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  คํานํา 

         

      ตําราวิชาระบบปฏิบัติการ  รหัสวิชา 4123708  ไดเรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคําอธิบายรายวิชา “ศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เบื้องตน กระบวนการและการจัดการความพรอมกัน การจัดการและการลําดับ

กระบวนการ การจัดการอนิพุตเอาทพุต การจัดการหนวยความจํา ระบบแฟม ความมัน

คงของระบบคอมพิวเตอร” เพื่อใชในการเรียนการสอนใหแกนักเรียนหรือผูสนใจในรายวิชา

ดังกลาว สามารถอานและทําความเขาใจในเนื้อไดดวยตนเอง โดยไมไดเขาศึกษาในวชิานี้ 

      ตําราเลมนี้ ได เพิ่มเนื้อหาใหกวางขึ้น เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน  

ประกอบดวย 10 บท  ไดแก  ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติ การจัดการหนวยความจํา 

การจัดการหนวยประมวลผลกลาง การจัดการเกี่ยวกับไฟล ระบบรับและแสดงผลขอมูล การ

จัดการกระบวนการ กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการวินโดว กรณีศึกษา (Case 

Study) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ: ภาคทฤษฎ ี

และกรณศีกึษา (Case Study) ระบบปฏบิัติการลีนุกซ: ภาคปฏิบัติ ใหเกิดทักษะ สามารถติดตั้ง

ระบบปฏบิัตกิารเบื้องตนบนอุปกรณพกพก (Flash Drive) และนําไปใชในการทํางานไดจรงิ   

      ผูเขยีนหวังวา ตํารานี้คงอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอนพอสมควร หากทาน

ที่นําไปใชมขีอเสนอแนะ ผูเขยีนยนิดรัีบฟงความคดิเห็น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

                 

        

                             จุฑาวุฒิ จันทรมาลี    

                    9  กุมภาพันธ  2557 
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                   บทท่ี 1 

                             บทนํา                              

           (Introduction) 

       ปจ จุบัน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรถู กพัฒนาขึ้นจากหลาย ผู ผลิต ให ใ ช ง านบน

สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ผูใชงานสามารถที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทของงานที่

แตกตางกันออกไป เชน งานดานธุรกิจ งานดานบันเทิง งานดานสถาปตยกรรม งานดาน

วิศวกรรม งานดานอุตสาหกรรมและ งานดานการพยากรณ เปนตน ดังนั้นการผลิตเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน จําเปนตองคํานึงถึงความเร็วของหนวย

ประมวลผลกลาง ความถูกตองแมนยําในการคํานวณรวมถึงสภาพแวดลอมพื้นฐานตางๆ 

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ (Operating System) จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวย

จัดการในสวนของเครื่องหรืออุปกรณ (Hardware) และสวนชุดคําสั่ง (Software) ใหการทํางาน

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)     

     ในบทนี้จะขอกลาวถึงลักษณะ เนื้อหา ความหมายและความแตกตางระหวางระบบ

คอมพวิเตอรและระบบปฏบิัตกิารเพื่อใหเกดิความเขาใจชัดเจนขึ้น  

1.1 การจําแนกเครื่องคอมพวิเตอร    สามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภทดังนี้              

     1. เครื่องซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอร

ขนาดใหญม ีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงสุด มีสถาปตยกรรมการทํางานที่ซับซอนไมวา

จะเปน ดานการทํางาน การประมวลผลดวความเร็วสูง การจัดการขอมูลจํานวนมากๆ ที่

เกี่ยวของกับความถูกตองแมนยําของผลลัพธ เชน การพยากรณ (Prediction) การจําลอง

สถานการณ (Simulation) การวิจัยเชิงลึก (Depth research) คอมพิวเตอรประเภทนี้มักมีราคา

แพงมากสวนใหญจะถูกนํามาใชในหนวยงานภาครัฐ เชน หนวยงานทางดานทหาร กรม

อุตุนยิมวทิยา เปนตน          

     2. เครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก

รองจากซุปเปอรคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพในการประมวลผลรองลงมาแตก็สามารถ

ประมวลผลความเร็วสูงได คอมพิวเตอรประเภทนี้มักมีราคาแพง ถูกนํามาใชในหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน อาทเิชน ธนาคาร บรษิัทประกันภัย บรษิัทหลักทรัพยขนาดใหญ เปนตน       
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     3. เครือ่งมนิิคอมพิวเตอร (Mini Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดกลาง 

มีขนาดเล็กกวาเครื่องเมนเฟรม ประสิทธิภาพดีพอสมควร คอมพิวเตอรประเภทนี้มักมีราคาไม

แพงมาก ถูกนํามาใชในหนวยงานเอกชนเปนสวนใหญ           

    4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer)  เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาด

เล็กที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั้งในสถาบันการศึกษา ภายในหนวยงายภาครัฐและเอกชน 

ตามครัวเรอืนเพราะมปีระสทิธภิาพ สามารถทํางานไดหลายอยางและราคาไมแพง บางครั้งมัก

ถูกเรียกวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั้งแบบตั้งโตะ (Desktop Computer) และแบบ

หอคอย (Tower Computer) ไมโครคอมพิวเตอรแยกออกเปนหลายชนิดแลวแตประเภทและ

ความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) 

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก (Pocket PC) 

คอมพิวเตอรแบบสัมผัส (Lap tab) เปนตน 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงโครงสรางของระบบคอมพวิเตอร (Structure of Computer System) 

     จากภาพที่ 1.1 แสดงโครงสรางของระบบคอมพิวเตอรประกอบไปดวยหลายสวนที่

มีความสัมพันธกัน  ไมวาจะเปนในสวนของผูใชงาน (User) ตัวระบบและชุดคําสั่งใชงาน 

(System and Application Programs) ซึ่งภายในจะประกอบไปดวยสวนสําคัญตางที่เกี่ยวของ 

เชน ตัวแปรชุดคําสั่ง (Compiler) ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี (Assembler) บรรณาธิกรณขอความ 

(Text Editor) ระบบฐานขอมล (Database System) โดยมีระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

เปนระบบชุดคําสั่งที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวรและชุดคําสั่งประยุกตตางๆ ใหดําเนินไป

อยางราบรื่น ถูกตองตามวัตถุประสงคของผูใช (พรีะพนธ โสพัศสถติย, 2552) 

ผูใชท่ี 1 ผูใชท่ี 2 ผูใชท่ี 3 ผูใชท่ี n 

ตัวแปลโปรแกรม     ตัวแปลภาษาแอสเซมบล ี      บรรณาธิกรณขอความ              ระบบฐานขอมูล 

    (Compiler)                (Assembler)                    (Text Editor)                     (Database System) 

                                      ตัวระบบและโปรแกรมประยุกตตางๆ   

                                      (System and Application Programs) 

                               ระบบปฏบัิติการ (Operating System) 

                       ระบบคอมