผีลกระทบกับแฟล็ก 

   DEC CX 

   JNZ label 

ตัวอยางการใชคําสั่ง LOOP 

โปรแกรมตัวอยางนี้คํานวณผลรวมของเลขตัง้แต 1 ถงึ 20 

  mov cx,20 ; ทําซ้ํา 20 ครัง้ 

  mov bl,1 ; เริ่มจาก 1 

  mov dx,0 ; กําหนดคาเริ่มตนใหกับผลรวม 

 addonenumber: 

  add dl,bl ; บวก 8 บติลาง 

  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 มคีาเทากับศูนย (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 (ผลลัพธของคําสั่งกอนหนามคีาเทากับศูนย)   สังเกตวา คําสั่ง LOOPZ จะทํางานเหมือน

คําสั่ง LOOP แตแฟล็กศูนยจะตองมีคาเปนหนึ่งดวย คําสั่งนี้ถึงจะกระโดดไปที่เลเบลที่กําหนด  

ในทํานองกลับกันคําส่ัง LOOPNZ จะกระโดดไปทํางานเมื่อ CX มีคาไมเทากับศูนยและแฟล็ก

ศูนยมคีาเปน 0  คําสั่งทัง้สองนยิมใชในการทําซ้ําที่ทราบจํานวนครั้งแตมเีงื่อนไขในการทําซ้ํา 

ตัวอยางคําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ 

              ตัวอยางนี้แสดงการใชคําสั่ง LOOPNZ ในการคนหาขอมูลคาหนึ่งจากชุดของขอมูล 

ในตัวอยางนี้จํานวนขอมูลคอื 100 คา และขอมูลที่ตองการคนหาเก็บที่รจิีสเตอร DX 

 .data 

  datalist dw 100 dup (?) 

 .code 

  …                    

  mov bx,offset datalist        ;ให BX เก็บคาตําแหนงของ datalist 

  mov cx,100          ;ทําซ้ํา 100 ครัง้ 

  dec bx,2             ;ลดคาของ BX เพราะใน loop มกีารเพิ่มคา 

 checkdata: 
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  inc bx,2            ;BX ช้ีไปยังขอมูลตัวถัดไป 

  cmp dx,[bx]         ;เปรยีบเทยีบ 

  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

ใชเทคนคิตาง ๆ ในโปรแกรม ควรใสหมายเหตุใหชัดเจนและโดยปกติยังสามารถใชวิธีอื่นในการ

จัดการกับขอมูลตัวแรกได ดังตัวอยางถัดไป 

              ตัวอยางนี้เปนการคนหาอักษรตัวแรกของขอความที่ไมใชชองวาง โดยขอความนี้มีความ

ยาว 100 ตัวอักษร  ในตัวอยาง ตําแหนงเริ่มตนของขอความเก็บอยูที่ BX 

  cmp byte ptr [bx],’ ’ ; พจิารณาอักษรตัวแรก 

  jnz found ; อักษรตัวแรกไมใชชองวาง 

  mov cx,100 ; ทําซ้ํา 100 ครัง้ 

 findnotspace: 

  inc bx ; BX ช้ีไปยังอักษรตัวถัดไป 

  cmp byte ptr [bx],’ ’ ; เปรยีบเทยีบ 

  loopz findnotspace   ; ทําซ้ําถายังพบชองวางและยังไมครบขอมูล 

  jnz found ; คนเจออักษรตัวแรก 

  ; not found ; ขอความมแีตชองวาง 

  … 

 found: 

  ; found  ; พบอักษรตัวแรก 

  … 
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ตัวอยางโปรแกรม 

ตัวอยางท่ี 1 

              โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมที่พิมพคาของรหัสแอสกีที่รับมาเปนเลขฐาน   

สิบหก การแสดงตัวเลขเปนเลขฐานสิบหกนั้นมีความยุงยากเพราะอักษร ‘0’ ถึง ‘F’ ที่จะใชในการ

แสดงคานั้นมีรหัสแอสกีที่แยกออกเปนสองชวง ชวงแรกเปนชวงของตัวเลขเริ่มที่รหัส 48 ของ      

เลขศูนย อีกกลุมหนึ่งคือชวงของตัวอักษรเริ่มที่รหัส 65 ของตัว ‘A’ ดังนั้นในการแสดงผลจะตอง

ตรวจสอบตัวเลขในแตละหลักวาอยูในชวงใดโดยใชการเปรยีบเทยีบ 

 

; 

; display ASCII in HEX 

; 

.model small 

.dosseg 

.data 

newline db 10,13,'$' 

.stack 100h 

.code 

start: 

 mov ax,@data  ;set DS 

 mov ds,ax 

 mov ah,01h   ;Function 1 : Read char 

 int 21h   ;AL=ASCII 

 mov ah,0 

 mov bl,16   ;div AL by 16 

 div bl 

 mov cl,al   ;first digit 

 mov bl,ah   ;second digit 

 mov dx,offset newline ;display newline 

 mov ah,09h 
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 int 21h 

 mov dl,cl  ;print first digit 

 cmp cl,9 

 ja overnine1 ;above 9 

 add dl,'0' 

 jmp print1 

overnine1: 

 add dl,'A'-10 

print1: 

 mov ah,2 

 int 21h 

 mov dl,bl  ;print second digit 

 cmp bl,9 

 ja overnine2 

 add dl,'0' 

 jmp print2 

overnine2: 

 add dl,'A'-10 

print2: 

 mov ah,2 

 int 21h 

 mov ax,4C00h 

 int 21h 

end start 
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ตัวอยางท่ี 2 

              ตัวอยางนี้เปนโปรแกรมที่รับขอความจากผูใช  และรับตัวอักษรที่ผูใชตองการ

ตรวจสอบวามใีนขอความหรอืไม 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 

  



129 

 

      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

ประกาศตัวแปรหรือขอมูลนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับการประกาศเลเบลน่ันเอง สวนในการ

อางใชขอมูลหรือตัวแปรที่ประกาศไว สามารถอางโดยใชช่ือของเลเบลที่ประกาศไวได 

Assembler จะจัดการนําตําแหนงของขอมูลนั้นมาแทนคาใหโดยอัตโนมัติ ยังสามารถอางคาใน

หนวยความจําโดยอางสัมพัทธกับเลเบลที่กําหนดขึ้นได 

              การประกาศขอมูลสําหรับการใชบรกิารของ DOS หมายเลข 09h และ 0Ah ฟงกช่ัน

หมายเลข 09h และ 0Ah ของ DOS เปนฟงกช่ันที่ตองมีการสงแอดเดรสของขอมูลใน

หนวยความจํา  การประกาศขอมูลสําหรับฟงกช่ันหมายเลข 09h จะไมมีความซับซอนมากนัก 

แตสําหรับฟงกช่ันหมายเลข 0Ah การประกาศขอมูลที่เหมาะสมจะทําใหเขียนโปรแกรมไดงาย

มากขึ้น การใชบริการของ DOS ฟงกช่ันหมายเลข 0Ah จะเกี่ยวของกับการอานขอความสวน

ฟงกช่ันหมายเลข 09h จะเกี่ยวของกับการพมิพขอความ  

     คําสั่งกระโดดแบงไดเปน 2 กลุม คือ คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไข  และคําสั่ง

กระโดดแบบมีเงื่อนไข คําสั่งกระโดดแบบไมมีเงื่อนไขคือคําสั่ง JMP สวนในกลุมของคําสั่ง

กระโดดแบบมีเงื่อนไขแบบคราว ๆ ออกเปนสองกลุมคือกลุมซึ่งพิจารณาการกระโดดจากคา

ในแฟล็ก และกลุมที่พิจารณาการกระโดดจากคาในรีจิสเตอร  สวนใหญคําสั่งกระโดดที่

พจิารณาคาในแฟล็กจะใชผลลัพธที่ไดจากคําสั่ง CMP 
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คําถามทบทวน 
1. จงอธบิายความหมายของคําสั่งเทยีมสําหรับการระบุขนาดขอมูลในการจองหนวยความจําตอไปนี้ 

   DB, DW, DD, DQ, และ DT 

2. จงแสดงวธิกีารจัดเรยีงขอมูลในหนวยความจําจากการประกาศในสวนของโปรแกรมที่แสดง 

   อยูขางลางนี้ 

 dseg      segment 

 data1      dw 1,2 

 data2      dw 1,2 

 data3      db ’Cs’,14,15 

 data4     dd 3456h 

 dseg     ends 

2. คําสั่งเทยีม dup มไีวเพื่ออะไร 

3. อักขระหมายเลข 10 (Line feed) และ 13 (Carriage Return) หมายถงึอะไร 

4. จงอธบิายการประกาศขอมูลแตละบรรทัดสําหรับการเรยีกใชฟงกช่ันจากสวนของโปรแกรม 

   ที่แสดงอยูขางลางนี้ 

                         dseg       segment 

               maxlen db 60   

               msglen db ?   

               msg db 40 dup (?)  

               dseg ends 

5. ถาตองการพมิพขอความ “Computer Science SDU”  สามารถประกาศขอมูลใน       

   หนวยความจํานี้ไดอยางไร 

6. ขอความที่สั่งพมิพดวยบรกิารหมายเลข 09h จะตองจบดวยอักขระใดเสมอ       

7.จงอธบิายพรอมยกตัวอยางคําสั่งกระโดดแบบไมมเีงื่อนไขและคําสั่งกระโดดแบบมเีงื่อนไขวามีอะไรบาง 

8.จงอธบิายพรอมยกตัวอยางคําสั่ง CMP กลุมที่คดิการเปรยีบเทยีบเปนการเปรยีบเทยีบของ 

   เลขแบบไมคดิเครื่องหมายวามอีะไรบาง 

9.จงอธบิายพรอมยกตัวอยางคําสั่ง CMP กลุมที่กลุมที่คดิเปนเลขคดิเครื่องหมายวามอีะไรบาง 

10. คําสั่งกระโดดแบงออกเปนกี่กลุม อะไรบาง 
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    แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 9   

                   

หัวขอเนื้อหา   โครงสรางควบคุม (Control Structure)                

                    

รายละเอียด 

               ศึกษาเกี่ยวกับการใชคําสั่งกระโดดมาสรางเปนโครงสรางควบคุมในรูปแบบตาง ๆ 

การใชคําสั่งกระโดดในลักษณะตางๆ จะทําใหชุดคําสั่งมคีวามเปนโครงสรางมากขึ้น 

                  

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

              

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

                       

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา      

                                                           

แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช 
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 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด  

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                                                        

เนื้อหาท่ีสอน 

        ในสัปดาหที่ 9 การจัดการเรยีนการสอน จะเกี่ยวของกับโครงสรางการตัดสินใจแบบ 

if-then-else การสราง repeat until loop การสราง while loop และการสราง for loop ซึ่งคําสั่ง

กระโดด ทําใหสามารถเขยีนโปรแกรมใหมีการทํางานที่ซับซอนขึ้นได แตการใชกลุมคําสั่งตางๆ 

อยางไมเปนระบบทําใหชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมานั้นทําความเขาใจไดยากและมีลักษณะไมเปน

ระบบที่สมบูรณ ดังนั้นการใชคําสั่งกระโดดมาสรางเปนโครงสรางควบคุมในรูปแบบตาง ๆ จะ

ทําใหชุดคําสั่งมคีวามเปนโครงสรางมากขึ้น (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   

          

9.1 การสรางโครงสรางการตัดสนิใจแบบ if-then-else 

               รูปแบบของโครงสรางที่งายที่สุดคือโครงสรางแบบ if-then-else รูปแบบของ

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลีใหมโีครงสรางแบบ if-then-else มลีักษณะดังนี้ 
 

  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) 

if AL<10 the 

 

DL:=AL+’0’ 

 

 

else 

   DL:=AL+’A’-10; 

(b) 

       cmp   al,10 

       jae   abovenine 

       mov   dl,al 

       add   dl,’0’ 

       jmp   endif 

abovenine: 

       mov   dl,al 

       add   al,’A’-10 

endif: 

       โปรแกรมท่ี 9.1  โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมที่เขียนดวยโครงสรางของภาษา pascal  

        โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ที่เทยีบเทากัน 

 

9.2 การสราง repeat until loop 

โครงสรางของ repeat until loop ในภาษาระดับสูงทั่วไปมลีักษณะ แสดงไดดังภาพที่ 9.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.1 แสดงโครงสรางควบคุมแบบ repeat until 

 

จริง 

   คําสั่ง 

   คําสั่ง 

   คําสั่ง 

     เงื่อนไข 
เท็จ 
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ตัวอยาง โปรแกรมที่ 9.2 การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาแอสแซมบลีโดยมีโครงสรางแบบ 

repeat until  

(a) 

BL:=1; 

CX:=0; 

DX:=0; 

Repeat 

          DX:=DX+BL*BL; 

 

 

BL:=BL+1; 

CX:=CX+1; 

until (DX>100); 

(b) 

      mov   bl,1 

      mov   cx,0 

      mov   dx,0 

startloop: 

      mov   al,bl 

      mul   bl    ;result in ax 

      add   dx,ax 

      inc   bx 

      inc   cx 

      cmp   dx,100 

      jbe   startloop 

 

โปรแกรมที่ 9.2 โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมภาษา Pascal ที่ใชโครงสรางแบบ repeat until    

 โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ที่เทยีบเทากัน 

รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เทยีบเทากับ repeat until loop มลีักษณะเปนดังนี้ 
 

          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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.2 โครงสรางควบคุมแบบ while loop 

ตัวอยาง  โปรแกรมที่ 9.3 การเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีโดยมโีครงสรางแบบ while loop   

 

โปรแกรม (a) แสดงตัวอยางของโปรแกรมภาษา 

pascal ท่ีใชโครงสรางแบบ while loop    

โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมภาษาแอสแซมบลท่ีี

เทียบเทากัน 

รูปแบบของโปรแกรม 

ภาษาแอสแซมบลท่ีีเทียบเทากับ while loop มี

ลักษณะเปนดังน้ี   

startlabel: 

if condition is false  then          

     jump to endlabel 

         action 

          ... 

                                                                                  action 

                     jump to startlabel 

            endlabel: 

         (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: 

จริง 

   คําสั่ง 

   คําสั่ง 

   คําสั่ง 

     เงื่อนไข 
เท็จ 
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9.4 การสราง for loop 

เราสามารถใชคําสั่งกระโดดในการสรางโครงสรางแบบ for loop ได  นอกจากนั้นเรายัง

สามารถใชคําสั่งกลุม LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ไดเชนเดียวกัน โครงสรางของ 

for loop มลีักษณะ แสดงไดดังภาพที่ 9.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.3  โครงสรางของ for loop 

รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่มโีครงสรางเปนแบบ for loop มลีักษณะดังนี้ 
 

  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: 

จริง 

   คําสั่ง 

   คําสั่ง 

         ปรับคาตัวแปล 

เท็จ 

      กําหนดคาเร่ิมตน 

          ของตัวแปล 

จริง 

คาของตัวแปลอยู

ในขอบเขต 
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ตัวอยาง โปรแกรมที่เขยีนโดยใชรูปแบบลักษณะนี้เปนดังโปรแกรมที่ 9.4 

 

(a) 

CX:=0; 

 

for DL:=1 to 100 do 

 

 

 

   begin 

  if DL mod 7=0 then 

 

 

 

 

 

 

 

         CX:=CX+1; 

 

 

    

 

   end; 

 

(b) 

      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 

 

      inc   cx 

endif: 

 

      inc   dl 

      jmp   startloop 

endloop: 

 

โปรแกรมท่ี 9.4 โปรแกรม (a) แสดงโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา pascal ที่ใชโครงสรางแบบ for loop    

 โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมที่เขยีนดวยภาษาแอสแซมบลี 
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     นอกจากนี้ยังสามารถใชคําส่ัง LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ได 

เชนเดยีวกัน ดังตอไปนี้ 

 

   set the value of  CX 

  startloop: 

   actions 

   LOOP  startloop 

 

แตการใชคําสั่ง LOOP ในการสรางโครงสรางแบบ for loop ไมสามารถสรางโครงสรางการกระทําซ้ํา

ที่มคีวามซับซอนมาก ๆ ได  เชนการกระทําซ้ําที่มวีงรอบของการกระทําซ้ําซอนกันหลาย ๆ วง 

   สําหรับคําสั่ง LOOPZ และ LOOPNZ นั้น เราสามารถนํามาใชในการสรางโครงสราง

ควบคุมที่มคีวามซับซอนขึ้นได โดยโครงสรางดังกลาวจะมีลักษณะปนกันระหวาง for loop และ 

while loop หรือ repeat until  น่ันคือเงื่อนไขควบคุมการกระทําซ้ําจะขึ้นกับทั้งคาของรีจิสเตอร 

(มลีักษณะคลายโครงสรางแบบ for loop)  และเปนเงื่อนไขจริง ๆ (คลาย repeat until loop และ 

while loop)  ดังในตัวอยางโปรแกรมตอไปนี้ 

 

(a) 

AX:=0; 

CX:=100; 

 

repeat 

   AX:=AX+data[BX]; 

   BX:=BX+2; 

   CX:=CX-1; 

until (data[BX]=0) or 

      (CX=0); 

 

 

(b) 

      mov    ax,0 

      mov    cx,100 

 

startloop: 

      add    ax,data[BX] 

      add    bx,2 

      cmp    data[BX],0 

      loopnz startloop 

โปรแกรมท่ี 9.5 โปรแกรม (a) แสดงโปรแกรมที่เขยีนดวยภาษา pascal   

   โปรแกรม (b) แสดงโปรแกรมที่เขยีนดวยภาษาแอสแซมบลี 
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สรุป 
             การใชคําสั่งกระโดดมาสรางเปนโครงสรางควบคุมรูปแบบตาง ๆ การใชคําสั่ง

กระโดดในลักษณะนี้จะทําใหโปรแกรมของเรามีความเปนโครงสรางมากขึ้น เชน การสราง

โครงสรางการตัดสินใจแบบ if-then-else, repeat until loop, while loop และ for loop เปนตน 

ดังนัน้ผูเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจําเปนจะตองทําความเขาวิธีการและรูปแบบการเลือก

การสรางโครงสรางควบคุมใชงานใหเหมาะสมมากที่สุด 

 

คําถามทบทวน 
1. อธบิายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ if-then-else 

2. อธบิายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ repeat until loop 

3. อธบิายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ while loop 

4. อธบิายพรอมยกตัวอยางการทํางานชองโครงสรางควบคุมรูปแบบ for loop 

5. จงเปรยีบเทยีบขอดแีละขอเสยีของรูปแบบโครงสรางควบคุมแบบ repeat until และ while loop 

6. จงเปลี่ยนโปรแกรมที่เขยีนดวยภาษาโปรแกรม pascal ที่ใหมาใหอยูในรูปของโปรแกรมภาษา 

   แอสแซมบลทีี่เทยีบเทากัน 

AX:=20; 

CX:=100; 

repeat 

   AX:=AX+data[BX]; 

   BX:=BX+8; 

   CX:=CX-2; 

until (data[BX]=0) or 

                     (CX=0);  
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    แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 10  

                         

หัวขอเนื้อหา   โปรแกรมยอยข้ันตน (The initial Subprogram)     

                    

รายละเอียด 

               รูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เขยีนในบทกอน ๆ จะมีสวนของโปรแกรม

หลายสวนที่ซ้ําซอนกัน สามารถที่จะแยกสวนยอยเหลานั้นเปนโปรแกรมยอยที่มีความอิสระ

จากโปรแกรมหลักได การแยกโปรแกรมเปนโปรแกรมยอยนี้ ทําใหสามารถนําสวนของ

โปรแกรมนั้นมาใชใหมไดสะดวก และการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําได

งายขึ้นดวย            

                                      

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

                                          

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

  1. บรรยาย        

  2. สบืเสาะหาความรู        

  3. คนควาเพิ่มเตมิ        

  4. ตอบคําถาม        

                                    

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา 
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

   2.2 ตรวจรายงาน       

     2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน       

                        

เนื้อหาท่ีสอน 

               ในสัปดาหที่ 10 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งที่รองรับการเรียก

โปรแกรมยอย การประกาศโปรแกรมยอย คําสั่งเก็บขอมูล (PUSH) และดึงขอมูล (POP) จาก

แสต็กและตัวอยางการใชงานโปรแกรมยอย ซึ่งรูปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ได

ศึกษากอนหนานี้จะมีสวนของโปรแกรมหลายสวนที่ซ้ําซอนกัน สามารถที่จะแยกสวนยอย

เหลานัน้เปนโปรแกรมยอยที่มคีวามอสิระจากโปรแกรมหลักไดการแยกโปรแกรมเปนโปรแกรม

ยอยนี้ ทําใหสามารถนําสวนของโปรแกรมนั้นมาใชใหมไดสะดวก อีกทั้งการตรวจสอบและ

แกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําไดงายขึ้นดวย   

 

10.1 คําสั่งท่ีรองรับการเรยีกโปรแกรมยอย 

              การเรียกโปรแกรมยอยมีความแตกตางกับการกระโดดทั่วไป เนื่องจากภายหลังที่

โปรแกรมยอยทํางานเสร็จ หนวยประมวลผลจะตองสามารถกระโดดกลับมาทํางานใน

โปรแกรมหลักตอไปได ดังนัน้การเรยีกใชโปรแกรมยอยนั้นจะตองมีการเก็บคา 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 

              ผูเขยีนโปรแกรมสามารถสรางโปรแกรมยอยโดยการประกาศเลเบลที่จุดเริ่มตนของ

โปรแกรมยอยเทานั้นก็ได แตโดยทั่วไปแลวจะประกาศโปรแกรมยอยโดยใชคูกับคําสั่งเทียม  

PROC และ ENDP  

ตัวอยาง  โปรแกรมที่ 10.1  โปรแกรมตัวอยางนี้เปนโปรแกรมที่สรางโปรแกรมยอยสําหรับ

พมิพเลขฐานสบิหกหนึ่งหลักช่ือ printhexdigit และใชโปรแกรมยอยนี้ในการเขียนโปรแกรมพิมพ

คารหัสแอสกขีองปุมที่รับคาจากผูใช (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 

โปรแกรมท่ี 10.1 สวนของโปรแกรมพมิพคารหัสแอสกเีปนเลขฐานสบิหก 

รูปแบบของการประกาศโปรแกรมยอยมลัีกษณะดังนี้  

   proc_name      PROC  NEAR 

       actions 

   proc_name      ENDP 

 

คําสั่งเทยีม NEAR ที่ตอจากคําสั่งเทยีม PROC เปนการระบุวาโปรแกรมยอยนี้เปนโปรแกรมยอย

ที่อยูในเซกเมนตเดยีวกันกับโปรแกรมหลัก และมกีารเรยีกใชแบบใกล ซึ่งจะมีผลในขั้นตอนการ

เก็บตําแหนงที่จะกระโดดกลับมาทํางานหลังการทํางานของโปรแกรมยอย  

              การทํางานของโปรแกรมยอยจากตัวอยางมีการเปลี่ยนแลงคาของรีจิสเตอร AH 

และรจิีสเตอร DL ซึ่งการเปลี่ยนคาของรจิีสเตอรทั้งสองตัวอาจทําใหเกดิผลกระทบขางเคียงกับ

โปรแกรมหลักไดถาโปรแกรมหลักมีการใชงานรีจิสเตอรทั้งสองดวยเชนเดียวกัน  ควรจะลด

การเกิดผลขางเคียงนี้โดยใหโปรแกรมยอยเก็บคาของรีจิสเตอรตาง ๆ ที่โปรแกรมยอยใชและ

คนืคาเดมิใหกับรจิีสเตอรเหลานัน้หลังการทํางาน  นยิมใชแสต็กในการเก็บคาของรีจิสเตอรเปน

การช่ัวคราวเนื่องจากสามารถเก็บขอมูลลงในแสต็กไดโดยไมตองจองเนื้อที่ลวงหนาและการ

เก็บขอมูลในลักษณะของแสต็กมคีวามสอดคลองกับการทํางานแบบโปรแกรมยอย  
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10.3 คําสั่งเก็บขอมูลและดงึขอมูลจากแสต็ก : คําสั่ง PUSH และคําสั่ง POP 

              สามารถใชคําสั่ง PUSH ในการเก็บขอมูลลงไปในแสต็ก และคําสั่ง POP สําหรับการ

เรยีกขอมูลออกมาจากแสต็ก  คําสั่งทัง้สองมรูีปแบบดังนี้ 

 

 push regs16  push mem 

 pop regs16  pop mem 

 

ขอมูลที่จะเก็บลงในแสต็กจะตองมขีนาด 16 บติเทานัน้ โดยการเก็บขอมูลในแสต็กจะมีลักษณะ

เปนแบบใสทหีลังดงึออกกอน การเก็บขอมูลลงในแสต็กจึงตองระวังลําดับของการเก็บและการ

ดงึขอมูลออกไปดวย 

               การทํางานของแสต็กจะมรีีจิสเตอร SS และ SP เปนรีจิสเตอรที่ใชเก็บตําแหนงของ

ขอมูลที่เก็บลงไปอันลาสุด  โดย SS จะเก็บเซกเมนตของแสต็ก และ SP จะเก็บออฟเซ็ตของ

ขอมูลลาสุด เมื่อมีการเก็บขอมูลเพิ่มลงในแสต็ก หรือมีการดึงขอมูลออกไปก็จะมีการปรับคา

ของรจิีสเตอรทัง้สองนี้ การทํางานของแสต็ก แสดงไดดังภาพที่ 10.1 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.1 แสดงการทํางานของแสต็ก 

โปรแกรมยอยท่ีมกีารเก็บคาของรจิีสเตอรตาง ๆ 

สามารถแกโปรแกรมยอยในตัวอยางใหมกีารรักษาคาในรจิีสเตอรตาง ๆ ไดดังโปรแกรมที่ 10.2 

;procedure PrintHexDigit 

;input   al : digit 

;affect  ah,dl 

; 

printhexdigit proc near 

 push ax 

 push dx 

?? SS : SP 

สมมติวา AX=1234 

   push ax 
 pop bx 

bx=1234 
1234 
?? 

SS : SP 1234 
?? SS : SP 
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 mov ah,2 

 mov dl,al 

 add dl,'0' 

 cmp al,10 

 jb printit 

 add dl,'A'-'0'-10 

printit: 

 int 21h 

 pop dx 

 pop ax 

 ret 

printhexdigit endp 

 

โปรแกรมท่ี 10.2  ตัวอยางโปรแกรมยอยที่รักษาคาของรจิีสเตอร 

สังเกตลําดับในการ push และ pop ของโปรแกรมยอย ลําดับในการ push จะตรงกันขามกับ

ลําดับในการ pop เนื่องจากการทํางานของแสต็กเปนแบบขอมูลที่ใสทหีลังจะถูกดงึออกกอน 

การเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการทํางานดังกลาว แสดงไดดังภาพที่ 10.2 

 
call    printhexdigit

? IP
?

กระโดดไปทํางานที่โปรแกรมยอย

DX
AX
IP
?

push  ax
push  dx

DX
AX
IP
?

pop   dx
pop   ax

ret
กระโดดกลับไป โปรแกรมหลัก

IP
?

ปรับคาโดยอัตโนมัติ

หลักการสั่ง CALL

และ RET

 
 

ภาพท่ี 10.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของแสต็กในการเรียกใชโปรแกรมยอย 
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              เมื่อมกีารเรยีกใชโปรแกรมยอยโดยคําสั่ง CALL คาของรีจิสเตอร IP ซึ่งเก็บตําแหนง

ของคําสั่งถัดไปจะถูก PUSH ลงในแสต็กโดยอัตโนมัติ  จากนั้นโปรแกรมจะกระโดดไปทํางานที่

โปรแกรมยอย ในโปรแกรมยอยมีการเก็บคาของรีจิสเตอร AX และรีจิสเตอร DX ลงในแสต็ก 

หลังการทํางานโปรแกรมยอยไดคืนคาของรีจิสเตอรทั้งสองโดยการดึงคาจากแสต็ก และ

เรียกใชคําส่ัง RET เพื่อกระโดดกลับไปทํางานยังโปรแกรมหลักตอ  สังเกตวาถาเก็บและดึงคา

ออกจากแสต็กไดไมถูกตองการกระโดดกลับไปทํางานยังโปรแกรมหลักอาจมกีารผิดพลาดได 
 

10.4 ตัวอยางการใชงานโปรแกรมยอย  

              โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้สรางโปรแกรมยอยขึ้นมาสองโปรแกรมยอย โปรแกรม

ยอยแรกเปนโปรแกรมยอยที่พิมพเลขฐานสิบหกหนึ่งหลัก สวนโปรแกรมยอยที่สองเปน

โปรแกรมยอยที่พมิพเลขฐานสบิหกขนาด 1 ไบต โดยเรยีกใชงานโปรแกรมยอยโปรแกรมแรก 

 

.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 
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สรุป                             
     การแยกโปรแกรมเปนโปรแกรมยอยนี้ ทําใหสามารถนําสวนของโปรแกรมนั้นมาใช

ใหมไดสะดวกและการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมยังสามารถกระทําไดงายขึ้นดวย  สวนการ

เรียกโปรแกรมยอยมีความแตกตางกับการกระโดดทั่วไป เนื่องจากภายหลังที่โปรแกรมยอย

ทํางานเสร็จ หนวยประมวลผลจะตองสามารถกระโดดกลับมาทํางานในโปรแกรมหลักตอไปได 

ดังนัน้การเรยีกใชโปรแกรมยอยนัน้จะตองมกีารเก็บตําแหนงของคําสั่งที่ทํางานอยูเดิมดวย 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

ตําแหนงที่โปรแกรมจะกระโดดกลับไปทํางานจากแสต็ก และกระโดดกลับไปทํางานตอยัง

โปรแกรมหลักตอไป 

 

คําถามทบทวน 
1. จงอธบิายการทํางานของคําสั่ง CALL และคําสั่ง RET 

2. การประกาศโปรแกรมยอยในภาษาแอสแซมบลโีดยทั่วไปมักจะใชคูของคําสั่งเทยีมอะไร     

3. คําสั่งเก็บขอมูลและดงึขอมูลจากแสต็กคําสั่ง PUSH และคําสั่ง POP มขีัน้ตอนการงานอยางไร 

4. การทํางานของแสต็กจะมรีจิีสเตอรที่เกี่ยวของอะไรบางและแตละรจิีสเตอรมหีนาที่และ 

   ทํางานอยางไร 

5. จงอธบิายเหตุการณที่เกดิขึ้นหลังจากมกีารเรยีกใชโปรแกรมยอยโดยคําสั่ง CALL 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 11               

                  

หัวขอเนื้อหา   การกระทําระดับบติ (The Bit Level)                 

                    

รายละเอียด 

               การจัดการกับขอมูลที่ไดศึกษาในบทกอน ๆ นั้นมีหนวยยอยในการจัดการเปนไบต 

โดยจะไมสามารถจัดการขอมูลที่มีขนาดยอยกวานั้นได แตในการทํางานจริงในบางครั้งรูปแบบ

ของขอมูลที่นําไปใช จําเปนตองจัดการใหอยูในรูปของบิต  ดังนั้นการใชคําสั่งเกี่ยวกับการ

จัดการระดับบติในการประมวลผลขอมูลกลุม ในบางกรณคีําสั่งกระทําระดับบิตสามารถชวยให

การคํานวณตาง ๆ ทําไดงายและมปีระสทิธภิาพมาขึ้นตามไปดวย                    

                           

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห               

                           

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม                 

                                                                                 

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา             
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

       1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน                

                                                              

เนื้อหาท่ีสอน 

               ในสัปดาหที่ 11 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งทางตรรกศาสตร การ

ประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร การใชคําสั่งเลื่อนบิต ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบิต 

การประยุกตใชงานคําสั่งเลื่อนบิต คําสั่งหมุนบิต คําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด ตัวอยางการใช

งานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบิต ซึ่งปญหาของการจัดการกับขอมูลจะกระทําใน

ระดับไบต โดยจะไมสามารถจัดการขอมูลที่มีขนาดยอยกวานั้นได แตในการทํางานจริงใน

บางครั้งรูปแบบของขอมูลที่นําไปใช จําเปนตองจัดการใหอยูในรูปของบิต  ดังนั้นการใชคําสั่ง

เกี่ยวกับการจัดการระดับบิตในการประมวลผลขอมูลกลุม ในบางกรณีคําสั่งกระทําระดับบิต

สามารถชวยใหการคํานวณตาง ๆ ทําไดงายและมปีระสทิธภิาพมาขึ้นตามไปดวย 

 

11.1 คําสั่งทางตรรกศาสตร 

               คําส่ังในกลุมนี้เปนคําส่ังประมวลผลขอมูลระดับบิต โดยจะนําคาในแตละบิตของ

ขอมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร คําสั่งในกลุมนี้ไดแก คําสั่ง AND  คําสั่ง OR  คําสั่ง XOR 

และคําสั่ง NOT ซึ่งรูปแบบการใชงานของกลุมคําสั่งดังกลาวจะมลีักษณะเหมอืนกัน คือจะมีการ
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รับโอเปอรแรนดสองตัว และจะนําขอมูลในโอเปอรแรนดตัวแรกมากระทํากับขอมูลตัวที่สอง

และจะเก็บผลลัพธของการกระทํานั้นในโอเปอรแรนดตัวแรก  สวนในกรณีของคําสั่ง NOT จะ

รับโอเปอรแรนดตัวเดียวและจะทําการกลับคาในบิตแลวเก็บผลลัพธลงในโอเปอรแรนดตัวนั้น

เลย  ตารางคาความจรงิของการกระทําทางตรรกศาสตร แสดงไดดังตารางที่ 11.1 

ตารางท่ี 11.1 แสดงคาของการกระทําทางตรรกศาสตร 

A B A and B A or B A xor B not B 

0 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 1 0 

1 0 0 1 1  

1 1 1 1 0  
 

คําสั่ง AND 

ผลลัพธของคําสั่ง AND จะมีบิตที่เปน 1 เมื่อบิตของขอมูลตัวตั้งทั้งสองตัวมีคาเปน 1 แสดงได 

(ตารางที ่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 จะมบีติที่เปน 1 เมื่อบติของขอมูลตัวตัง้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวมีคาเปน 1  

แสดงได (ตารางที ่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 al,25h 

or al,0Fh  ; al = 2Fh 

mov bl,55h 

or bl,80h  ; bl = 0D5h 

คําสั่ง XOR 

การทํางานของคําสั่ง XOR จะคลายกับคําสั่ง OR แตในกรณีที่ขอมูลมีบิตที่เปนหนึ่งทั้งคู 

ผลลัพธที่ไดจะมีคาเปนศูนย (ตารางที่ 11.1)  ลักษณะของการ XOR จะคลายกับการพิจารณา

เหตุการณที่เปนไปไดทัง้สองเหตุการณ แตไมสามารถเปนจรงิพรอมกันได 

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 จะสลับบติของโอเปอรแรนดจาก 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

ทดสอบวาขอมูลในบติที่ตองการมคีาเปนหนึ่งหรอืไม โดยเราจะพจิารณาผลลัพธจากแฟล็กทด 
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ตัวอยางคําสั่ง 

 mov al,7Ah 

test al,80h  ; test for the 7th bit 

jz biton  ; jump if 7th bit of al = 1 

mov bl,12h 

test bl,1  ; test for the 0th bit 

 

การประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร 

               การนําคําสั่งทางตรรกศาสตรมาใชในการประมวลผลขอมูลระดับบิตได จากตารางที่ 

11.1 สามารถนํามาสรางตารางที่ 11.2 ซึ่งแสดงผลของการใชคําสั่งทางตรรกศาสตรกับขอมูลได 

ตารางท่ี 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

กรณทีี่ตองการกลับบติของขอมูลจากศูนยเปนหนึ่ง 

ตัวอยางการประยุกตใชงานคําสั่งทางตรรกศาสตร 

               โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้จะเปลี่ยนบติที่ 1 และ 2 ของ AL ใหมีคาเปนศูนย (การนับ

บิตจะนับบิตที่มีนัยสําคัญต่ําสุดเปนบิตที่ 0) และเปลี่ยนบิตที่ 4 และบิตที่ 6 ใหมีคาเทากับ 1 

พรอมทัง้กลับบติที่ 3 ใหมคีาตรงกันขาม  การทํางานควรจะม ีแสดงไดดังภาพที่ 11.1 

AL XXXX XXXX 

and 1111 1001 

or 0101 0000 

xor 0000 1000 

   result X1X1 X00X 

ภาพท่ี 11.1 แสดงขัน้ตอนการแปลงคาของ AL 
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     โปรแกรมจะมลีักษณะดังนี้ 

  and al,0F9h ;clear bit 1&2 

  or al,50h ;set bit 4&6 

  xor al,08h ;switch bit 3 

 

11.2 คําสั่งเลื่อนบติ 

               การประมวลผลอีกรูปแบบที่เราสามารถกระทํากับขอมูลในระดับขั้นของบิตไดแก

การเลื่อนบติ ลักษณะการเลื่อนบติ แสดงไดดังภาพที่ 11.2  ในการเลื่อนบิตเราสามารถเลื่อนได

ทัง้ทางซายและทางขวา โดยคําสั่งสําหรับการเลื่อนบิตไปทางซายไดแก คําสั่ง SHL (Shift Left) 

คําสั่งสําหรับการเลื่อนบติไปทางขวาไดแก คําสั่ง SHR (Shift Right)  เรานิยมใชการเลื่อนบิตใน

การประมวลผลที่ตองการประมวลผลขอมูลทลีะบติ และมกีารประมวลผลเปนแบบวงรอบ 

 

0

Shift Left 1 Shift Right 1

0

Shift Left 2 Shift Right 2

0 000  
 

ภาพท่ี 11.2  แสดงลักษณะของการเลื่อนบติ 

รูปแบบของคําสั่งเลื่อนบติมลีักษณะดังนี้ 

SHR regs,1   SHR mem,1 

SHR regs,CL   SHR mem,CL 

SHR regs,number  SHR mem,number 

               โดยรูปแบบของคําสั่ง SHL จะมลีักษณะเหมอืนคําสั่ง SHR  รูปแบบทีส่ามจะใชได

กับหนวยประมวลผล 80286 ขึ้นไปเทานัน้โดยในการที่เราจะใชรูปแบบของคําสั่งของ 80286 

ในโปรแกรมเราจะตองระบุ คําสั่งเทียม 286  ลงในโปรแกรมดวย โดยใสคําสั่งนี้กอนหนาการ

ใชงานคําสั่งครัง้แรก (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 
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ตัวอยางการใชงานคําสั่งเลื่อนบติ 

โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมนับจํานวนบติที่มคีาเปนหนึ่งใน 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 

ความหมายทางคณิตศาสตรของการเลื่อนบติ 
 

ตารางท่ี 11.3 แสดงผลลัพธของการเลื่อนบติของขอมูลตาง ๆ  

               จากตารางจะสังเกตไดวานอกจากการเลื่อนบิตจะมีความหมายโดยตรงคือการ

เลื่อนบติไปทางซายหรอืทางขวาแลว การเลื่อนบติยังมคีวามหมายทางคณติศาสตรอกีดวย 

 

ขอมูล (คา) เลื่อนบติไปทาง จํานวน (บติ) ผลลัพธ (คา) 
0010 1110 (46) ซาย 1 0101 1100 (92) 
0010 1110 (46) ซาย 2 1011 1000 (184) 
0010 1110 (46) ซาย 3 0111 0000 (112) 
0110 0100 (100) ขวา 1 0011 0010 (50) 
0110 0100 (100) ขวา 2 0001 1001 (25) 
0110 0100 (100) ขวา 3 0000 1100 (12) 

 

               สังเกตวาการเลื่อนบิตไปทางซายจะมีผลลัพธเหมือนกับการคูณดวยกําลังของสอง  

ยกตัวอยางเชน การเลื่อนบิตไปทางซาย 1 บิตจะเหมือนกับการคูณดวยสอง ขอสังเกตคือจะตอง

พิจารณากรณีที่ขอมูลอยูในขอบเขตดวย เชน กรณีของการเลื่อน 0010 1110 ไปทางซาย 3 บิต  

(คูณดวย 8) ผลลัพธที่ไดจะมีความผิดพลาด การเลื่อนบิตไปทางขวาจะใหผลลัพธตรงกันขามกับ

การเลื่อนบติไปทางขวา น่ันคอืจะเสมอืนการหารดวยกําลังสอง (สังเกตวาผลลัพธที่ไดจะมีการปด

เศษเนื่องจากบติที่เลื่อนจะหายไป เชนในตัวอยางที่เลื่อนบติทางขวา 3 บติ) 
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คําสั่งเลื่อนบติแบบคิดเครื่องหมาย : คําสั่ง SAL และคําสั่ง SAR 

               ถาใชการเลื่อนบิตแทนการคูณหรือหารดวยกําลังของสองกับตัวเลขแบบคิด

เครื่องหมาย เราจะพบวาการเลื่อนบิตไปทางซายที่แสดงถึงการคูณนั้นยังสามารถใชกับตัวเลข

แบบคิดเครื่องหมายได เนื่องจากหลักที่เลื่อนเขามาแทนนั้นยังคงเปนเลขศูนยเหมือนในกรณี

ของเลขไมคดิเครื่องหมาย แตในกรณขีองการเลื่อนบติไปทางขวาที่ใชสําหรับการหารดวยกําลัง

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 
 

ตารางท่ี 11.4 แสดงตัวอยางผลลัพธของการเลื่อนบติแบบคดิเครื่องหมาย 

ขอมูล (คา) เลื่อนบติไปทาง จํานวน (บติ) ผลลัพธ (คา) 
0010 1110 (46) ซาย 1 0101 1100 (92) 
1110  1000 (-24) ซาย 2 1101 0000 (-48) 
0110 0100 (100) ขวา 1 0011 0010 (50) 
1010 1100 (-84) ขวา 2 1110 1011 (-21) 
1010 1100 (-84) ขวา 3 1111 0101 (-11) 

 

การประยุกตใชงานคําสั่งเลื่อนบติ 

                การนําคําส่ังเลื่อนบิตไปใชในการคูณและหารขอมูลได โดยการใชคําสั่งเลื่อนบิตแทน

การใชคําสั่ง MUL ทําใหการคูณทํางานไดเร็วขึ้นและในบางกรณีทําใหเขยีนโปรแกรมไดงายขึ้นดวย 

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 

 



161 

 

11.3 คําสั่งหมุนบติ 

               คําสั่งหมุนบิตมีความแตกตางกับคําสั่งเลื่อนบิตในจุดที่วา บิตที่เลื่อนไปแลวไมไดถูก

ทิ้งหายไป แตจะถูกนํามาใสแทนบิตที่เลื่อนไป แสดงไดดังภาพที ่11.3 

เลื่อนบิต

หมุนบิต
 

ภาพท่ี 11.3 แสดงลักษณะของการเลื่อนบติ และ การหมุนบติ 

เชนเดียวกับคําสั่งเลื่อนบิต คําสั่งหมุนบิตมีลักษณะการหมุนสองแบบคือ หมุนไปทางซาย    

(คําสั่ง ROL : Rotate Left) และ หมุนไปทางขวา (คําสั่ง ROR : Rotate Right)  รูปแบบของคําสั่ง

ทัง้สองจะมลัีกษณะเหมอืนคําสั่งเลื่อนบิต  การทํางานของคําสั่งทั้งสอง แสดงไดดังภาพที ่11.4 

   ROL 

 

  ROR 

ภาพท่ี 11.4  แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิต 

               นิยมใชคําสั่งหมุนบิตแทนคําสั่งเลื่อนบิตในกรณีที่ตองการใหคาของขอมูลกลับ

เหมอืนเดมิหลังประมวลผลครบรอบ 

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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คําสั่งหมุนบติท่ีผานแฟล็กทด 

คําสั่งหมุนบติอกีกลุมหนึ่งจะเปนการหมุนโดยนําบติไปผานแฟล็กทด ลักษณะการทํางาน แสดง

ไดดังภาพที่ 11.5  ซึ่งจะเห็นวาบิตที่เขามาแทนบิตที่หมุนไปจะนํามาจากแฟล็กทด และบิตที่ถูก

หมุนออกไปจะเขาไปแทนคาในแฟล็กทด  โดยคําสั่งหมุนบิตผานแฟล็กทดคือคําสั่ง RCL 

(Rotate Carry Left) และคําสั่ง RCR (Rotate Carry Right) 

 

   RCL 

   

RCR 

ภาพท่ี 11.5  แสดงลักษณะการทํางานของคําสั่งหมุนบิตที่ผานแฟล็กทด 

สังเกตวาบติที่ลนออกมาจะถูกนําไปพักที่แฟล็กทด กอนที่จะนํามาแทนที่ในขอมูล นิยมใชคําสั่ง

หมุนบิตผานแฟล็กทดในการเลื่อนบิตขอมูลที่เก็บตอเนื่องอยูในหลายรีจิสเตอร  ในการใชงาน

คําสั่งนี้เราจะตองกําหนดคาใหกับแฟล็กทดเสยีกอน โดยใชคําสั่ง STC และคําสั่ง CLC 

ตัวอยางการใชงานคําสั่งหมุนบติท่ีผานแฟล็กทด 

แสดงการเขยีนคําสั่งแสดงการเลื่อนบติของขอมูลขนาด 32 บติที่อยูในรจิีสเตอร DX,AX ไปทางซาย 1 บติ 

 clc 

rcl ax,1 

rcl dx,1 

ตัวอยางคําสั่ง   การคูณขอมูลขนาด 48 

บิตที่เก็บในรีจิสเตอร BX,DX และ AX 

ตอเนื่องกัน ดวย 4 

clc 

rcl ax,1 

rcl dx,1 

rcl bx,1 

clc 

rcl ax,1 

rcl dx,1 

rcl bx,1 

ตัวอยางคําสั่ง  การหารขอมูลใน DX,AX ดวย 2 

 

 

clc 

rcr dx,1 

rcr ax,1 
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ตัวอยางการใชงานคําสั่งเกี่ยวกับการประมวลผลระดับบติ 

โปรแกรมตัวอยางตอไปนี้เปนโปรแกรมที่แสดงคารหัสแอสกีของปุมที่รับจากผูใชเปนเลขฐานสอง  

โปรแกรมยอยที่แสดงขอมูลเปนรหัสเลขฐานสองใชการเลื่อนบติในการประมวลผล 
 

.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 
               คําส่ังทางตรรกศาสตรเปนคําสั่งประมวลผลขอมูลระดับบิต โดยจะนําคาในแตละ

บิตของขอมูลมาประมวลผลทางตรรกศาสตร  คําสั่งในกลุมนี้ไดแก คําสั่ง AND  คําสั่ง OR  

คําสั่ง XOR และคําส่ัง NOT รูปแบบการใชงานของคําสั่ง AND คําสั่ง OR และคําสั่ง XOR จะมี

ลักษณะเหมือนกัน คือจะรับโอเปอรแรนดสองตัว และจะนําขอมูลในโอเปอรแรนดตัวแรกมา

กระทํากับขอมูลตัวที่สอง และจะเก็บผลลัพธของการกระทํานัน้ในโอเปอรแรนดตัวแรก  สวนใน

กรณีของคําสั่ง NOT จะรับโอเปอรแรนดตัวเดียว และจะทําการกลับคาในบิตแลวเก็บผลลัพธ

ลงในโอเปอรแรนดตัวนั้นเลย สวนการประมวลผลอีกรูปแบบที่เราสามารถกระทํากับขอมูลใน

ระดับขัน้ของบติไดแกการเลื่อนบิต ในการเลื่อนบิตเราสามารถเลื่อนไดทั้งทางซายและทางขวา 

โดยคําสั่งสําหรับการเลื่อนบิตไปทางซายไดแก คําสั่ง SHL (Shift Left) คําสั่งสําหรับการเลื่อน

บิตไปทางขวาไดแก คําสั่ง SHR (Shift Right)  เรานิยมใชการเลื่อนบิตในการประมวลผลที่

ตองการประมวลผลขอมูลทลีะบติ และมกีารประมวลผลเปนแบบวงรอบ 
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คําถามทบทวน 

1. จงแสดงผลลัพธของคําสั่งจากคําสั่งขางลางที่ใหมาเมื่อบติของขอมูลตัวตั้งทั้งสองตัวมคีาเปน 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.จงแสดงผลลัพธของการเลื่อนบติของขอมูลตาง ๆ จากตารางที่ใหมา 

 

ขอมูล (คา) เลื่อนบติไปทาง จํานวน(บติ) ผลลัพธ (คา) 

0011 1110 (63)       ซาย      1     ? 
0011 1110 (63)       ซาย      2     ? 
0011 1110 (63)       ซาย      3     ? 
0111 0100 (116)       ขวา      1     ? 
0111 0100 (116)       ขวา      2     ? 
0111 0100 (116)       ขวา      3     ? 

 

3.จงแสดงผลลัพธของการเลื่อนบติแบบคดิเครื่องหมายของขอมูลตาง ๆ จากตารางที่ใหมา
          

ขอมูล (คา) เลื่อนบติไปทาง จํานวน(บติ) ผลลัพธ (คา) 
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.จงอธบิายพรอมยกตัวอยางคําสั่งหมุนบติผานแฟล็กทดตอไปนี้ 

 4.1 คําสั่ง RCL (Rotate Carry Left)       

 4.2 คําสั่ง RCR (Rotate Carry Right) 
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    แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 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 ดังนั้นรูปแบบการเช่ือมตอจึง

ตองถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับการทํางานรวมกันของอุปกรณตาง ๆ 

                          

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

                         

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม         

              

ส่ือการสอน                  

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา                  
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

      1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

      1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

      1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

      2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

    2.2 ตรวจรายงาน       

      2.3 ตรวจแบบฝกหัด       

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

      3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

    3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

    3.3 การเขาช้ันเรยีน                

                        

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 12 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับการอางแอดเดรสใน

เซกเมนตทั้งสี่ คือ CS, DS, SS และ ES การประยุกตใชคําสั่งในการอางแอดเดรสแบบตาง ๆ 

กระบวนการขัดจังหวะและการใชคําสั่งตดิตอกับอุปกรณใน   

                                         

12.1 การอางแอดเดรสใน 8086 

      ใน 8086 จะมองลักษณะของหนวยความจํา โดยแบงหนวยความจําเปนกลุมๆใน

รูปแบบของ เซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะช้ีไดถึง 64 กิโลไบต เซกเมนตทั้งสี่ไดแก CS, DS, SS 

และ ES จะแสดงแอดเดรสของหนวยความจําที่จะติดตอดวย CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรส

เริ่มตนของโปรแกรม DS จะเก็บคาดาตาเซกเมนตขณะนั้น SS ก็จะเก็บคาสแต็กเซกเมนต

ขณะนัน้ และ ES จะกําหนดเซกเมนตของขอมูลรวมที่เรยีกวา global data segment 

      โดยสิ่ งที่สําคัญคือ เซกเมนตจะแสดงตําแหนงเหมือนกับเปนพารากราฟ 

(paragraph) โดยจะเลื่อนไปทางซาย 4 บิต เพื่อที่จะกําหนดหรืออางแอดเดรสใหครบ 20 เสน 

โดยจุดเริ่มตนของพารากราฟจะตองมี 4 บิต หลังสุดเปน 0 เชน เปน 00000H, 00010H, 

00020H เปนตน เพื่อที่จะทําการติดตอกับขอมูลหนึ่งไบตหรือหนึ่งเวิรดนั้น 8086 ไดเตรียมคา 
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ออฟเซต เพื่อใชอางตําแหนงตั้งแตจุดเริ่มตนของเซกเมนตแอดเดรส ตําแหนงใดๆจะไดมาจาก

การบวกคาเซกเมนตรีจิสเตอรกับคาของออฟเซต 16 บิต เชนถาเซกเมนตมีคา E89F และให

ออฟเซตมคีา 0003H ทําการอางแอดเดรสไปที่ E89F3H (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

ลักษณะในการอางแอดเดรส โดยระบุตําแหนงดวย เซกเมนตและออฟเซต เชน 

mov ax, [es:100h] 

 mov bl, es:[bx] 

การอางขอมูลทั่วๆไปโดยไมระบุเซกเมนต ออฟเซตที่ระบุจะคดิเทยีบกับ DS เชน 

mov ax, B800h 

mov es, ax 

 

12.2 แบบการอางแอดเดรส 

อางแบบรจิีสเตอร (Register addressing) ขอมูลอยูในรจิีสเตอร เชน 

mov ax, bx  

อางแบบคาคงที่ (Immediate addressing) ขอมูลอยูในคําสั่ง เชน 

mov ax, 10 

การอางตําแหนงโดยตรง (Direct addressing) เปนการอางแอดเดรสแบบที่ระบุคาออฟเซตโดยตรง เชน 

 

 

 

 

 

การอางตําแหนงทางออมโดยใชรีจิสเตอร (Register indirect addressing) เปนการอางแอดเดรส

โดยแอดเดรสของขอมูลอยูในรจิีสเตอร เชน 

 

 

 

 

 

mov bx, offset buffer 
mov al, [bx] 
mov di, offset total 
add [di],al 

mov ax, [100h] 
mov [200h], cl 
mov cl, total 
mov sum, ax 
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การอางตําแหนงแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย

แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคารีจิสเตอรดัชนี ( SI หรือ DI ) มาบวกกับเลขคิดเครื่องหมาย

ขนาดแปดบติ หรอืเลขไมคดิเครื่องหมายขนาดสบิหกบติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

การอางตําแหนงแบบสัมพัทธกับฐาน (Base relative addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย

แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคาคงที่ไปบวกกับคาในรจิีสเตอร BX หรอื BP เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ถาคดิสัมพัทธกับ BP ออฟเซตที่ไดจะคดิเทยีบกับรจิีสเตอร SS (Stack Segment) 

.data 
balance  dw 10 dup(?) 
credit  dw 10 dup(?) 
debit  dw 10 dup(?) 
  … 
  mov cx, 10  
  mov si, 0 
calloop:  mov ax, balance[si] 
  sub ax, credit[si] 
  add ax, debit[si] 
  mov balance[si], ax 
  inc si 
  inc si 
  loop calloop 

 

.data 
rec dw 10 dup(4 dup(?)) 
 … 
 mov cx, 10 
 mov bx, offset rec 
updateloop: 
 mov ax, [bx]  ; x 
 add ax, [bx+2] ; +y 
 add ax, [bx+4] ; +z 
 mov [bx+6], ax ; c = x+y+z 
 add bx, 8 
 loop updateloop 
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การอางตําแหนงแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing) เปนการอางแอดเดรสโดย

แอดเดรสของขอมูลไดจากการนําคาของรจิีสเตอรฐาน ( BX หรือ BP ) รวมกับคาของรีจิสเตอร

ดัชน ี( SI หรอื DI ) 

 

 

 

 

 

 

ถาคดิสัมพัทธกับ BP ออฟเซตที่ไดจะคดิเทยีบกับรจิีสเตอร SS (Stack Segment) 

 

ตัวอยาง โปรแกรมแสดงตัวอักษรแบบใหญ 

      การแสดงตัวอักษรใหญๆนั้น ตองมีการเก็บตัวอักษรที่จะพิมพไวในหนวยความจํา 

โดยการควรเก็บเปนตารางจะงายตอความเขาใจ เชน ตารางขนาด 8*8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขยีนโปรแกรมสามารถเปลี่ยนจากการเก็บ 0 และ 1 เปน ชองวาง และ # แทนตามลําดับ 

 

 

 

 

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

.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 ) 
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โปรแกรมยอยสําหรับแสดงตัวอักษร หาตําแหนงเริ่มตนของตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

โดยตัวอักษรตัวแรกเริ่มที่ ‘A’ เริ่มที่ offset fontbuf แตละตัวตําแหนงเพิ่มขึ้นทีละ 64 ไบตซึ่งมา

จากการเก็บตัวอักษรในรูปของตาราง 8*8 ที่แสดงขางตน 

การพมิพตัวอักษรออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขยีนโปรแกรมสามารถลดขนาดการเก็บจากไบตเปนบติไดโดย 

 

 

 

 

 

 

 

  mov bx, offset fontbuf 
  mov dh, 0 
  sub dx, ‘A’ 
  mov cl, 6 
  shl dx, cl   ; dx = dx*16 
  add bx, dx   ; bx = buf addr 

  mov si, 0 
  mov dh, 0 
printline: 
  mov cx, 8 
printonechar: 
  mov dl, [bx+si] 
  call printchar 
  inc si 
  loop printonechar 
  call printnewline 
  inc dh 
  cmp dh, 8 
  jnz printline 
 

10h
28h
44h
FEh
82h
82h
82h
00h

 



173 

 

ซึ่งจากวธินีี้ทําใหใช 8 ไบตเทานัน้ในการเก็บสําหรับหนึ่งตัวอักษร 

 

 

 

               จากการที่ไดเปลี่ยนวธิกีารเก็บตัวอักษรคอืจากขนาด 64 ไบต เปน 8 ไบต จึงตองม ี

 

การแกไขสวนของโปรแกรมแสดงผลใหม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 14 : การตดิตอกับอุปกรณ 

 

 

  

 

 

 

                                  
 การทํางานของคอมพิวเตอรจะประกอบดวยการทํางานรวมกันของหนวยประมวลผลกลาง

กับอุปกรณรอบขาง ซึ่งการทํางานรวมกันนี้จําเปนตองมีการสงผานขอมูลระหวางหนวยประมวลผล

กลางและอุปกรณอื่น ๆ อยูเสมอ ดังนั้นรูปแบบการเช่ือมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกับ

.data 
fontbuf db 10h, 28h, 44h, 0Feh      

  db 82h, 82h, 82h, 00h 
โดยท่ีตองสําหรับทุกตัวอักษร ( A – Z ) 

  mov   si, 0 
  mov di, 0 
printline: 
  mov dh, [bx+si] 
  mov cx, 8 
printonechar: 
  test dh, 80h 
  jz printzero 
  mov dl, ‘#’ 
  jmp printit 
printzero: 
  mov dl, ‘ ‘ 
printit: 
  call printchar 
  rol dh, 1 
  loop printonechar 
  call printnewline 
  inc si 
  inc di 
  cmp di, 8 
  jnz printline 
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อุปกรณรอบขางจึงตองถูกออกแบบมาอยางเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ซึ่งจะแบง

รูปแบบการเช่ือมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรอบขางไดดังนี้ 

1. Programmed I/O หนวยประมวลผลมคีําสั่งโดยเฉพาะสําหรับการสงรับขอมูลกับอุปกรณ 

2. Memory-mapped I/O ซึ่งการติดตอแบบนี้นิยมใชในอุปกรณที่ไมมีคําสั่งพิเศษในการ

ตดิตอกับอุปกรณ I/Oการตดิตอจะเหมอืนกับการเขยีนและอานกับหนวยความจํา 

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

เหตุการณที่เกดิขึ้น 

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 

ขัน้ตอนโดยทั่วไปมขีัน้ตอนดังนี้ 

4.1 หนวยประมวลผลสั่งงาน I/O และระบุตําแหนงในหนวยความจําที่จะให I/O เขียนผลลัพธ

หรอือานขอมูล จากนัน้ CPU จะไปทํางานอื่น 

4.2 I/O จะเขยีนผลลัพธที่ไดหรอือานขอมูลจากหนวยความจําโดยตรงโดยไมผาน 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 คือตัวช้ีที่บอกตําแหนงที่อยูของ interrupt service routine ของอุปกรณ

แตละหมายเลขนัน้ โดยที่ interrupt แตละหมายเลขจะเกี่ยวของกับ interrupt vector 4 ไบต เชน interrupt 

vector เบอร 0 จะเกี่ยวของกับ vector ไบต 0 ถึง 3 โดยที่สองไบตแรกจะช้ีไปยัง offset ของ interrupt 

service routine สองไบตตอมาจะช้ีไปยัง segment ของ interrupt service routine 
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                การ interrupt จะเก็บตําแหนงที่อยูของคําสั่งถัดไป (return address) บน stack เนื่องจาก 

interrupt service routine อาจอยูในหนวยความจําสวนใดก็ได ดังนัน้ CPU จึงตองจัดการกับ interrupt 

คอืจะตองเก็บทัง้ offset และ segment ของโปรแกรมบน stack นอกจากนัน้ ก็ยังเก็บคาของ flag 

register ไวบน stack ซึ่งใน flag register ก็ม ี interrupt enable flag (IF)บติอยูดวย การที่ CPU รับรู 

interrupt จากภายนอกไดหรอืไม ขึ้นอยูกับคานี้ ถา IF มคีาเปน 0 CPU จะไมยอมรับสัญญาณจาก 

maskable interrupt ขณะที่กําลัง execute interrupt service routine อยูเมื่อ CPU เก็บคาของ flag register 

และ return address คอืคาใน register CS และ IP บน stack แลว ก็ใชเบอร interrupt อานคาตําแหนงที่

อยูของ interrupt service routine จาก interrupt vector แลวยายการทํางานไปยัง interrupt service routine 

เมื่อทํามาถงึคําสั่ง 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12.1 แสดงการเก็บตําแหนงที่อยูของคําสั่งถัดไป (return address) บน stack 

ท่ีมาของการขัดจังหวะ 

การขัดจังหวะของ CPU มทีี่มาจาก 2 ลักษณะไดแก 

1. การขัดจังหวะท่ีมาจากระบบฮารดแวร อุปกรณตางๆที่ตองการสรางการขัดจังหวะจะสง

สัญญาณมาที่อุปกรณควบคุมการขัดจังหวะ (Interrupt Controller) โดยสัญญาณที่เขามาที่

อุปกรณควบคุมนี้มีทั้งสิ้น 16 สัญญาณ (IRQ0 – IRQ16) จากนั้นอุปกรณควบคุมการขัดจังหวะ

สงสัญญาณมาที่ CPU พรอมทั้งสงหมายเลขของการขัดจังหวะมาพรอมกันดวย โดยถามีการ

ขัดจังหวะหลายอันที่รองขอพรอมกันอุปกรณนี้จะจัดลําดับความสําคัญของอุปกรณและสง

stack

Interrupt

read table

push flags,CS,IP

0:0

IRET

stack

pop flags,CS,IP
return

jump to interrupt 

routine
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สัญญาณที่มีความสําคัญสูงสุดกอน อุปกรณที่สรางการขัดจังหวะกลุมนี้ไดแก นาฬิกาของ

ระบบ แปนพมิพ ฮารดดสิก การดเสยีง ฯลฯ 

2. การขัดจังหวะท่ีมาจากระบบซอฟตแวร หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการขัดจังหวะที่เกิดขึ้น

จากอุปกรณภายในตัว CPU เองไดแก การเกิดความผิดพลาดในการทํางาน และการสั่งคําสั่ง 

INT โดยคําสั่ง INT มรูีปแบบดังนี้ 

 

 

 

เมื่อคําสั่ง INT ถูก execute CPU จะดําเนนิการดังตอไปนี้คอื 

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 interrupt-

type ดวย 4 

5. Load คาใน word ที่สองใน interrupt vector สําหรับ interrupt เบอรนี้ลงใน register CS 

ซึ่งก็คอืคาของ 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   การรับตัวอักษรจากแปนพมิพและแสดงผล 

interrupt 21H เปนการเรยีกใชงานฟงกชัน โดยใช register AH บรรจุหมายเลขฟงกชัน 

;DEMONSTRATE FUNCTION 01H 

;READ KEYBOARD AND DISPLAY 

CODE  SEGMENT PAGE 

  ASSUME CS:CODE,DS:CODE 

;*************************** 

;* MACRO DEFINITION * 

;*************************** 

 

INT interrupt – type 
โดยท่ี interrupt – type คือเบอรของ interrupt ซ่ึงมีคาระหวาง 0 ถึง 255 
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READ_KBD_ECHO MACRO 

  MOV AH, 01H  ;รอรับการกดตัวอักษรหนึ่งตัวจากแปนพมิพ 

  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 คําสั่งตดิตอกับอุปกรณใน 8086 

                หนวยประมวลผลของ 8086 สามารถติดตอกับอุปกรณไดทั้งแบบ Programmed 

I/O, Interrupt I/O, และ Direct Memory Access โดยคําสั่งเขยีนอานมรูีปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

   

ตัวอยาง     การตดิตอกับอุปกรณรอบขาง : การตดิตอกับลําโพง 

     ภายในเครื่องคอมพิวเตอรจะมีลําโพงเล็กๆโดยที่โปรแกรมสามารถควบคุมเสียงที่

ออกจากลําโพงนี้ โดยควบคุมผานพอรต  61H ใชในการนําขอมูลออกไปใหโปรแกรมและคานี้

จะคงอยูอยางนัน้จนกระทั่งโปรแกรมเปลี่ยนคา แตละบติของพอรต 61H มคีวามหมายดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                

              

     การสั่งงานลําโพงอยางงายๆสามารถทําไดโดยสั่งงานบติที่ 1 โดยการกําหนดคาลง 

ในบิตนี้เปลี่ยนคาไปมาระหวาง 0 และ 1 ซึ่งจะทําใหลําโพงเกิดการสั่นขึ้น การสั่งงานนั้นตอง

สั่งงานโดยไมใหกระทบกับบติอื่นๆ เชน 

 

บติ  0  timer 2 gates ( ควบคุมลําโพง ) 

1 speaker direct control 

2 multiplex port 62H 

3 cassette motor control 

4 enable parity check on system board memory 

5 enable parity check on I/O board memory 

6 keyboard clock control 

7 keyboard clear/multiplex port 60H 

 in AL, 61H 

 xor AL, 02H 

 out 61H, AL 

IN accumulator, DX 

IN accumulator, portnumber 

OUT DX, accumulator  

OUT portnumber, accumulator โดยที ่

 accumulator คอื register AX หรอื AL ขึ้นกับวาเปนการตดิตอแบบ 8 บติ หรอื 16 บติ 

 portnumber คอืหมายเลขของอุปกรณ (หมายเลข I/O) เราสามารถระบุคานี้โดยผาน

 ทาง register DX ได หมายเลขพอรตนี้มคีาตัง้แต 0 ถงึ 65535 
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     ในการสรางเสียงตองมีการหนวงเวลาในการเปลี่ยนคาบิตควบคุมลําโพง (บิตที่ 1) 

เพราะความถี่สูงเกนิไปลําโพงจะไมสามารถเคลื่อนที่ทันอกีทัง้ใหผูใชสามารถไดยนิเสยีงนัน้ดวย 

ตัวอยาง     โปรแกรมยอยสําหรับสรางเสยีงอยางงาย 

gensound proc near 

; CX delay [for freq] 

; DX duration 

  push ax 

  push dx 

gensignal: 

  in al, 61h 

  xor al, 02h 

  out 61h, al 

  push cx 

delayloop: 

  nop ;no operation 

  loop delayloop 

pop cx 

  dec dx 

  or dx, dx 

  jnz gensignal 

  pop dx 

  pop ax 

  ret 

gensound endp 
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ตัวอยาง     การตดิตอกับอุปกรณรอบขาง : ระบบการแสดงผลแบบตัวอักษร 

                การแสดงแบบตัวอักษรใน IBM/PC นัน้ ในแตละตัวอักษรที่แสดงจะมีคาที่เกี่ยวของ 2 คาคือ 

รหัสแอสกขีองตัวอักษรนัน้ และแสดงคา display attribute ของตัวอักษร ซึ่งเปนคาที่บอกสีของตัวอักษร

และลักษณะการแสดงผล โดยบติที่ 0-3 แสดงสขีองตัวอักษร และบติที่ 4-7 แสดงสขีองพื้นหลัง 

 

 

 

 

ผูเขยีนโปรแกรมสามารถเขยีนโปรแกรมจัดการการแสดงผลที่หนาจอไดสองวธิี 

1. ใชบรกิารของ 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 

 

B Back I Fore
7 6 5 4 3 2 1 0Bit
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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 (ไบตตํ่า) จะเก็บคารหัสแอสกีไบต

ที่สองจะเก็บคา display attribute การเก็บจะเก็บเรยีงทลีะบรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร  

ตัวอยาง  การคํานวณขอมูลของตัวอักษรที่บรรทัดที่ 10 ตัวที่ 3 อยูที่ offset 10*(80*2)+3*2 = 1606 

ตัวอยางโปรแกรมแสดงตัวอักษรท้ังหมดบนจอภาพ 

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   โปรแกรมยอยเขยีนตัวอักษรลงบนหนาจอโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRITEONECHAR  PROC  NEAR 
;( DH, DL ) : ( ROW, COL ) 
;AL: CHAR AH: ATTRIBUTE 

    PUSH  DS 
    PUSH  AX 
    PUSH  BX 
    PUSH  CX 
    PUSH  DX 
    MOV  AX, 0B800H 
    MOV  DS, AX 
    MOV  CL, DH 
    PUSH  AX 
    MOV  AL, 160 
    MUL  CL  ; AX=ROW*160 
    MOV  BX, AX 

POP   AX 
    MOV  DH, 0 
    SHL  DX, 1 
    ADD  BX, DX 
    MOV  [BX], AX 
    POP  DX 
    POP  CX 
    POP  BX 
    POP  AX 
    POP  DS 
    RET 

WRITEONECHAR ENDP 
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สรุป 
             8086 จะมองลักษณะของหนวยความจํา โดยแบงหนวยความจําเปนกลุมๆใน

รูปแบบของเซกเมนต ในหนึ่งเซกเมนตจะช้ีไดถึง 64 กิโลไบต เซกเมนตทั้งสี่ไดแก CS, DS, SS 

และ ES จะแสดงแอดเดรสของหนวยความจําที่จะติดตอดวย CS จะบรรจุคาแสดงแอดเดรส

เริ่มตนของโปรแกรม DS จะเก็บคาดาตาเซกเมนตขณะนั้น SS ก็จะเก็บคาสแต็กเซกเมนต

ขณะนัน้ และ ES จะกําหนดเซกเมนตของขอมูลรวมที่เรยีกวา global data segment 

     กระบวนการขัดจังหวะใน 8086 เปนกระบวนการหนึ่งที่อุปกรณรอบขางจะ

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

อุปกรณนัน้ใหกับ CPU เมื่อ CPU ไดรับหมายเลขของอุปกรณที่สงสัญญาณ Interrupt ก็สงผาน

การควบคุมไปยัง interrupt service routine โดย CPU ไดสํารองที่ 1024 ไบตแรกใน

หนวยความจําสําหรับ interrupt vector ขอมูลที่อยูใน interrupt vector คือตัวช้ีที่บอกตําแหนงที่

อยูของ interrupt service routine ของอุปกรณแตละหมายเลขนั้น โดยที่ interrupt แตละ

หมายเลขจะเกี่ยวของกับ interrupt vector 4 ไบต เชน interrupt vector เบอร 0 จะเกี่ยวของกับ 

vector ไบต 0 ถึง 3 โดยที่สองไบตแรกจะช้ีไปยัง offset ของ interrupt service routine สองไบต

ตอมาจะช้ีไปยัง segment ของ interrupt service routine 
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คําถามทบทวน 
1. ลักษณะการอางองิแอดเดรสมกีี่แบบอะไรบาง 

2. จงเขยีนคําสั่งเพื่ออางองิแอดเดรสตอไปนี้ 

   2.1 อางแบบรจิีสเตอร (Register addressing)  

   2.2 อางแบบคาคงที่ (Immediate addressing)  

   2.3 อางโดยตรง (Direct addressing)  

   2.4 อางทางออมโดยใชรจิีสเตอร (Register indirect addressing) 

   2.5 อางแบบดัชนโีดยตรง (Direct indexed addressing) 

   2.6 อางแบบสัมพัทธกับฐาน (Base relative addressing) 

   2.7 อางแบบดัชนกีับฐาน (Base indexed addressing) 

3. จงเขยีนโปรแกรมแสดงตัวอักษร B และมกีารเก็บตัวอักษรที่จะพมิพไวในหนวยความจําโดย 

   เก็บเปนตารางขนาด 8*8 

4.จงอธบิายรูปแบบการเช่ือมตอระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณรอบขางตอไปนี้ 

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 มกีี่ลักษณะอะไรบาง 

6. เมื่อคําสั่ง INT ถูก execute CPU จะดําเนนิการโดยมขีัน้ตอนการทํางานอยางไร 

7. จงอธบิายหนวยประมวลผลของ 8086 สามารถตดิตอกับอุปกรณในแบบตางๆ ตอไปนี้ไดอยางไร 

   7.1 Programmed I/O 

   7.2 Interrupt I/O 

   7.3 Direct Memory Access  

8. จงเขยีนโปรแกรมแสดงตัวอักษรที่มคีําวา “Computer Science Suan Dusit” บนจอภาพ 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 13  

                                                                  

หัวขอเนื้อหา   คําส่ังจัดการกับสายขอมูล (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

ในแฟล็กทศิทาง (DF : Direction flag) 

                                     

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห   

                                                               

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ           

 4. ตอบคําถาม 

                             

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา  
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัต ิ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด                

 3. สัดสวนของการประเมนิ           

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน  

                         

เนื้อหาท่ีสอน 

     ในสัปดาหที่ 13 การจัดการเรยีนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่งจัดการสายขอมูลตางๆ 

เชน คําสั่ง MOVS, คําส่ัง REP, คําส่ัง 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

ติดกันถัดไปไดโดยไมตองปรับคาของรีจิสเตอรและทิศทางในการปรับคาจะขึ้นอยูกับคาที่

กําหนดในแฟล็กทศิทาง (DF : Direction flag) (ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

     ถา DF เปน 0 แสดงวามีการเพิ่มตําแหนงของการทํางาน โดยจะช้ีไปที่ขอมูลตัว

ถัดไป คือ คาของรีจิสเตอรดัชนีจะเพิ่มขึ้น แตถา DF เปน 1 แสดงวาการทํางานจะเปนการลด

ตําแหนง โดยจะช้ีไปที่ขอมูลที่อยูกอนหนานี้ คอืรจิีสเตอรดัชนจีะมคีาลดลง 
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แอดเดรสต่ํา 

 

       ทศิทางขึ้น (DF = 1) 

 

        Index register 

 

       ทศิทางลง (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 ในกลุมน้ี ประกอบไปดวย 

 

MOVSx Move string 

LODSx Load string 

STOSx Store string 

SCASx Scan string 

CMPSx Compare string 

  

 

หมายเหตุ  ตัวแปร x แทนคาของ B (byte) หรือ W (word) หรือ D (double) ซึ่งหมายถึงขนาด

      ของขอมูลที่ถูกกระทําดวยคําสั่งนัน้ๆ   

13.1 คําสั่ง MOVS 

     คําสั่ง MOVS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลจากแหลงขอมูลตนทางไปยัง

แหลงขอมูลปลายทาง  โดยมรูีปแบบดังนี้ 
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MOVSB 

MOVSW 

MOVSD 

 

     คําส่ัง MOVS จะทําการคัดลอกขอมูลจากตําแหนง DS:SI ไปยังตําแหนง ES:DI 

พรอมทั้งปรับคาในรีจิสเตอร DI และ SI คําสั่ง MOVSB ใชในการคัดลอกคาขนาดไบต คําสั่ง 

MOVSW ใชคัดลอกคาขนาดเวริด และคําสั่ง MOVSD ใชคัดลอกคาขนาดดับเบลิเวริด 

 

ตัวอยาง โปรแกรมคัดลอกขอมูลจํานวน 100 ตัวที่เริ่มตนที่เลเบล d1 ไปยังเลเบล d2 

 

.data 

d1 dw 100 dup (N) 

d2 dw 100 dup (?) 

 

.code 

 mov ax,@data 

 mov ds,ax 

 mov        es,ax 

 mov si,offset d1          ; source address 

 mov di,offset d2          ; destination address 

   cld                                  ; move in forward direction 

 mov cs,100                 ; 100 byte to be moved 

copy: movsw 

 loop copy 

 … 
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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 

 

ผูเขยีนโปรแกรมสามารถแทนบรรทัดขางตนทัง้ 3 ไดดวย 

mov cx,500 

 rep movsw 

13.3 คําสั่ง STOS 

     คําส่ัง STOS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลขนาดไบทจากรีจิสเตอร AL 

หรือ ขนาดเวิรดจากรีจิสเตอร AX หรือ ขนาดดับเบิลเวิรดจากรีจิสเตอร EAX ไปยัง

หนวยความจําตําแหนง ES:DI พรอมทัง้ปรับคารจิีสเตอร DI โดยมรูีปแบบดังนี้ 

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 es,ax 

 mov ax,0                            

 mov di,offset d1                ; destination address 

 cld                                     ; fill them forwards 

 mov cx,100                ; number of locations to be filled 

rep stosw 

 … 

 

13.4 คําสั่ง LODS 

     คําสั่ง LODS เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการคัดลอกขอมูลขนาดไบทจากหนวยความจํา

ตําแหนง DS:SI ไปยังรีจิสเตอร AL หรือ ขนาดเวิรดไปยังรีจิสเตอร AX หรือ ขนาดดับเบิลเวิรด

ไปยังรจิีสเตอร EAX ไปยัง พรอมทัง้ปรับคารจิีสเตอร SI โดยมรูีปแบบดังนี้ 

 

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: lodsb                     ;move the next byte into AL 

 add dl,al                       ;add AL to DX 

adc dh,0 

loop calsum                   ;if more to do, go back and repeat 

… 

 

โดยปกตจิะไมพบการใชคําสั่ง 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 โดยในที่สุดก็มเีพยีงคาสุดทายเทานัน้ ไมมปีระโยชนอันใด 
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ตัวอยาง โปรแกรมคํานวณคาจํานวน 100 คาเพื่อใสลงในหนวยความจําที่เริ่มตนที่ตําแหนง d2 

โดยมคีาเทากับคาในหนวยความจําที่เริ่มตนที่ตําแหนง d1 ที่มลีําดับเทากันคูณดวย 2 

 

.data 

d1 db 100 dup (?) 

d2 db 100 dup (?) 

 

.code 

 mov ax,@data 

mov ds,ax 

 … 

 mov ax,ds 

 mov es,ax 

mov si,offset d1               ;source address 

 mov di,offset d2              ;destination address 

 cld                                  ;forward direction 

 mov cx,100                    ;number of bytes to be moved 

calsum: lodsb                      ;move next byte to AL 

 shl al,1                         ;multiply AL by 2 

 stosb                                ;store it in the new location 

 loop calsum                    ;if more to do ,go back and repeat 

 … 

 

13.5 คําสั่ง REPZ 

     คําสั่ง REPZ มกีารทํางานคลายกับคําสั่ง REP แตคําสั่ง REPZ จะกระทําซ้ําเมื่อ zero 

flag มคีาเปน 1 และ CX มคีาไมเทากับ 0 
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13.6 คําสั่ง CMPS 

     คําสั่ง CMPS จะนําคาในหนวยความจําตําแหนง ES:DI มาลบออกจากคาใน

หนวยความจําตําแหนง DS:SI  แลวปรับคาแฟล็กตางๆ ที่เกี่ยวของโดยคาของขอมูลใน

หนวยความจํายังคงเดิม และปรับคาของรีจิสเตอร DI และ SI โดยอัตโนมัติ คําสั่ง CMPS มี

รูปแบบดังนี้ 

CMPSB 

CMPSW 

CMPSD 

 

     คําส่ัง CMPS มักจะใชในการเปรียบเทียบ 2 สตริงวาเหมือนกันหรือไมในการจะ

คนหาวาขอมูลของสตริง 2 ตัววามีคาเทากันหรือไมนั้น เราจะตองทําการเปรียบเทียบขอมูลไป

ทลีะตัวจนกวาจะหมดขอมูลหรอืพบขอมูลที่ไมเทากันเปนตัวแรก จากที่ผานมาเราใชคําสั่ง REP 

รวมกับคําสั่งอื่นเพื่อใหคําสั่งนั้นซ้ําเทาจํานวนที่เรากําหนด(ในรีจิสเตอร CX) แตถาเราตองการ

ใหหยุดกระทําคําสั่งเมื่อพบจุดที่แตกตาง นั่นก็คือเราจะใชคําสั่ง REPZ แทนคําสั่ง REP เพราะ

คําสั่ง REPZ จะหยุดกระทําเมื่อ Z-flag เปน 0 นั่นคือเมื่อคําสั่ง CMPS ทําการเปรียบเทียบพบ

ขอมูลที่ตางกันน่ันเอง 

ตัวอยาง โปรแกรมเปรียบเทียบขอมูลในหนวยความจําที่ตําแหนงเริ่มตนที่  d1 และใน

หนวยความจําตําแหนงเริ่มตนที่ d2 

 

.data 

d1 db 100 dup (?) 

d2 db 100 dup (?) 

.code 

           mov ax,@data 

           mov ds,ax 

 … 

 mov bx,ds 

 mov es,bx 

 mov si, offset d1     ;start address of first string 

 mov di, offset d2      ;start address of second string 
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 cld                            ;forward direction 

 mov cx,100            ;the number of words to be compare 

repz cmpsw 

 jnz differ 

same: … 

              … 

              jmp         done 

differ:     … 

              … 

done:     … 

              … 

13.7 คําสั่ง REPNZ 

     คําสั่ง REPNZ มีการทํางานคลายกับคําสั่ง REP แตคําสั่ง REPZ จะกระทําซ้ําเมื่อ 

zero flag มคีาเปน 0 และ CX มคีาไมเทากับ 0 

13.8 คําสั่ง SCAS 

คําสั่ง SCAS จะคนหาขอมูลสําหรับคาขนาดไบตที่กําหนดใน AL หรือขนาดเวิรดใน AX 

หรอืขนาดดับเบิลเวิรดใน EAX โดยเริ่มตนที่หนวยความจําตําแหนง ES:DI จากนั้นจะมีการปรับ

คาของรจิีสเตอร DI โดยอัตโนมัต ิโดยมรูีปแบบดังนี้ 

 

SCASB 

SCASW 

SCASD 

 

     คําสั่ง SCAS มักจะใชในการคนหาขอมูลภายในสตริง ในการจะคนหานั้น เราจะตอง

ทําการเปรียบเทียบขอมูลไปทีละตัวจนกวาจะหมดขอมูลหรือพบชอมูลที่ตองการ ในทํานอง

เดยีวกับคําสั่ง CMPS เราไมสามารถใชคําสั่ง REP ไดเพราะเราตองการใหหยุดกระทําคําสั่งเมื่อ

พบขอมูลที่ตองการ เราจึงใชคําส่ัง REPNZ แทนคําสั่ง REP เพราะคําสั่ง REPNZ จะหยุดกระทํา

เมื่อ Z-flag เปน 1 นั่นคอืเมื่อคําสั่ง SCAS ทําการเปรยีบเทยีบพบขอมูลที่เหมอืนกันนั่นเอง 
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ตัวอยาง โปรแกรมคนหาอักขระ ‘X’ จากขอมูล 100 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.data 

d1 db 100 dup (?) 

.code 

 mov ax,@data 

 mov ds,ax 

 … 

 mov bx,ds 

 mov es,bx 

 mov di,offset d1           ;first location to be searched 

 cld                                 ;forward direction 

 mov cx,100                  ;the number of locations to be searched 

              mov        al, ‘X’ 

repnz scasb                   ;do the search 

 jz found 

notfnd: … 

               jmp        done 

found:     … 

               … 

done:      … 
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ตัวอยาง โปรแกรมสําหรับนําขอมูลที่เริ่มตนที่ d2 จํานวน 100 ตัวไปตอทายขอมูลที่เริ่มตนที่ 

d1 โดยถอืวาขอมูลที่เริ่มตนที่ d1 ถูกปดทายดวย null string 

 

 … 

 mov ax,@data 

 mov ds,ax 

 mov bx,ds 

 mov es,bx 

 mov al, 0 

 mov di, offset d1              ;first location to be searched 

 cld                                     ;forward direction 

repnz scasb                        ;do the search 

 mov si, offset d2               ;start address of second string 

 mov cx,100                       ;number of bytes to be moved 

rep movsb                      ;do the move 

 … 
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สรุป 
     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

ในแฟล็กทศิทาง (DF : Direction flag) 

 

คําถามทบทวน 

1. จงอธบิายการทํางานของรจิีสเตอรตอไปนี้ SI DI DS ES และ DF 

2. จงแสดงและจงอธบิายการทํางานของคําสั่งตอไปนี้ 

    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. จงเขยีนโปรแกรมสําหรับนําขอมูลที่เริ่มตนที่ data2 จํานวน 25 ตัวไปตอทายขอมูลที่เริ่มตน 

   ที่ data1 โดยถอืวาขอมูลที่เริ่มตนที่ data1 ถูกปดทายดวย null string 
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    แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 14  

                                                                   

หัวขอเนื้อหา   คําส่ังตารางและการสรางแมคโคร  (Macro and Instruction Table)  

                                                          

รายละเอียด 

      ศึกษาเกี่ยวกับแมคโคร ซึ่งเปนสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดชื่อไว เมื่อใดก็ตามที่มี

การเรียกใชช่ือนั้นในโปรแกรม สวนของโปรแกรมที่มีช่ือดังกลาวก็จะถูกนําไปแทนที่แมคโครมี

รูปแบบการประกาศดังนี้ 

                          

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห      

  

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

  1. บรรยาย         

  2. สบืเสาะหาความรู         

  3. คนควาเพิ่มเตมิ         

  4. ตอบคําถาม 

                              

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา  
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

      3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

    3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

    3.3 การเขาช้ันเรยีน  

                

เนื้อหาท่ีสอน 

      ในสัปดาหที่ 14 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับคําสั่ง XLAT ความหมาย

ขอดแีละขอเสยีของการใชแมคโคร พารามเิตอรของแมคโครการใช LABEL ในแมคโครและแมค

โครกับโปรแกรมยอย 

 

14.1 คําสั่ง XLAT 

      คําสั่งดานลางนี้เปนคําสั่งที่ผิดรูปแบบไมสามารถใชได 

 

mov           al,[bx+al] 

              

        โดยทีค่าใน AL เปนหมายเลขชองของตารางและคาใน BX เปนแอดเดรสของตาราง คําสั่ง

นี้มีการนําเอาคาในตารางที่ตําแหนงดวย BX ชองที่ AL มาใสใน Al นั่นเอง ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งมีความ

ตองการจะทํางานในลักษณะนี้ ซึ่งคําสั่งขางตนสามารถใชงานไดดวยคําสั่ง XLAT แทน 
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ตัวอยาง โปรแกรมแปลงคาเลขฐานสบิหกหนึ่งหลักใน AL เปนอักขระฐานสบิหก 

.data 

hextab db ‘0123456789ABCDEF’ 

.code 

 mov bx,offset hextab 

 xlat 

14.2 แมคโคร 

      แมคโครคือสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดชื่อไว เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใชชื่อนั้นใน

โปรแกรม สวนของโปรแกรมที่มีช่ือดังกลาวก็จะถูกนําไปแทนที่แมคโครมรูีปแบบการประกาศดังนี้ 

name        MACRO parameters 

                  … 

               ENDM 

ตัวอยางคําสั่ง 

print macro 

 mov bx,offset msg 

 mov ah,09h 

 int 21h 

 endm 

.data 

msg db ‘TEST$’ 

.code 

 … 

 print 

 … 

 

เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมลีักษณะดังนี้ 

.data 

msg db ‘TEST$’ 

.code 

 … 
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;print 

mov bx,offset msg 

 mov ah,09h 

 int 21h 

 … 

 

14.3 พารามเิตอรของแมคโคร 

       พารามเิตอรของแมคโครนัน้ 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 

เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมลีักษณะดังนี้ 

.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 

เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมลีักษณะดังนี้ 

.code 

 … 

 ;test1 

 mov … 

label1: 

 … 

 ;test1 

 mov … 

label1: 

 … 
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      จะเห็นไดวามกีารซ้ํากันของ LABEL สามารถกําหนดให MASM สราง LABEL ที่มีช่ือ

ไมซ้ํากันไดโดยจะตองประกาศใหเปน LABEL แบบ LOCAL 

ตัวอยางคําสั่ง 

test1 macro 

 local label1 

 mov … 

label1: 

 … 

 endm 

เมื่อโปรแกรมขางตนถูกขยายจะมลีักษณะดังนี้ 

.code 

 … 

 ;test1 

 mov … 

XXXX1: 

 … 

 ;test1 

 mov … 

XXXX2: 

 … 

 

14.5 แมคโครกับโปรแกรมยอย 

      คําสั่งในสวนของแมคโครจะถูกนําไปแทนที่ในตําแหนงที่มีการเรียกใช ในการ

ทํางานจริงจะไมมีการกระโดดไปทํางาน แตถามีการเรียนใชแมคโครหลายครั้ง โปรแกรมสวน

นัน้ก็จะถูกขยายออกมาหลายครัง้ สวนโปรแกรมยอยจะเปนสวนของโปรแกรมที่มีเพียงชุดเดียว 

การเรยีกใชโปรแกรมยอยจะเปนการกระโดดไปทํางานในโปรแกรมยอยนัน้ 

      แมคโครมขีอด ีคอื ลดเวลาในการกระโดดไปทํางานสําหรับสวนของคําสั่งที่มีขนาด

เล็ก แตแมคโครก็มีขอเสียคือถาสวนของแมคโครมีขนาดใหญหรือตองเรียกใชหลายครั้ง จะทํา

ใหโปรแกรมที่ไดจากการแปลมขีนาดใหญ 
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สรุป 
      แมคโครคือสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดช่ือไว เมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกใชช่ือนั้น

ในโปรแกรม แมคโครมีขอดี คือ ลดเวลาในการกระโดดไปทํางานสําหรับสวนของคําสั่งที่มี

ขนาดเล็ก แตแมคโครก็มีขอเสียคือถาสวนของแมคโครมีขนาดใหญหรือตองเรียกใชหลายครั้ง 

จะทําใหโปรแกรมที่ไดจากการแปลมขีนาดใหญไปดวย 

 

คําถามทบทวน 
1. จงอธบิายการทํางานของคําสั่ง XLAT 

2. จงแสดงวธิกีารใชงานการใช LABEL ในแมคโคร 

3. พารามเิตอรของแมคโครมหีนาที่อะไร 

4. การซ้ํากันของ LABEL สามารถกําหนดให MASM สราง LABEL ที่มช่ืีอไมซ้ํากันไดโดยจะตอง 

   ประกาศใหเปนแบบใด 

5. แมคโครกับโปรแกรมยอยคอือะไร มขีอดแีละขอเสยีอยางไร 
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   แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 15  

                                                 

หัวขอเนื้อหา      การฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลเีบื้องตน      

                        (Skill Training Programs in a Primary Assembly)  

                     

รายละเอียด 

      ศึกษาเกี่ยวของกับการเรียนรูและการฝกทักษะใหกับนักพัฒนาโปรแกรม ที่

ตองการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ํา (Low Level Language) หรือบางครั้งอาจเรียกวาการ

เขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนซึ่งเหมาะ

สําหรับนักศกึษาที่ยังไมเคยเขยีนโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมแลวแตยังไมคอยเขาใจเทาทีควร

ซึ่งเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีนี้จัดเปนภาษาระดับต่ํา ถาเทียบกับภาษาระดับสูง เชน 

C++, JAVA , VISUAL BASIC เปนตน  แตภาษา assembly ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกวาภาษาอื่น

ตรงที่จะใชเวลาในการทํางานของเครื่องนอยกวา 

                                     

จํานวนชั่วโมงท่ีสอน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห   

                                                    

กจิกรรมการเรยีนการสอน        

 1. บรรยาย         

 2. สบืเสาะหาความรู         

 3. คนควาเพิ่มเตมิ         

 4. ตอบคําถาม 

                     

ส่ือการสอน          

 1. สื่ออเิล็กทรอนกิส         

 2. เพาเวอรพอยต พรเีซนเตชัน       

 3. บทเรยีนออนไลน        

 4. เอกสารอางองิประกอบการคนควา  
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แผนการประเมนิผลการเรยีนรู       

 1. ผลการเรยีนรู        

     1.1 สังเกตจากงานที่กําหนดใหไปทํามาสง    

  1.2 สังเกตจากการตอบคําถาม      

     1.3 สังเกตจากการนําความรูไปใช     

 2. วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู      

     2.1 ตรวจผลงานภาคปฏบิัติ      

  2.2 ตรวจรายงาน       

    2.3 ตรวจแบบฝกหัด                              

 3. สัดสวนของการประเมนิ         

    3.1 ใบงานที่นักศกึษาทํามาสง      

  3.2 คะแนนเก็บในช้ันเรยีน      

  3.3 การเขาช้ันเรยีน  

               

เนื้อหาท่ีสอน 

     ในสัปดาหที่ 15 การจัดการเรียนการสอน จะเกี่ยวของกับวธิกีารดาวนโหลดและตดิตัง้

โปรแกรม MASM32 รวมถงึวธิกีารดาวนโหลดและตดิตัง้โปรแกรม EditPlus การประยุกตใชงานคําสั่ง

และฝกทักษะการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลแีละตรวจสอนความถกูตองของโปรแกรมที่เขยีน

ขึ้นมาเบื้องตนได การฝกทักษะใหกับนักพัฒนาโปรแกรมที่ตองการเขยีนโปรแกรมภาษาระดับตํ่า 

(Low Level Language) หรอืบางครั้งอาจเรยีกวาการเขยีนโปรแกรมภาษาเครื่อง โดยเฉพาะ

การเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลเีบื้องตนซึ่งเหมาะสําหรับนักศกึษาที่ยังไมเคยเขยีน

โปรแกรมหรอืเขยีนโปรแกรมแลวแตยังไมคอยเขาใจเทาทคีวรซึ่งเขยีนโปรแกรมภาษาแอส

แซมบลนีี้จัดเปนภาษาระดับตํ่า ถาเทยีบกับภาษาระดับสูง เชน C++, JAVA , VISUAL BASIC 

เปนตน  แตภาษา assembly ก็จะมคีุณสมบัตทิี่ดกีวาภาษาอื่นตรงที่จะใชเวลาในการทํางานของ

เครื่องนอยกวา  
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      Microsoft Macro Assembler (MASM) เปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษาแอสเซมบล ี ที่

เรยีกวา   แอสเซมเบลอร (assembler) ใชกับเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชซพียีูตระกูล x86 แตเดมิผลติโดย

บรษิัทไมโครซอฟตสําหรับใชกับระบบปฏบิัตกิารดอส (MS-DOS) และเปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษา

แอสแซมบลทีี่นยิมใชมากที่สดุ (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

                              

การฝกทักษะและการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลเีบื้องตนประกอบดวย    

15.1 การดาวนโหลดและตดิตั้งโปรแกรม MASM32            

วธิกีารดาวนโหลดและตดิตั้งโปรแกรม MASM32 

ข้ันตอนท่ี 1. เขาเว็บไซตไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm         

เลอืก การฝกทักษะการเขยีนโปรแกรมเบื้องตน (Programming Skills)       

1. ไปที ่ ดาวนโหลด โปรแกรมสําหรับฝกทักษะการเรยีนรูการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบล ี

คลกิ 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 และรันตัวตดิตัง้ install.exe เพื่อเริ่มกระบวนการตดิตั้งไปจนเสร็จ 
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217 

 

 

 

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. อยาใชตัวเช่ือม link.exe (32 bit) ที่อยูในไดเรคทอร ีmasm32/bin ใหใชตัวเช่ือม link.exe รุน 

5.60 เพื่อสรางโปรแกรม 16-bit สําหรับระบบปฏบิัตกิารดอส (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. คัดลอกไฟลนี้ไปไวที ่C:\MASM32\BIN และรันไฟล ใหตอบใช (y) เมื่อโปรแกรมถามวาจะ

เขยีนทับหรอืไม 

http://www.intelligent-systems.info/classes/ee360/tutorial.htm  
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5. Right-click my Computer and click on Poperties. 

5. คลกิขวา my Computer และคลกิที่ Poperties 

 

6. On the Advanced tab, click Environment Variables. 

6. ที่แท็บ Advanced, คลกิ 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 เลอืก Path คลกิ 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, คลกิ OK, คลกิ OK, และคลกิ OK 
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9. Click Start, and then click Run. 

9. คลกิ Start, และคลกิ Run 

 

10. In the Open box, type cmd, and then click OK. 

10. ในชอง Open, พมิพ cmd, และคลกิ 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 ขัน้สุดทายสรางโคดภาษาแอสแซมบลโีดยพมิพคําสั่งดังนี้ 

notepad hello.asm 

 

12. Click Yes when Notepad asked if you want to create the new file because the file 

doesn't exist. 

12. คลกิ Yes ถาโปรแกรมถามวาทานตองการที่จะสรางไฟลใหมหรอืไมเพราะไมมไีฟลอยู 
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13. In hello.asm type the following Assembly source code, and then save it:  

13. ในไฟล hello.asm พมิพโคดภาษาแอสแซมบลี, และบันทกึไฟล 

;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. การแปลโคดและเช่ือม, 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 



227 

 

 

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 คลกิขวาที่ไอคอนไฟล 

hello.exe, และเลอืก 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. คลกิแท็บ Program, คลกิ Close on exit ใหเครื่องหมายถูกหายไปและคลกิ 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. ถาทานลมืเครื่องหมายจุลภาค (,), ตัวแปลภาษาจะแสดงขอความแจงความผิดพลาดเมื่อ

ทานแปลโคด 



231 
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15.2 การดาวนโหลดและตดิตั้งโปรแกรม EditPlus  

EditPlus คอืโปรแกรมพมิพขอความรวมทัง้โคดภาษาโปรแกรมและโคดภาษาเวบใชในวนิโดว 

มคีุณสมบัตมิากมายเหมาะสําหรับเขยีนเวบภาษา HTML และเขยีนโปรแกรมภาษาตางๆ 

วธิกีารดาวนโหลดและตดิตั้ง โปรแกรม EditPlus  

ข้ันตอนท่ี 1. เขาเว็บไซตไปที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm        

เลอืก การฝกทักษะการเขยีนโปรแกรมเบื้องตน (Programming Skills)       

1. ไปที่ ดาวนโหลด โปรแกรมสําหรับฝกทักษะการเรยีนรูการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 

คลกิ 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. ดับเบิ้ลคลกิไอคอนของไฟล epp220_en.exe เพื่อเริ่มกระบวนการตดิตัง้โปรแกรม 
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3. Click the program icon on your desktop or the shortcut on the Start menu to launch 

the program. 

3. คลกิไอคอนโปรแกรมบนหนาจอหรอืคลกิช่ือโปรแกรมที่เมน ู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. โปรแกรมจะแสดงขอความเตอืนวายังไมรีจิสเตอรในกรอบสี่เหลี่ยม 

 

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

 

6. From the Tools menu, select Configure User Tools. 

6. ที่เมนู Tools, เลอืก Configure User Tools 



237 

 

 

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 คลกิปุม Group Name เพื่อเปลี่ยนช่ือ 
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8. In the New Name text box, type MASM 6.14.8444 

8. ในชอง New Name, พมิพ MASM 6.14.8444 

 

 

 

 

 

9. Select the Add Tool button. 
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9. คลกิปุม Add Tool 

 

10. Select Program from the popup menu. 

10. เลอืกเมนู 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 

หลังจากนัน้คลกิปุม Apply 
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12. Select the Add Tool button. 

12. คลกิปุม Add Tool 

 

13. Select Program from the popup menu. 

13. เลอืกเมนู 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 

หลังจากนัน้คลกิปุม OK 
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15. From the Tools menu, select User Tool Groups, and then MASM 6.14.8444 

15. ที่เมนู Tools, เลอืก User Tool Groups, เลอืก MASM 6.14.8444 
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16. To compile, open the source file, select MASM from the Tools menu. 

16. การแปลโคดใหเปดไฟลโคดภาษา Assembly และเลอืก MASM จากเมนู Tools 

 

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

 

18. To run, select Run from the Tools menu. 

18. การรันโปรแกรมใหเลอืก 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. ถาทานลมืเครื่องหมายจุลภาค (,), 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. ถาไมมเีครื่องหมายถูกขางหนา Capture output ในเมนู Run โปรแกรมจะแสดงผลลัพธใน

หนาตางแบบ command-prompt 

 



248 

 

 
4.int  mouse  ใช int 33h    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

สรุป 

      Microsoft Macro Assembler เปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษาแอสแซมบล ี

(assembler) ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชซีพียูตระกูล x86 สําหรับใชกับระบบปฏิบัติการดอส 

(MS-DOS) และเปนโปรแกรมสําหรับแปลภาษาแอสแซมบลีที่นิยมใชมากที่สุด ดังนั้นนักพัฒนา

ภาษาโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีเบื้องตนจําเปนที่จะตองเรียนรูและฝกทักษะการเขียนภาษา

โปรแกรมและตรวจสอบความถูกตองอยางตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจและทดสอบโปรแกรมที่

ตนเขียนขึ้นมาซึ่งจะทําใหเขาใจรูปแบบและวิธีการทํางานอยางเปนขั้นตอน รวมถึงชวยให

สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาช้ันสูงที่เกี่ยวของตอไป 

 

คําถามทบทวน 
1. จงยกตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีในปจจุบันนอกเหนอืจาก 

   โปรแกรม MASM32 หรอื EditPlus วามวีธิกีารดาวนโหลดและตดิตัง้เพื่อใชงานไดอยางไร 

2. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอานคาจากคยีบอรด (Keyboard) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพ 

   ใหญและใหแสดงผลเปนจากแปนพมิพออกทางหนาจอเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพเล็ก 

3. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่พมิพ String โดยใชฟงกชันเบอร 9 ของขัดจังหวะเบอร 21H 

4. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีอานคาจากคยีบอรด (Keyboard) โดยใชฟงกช่ันเบอร 1 ของ 

   ขัดจังหวะเบอร 21H แลวเปลี่ยนเปนเลขฐาน 10 และพมิพคาออกทางจอภาพ (Monitor) โดยใช    

   ฟงกชันเบอร 2 ของขัดจังหวะเบอร 21H 

5. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออกทาง   

    ทางจอภาพ (Monitor) 

6. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก 

    ทางทางจอภาพ (Monitor) 

7 จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 2 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออกทาง 

   ทางจอภาพ (Monitor) 

8. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออกทาง 

    ทางจอภาพ (Monitor) 

9. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลี่ยนคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก 

    ทางทางจอภาพ (Monitor) 

 



250 

 

10 จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลีย่นคาจากเลขฐาน 8 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออก    

     ทางทางจอภาพ (Monitor) 

11. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลีย่นคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออก  

     ทางทางจอภาพ (Monitor) 

12. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทีเ่ปลีย่นคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออก 

    ทางทางจอภาพ (Monitor) 

13 จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทีเ่ปลีย่นคาจากเลขฐาน 10 เปนเลขฐาน 16 และแสดงผลออก 

    ทางทางจอภาพ (Monitor 

14. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลีย่นคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 2 และแสดงผลออก 

    ทางทางจอภาพ (Monitor) 

15. จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่เปลีย่นคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 8 และแสดงผลออก 

     ทางทางจอภาพ (Monitor) 

16 จงเขยีนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทีเ่ปลีย่นคาจากเลขฐาน 16 เปนเลขฐาน 10 และแสดงผลออก 

     ทางทางจอภาพ (Monitor 
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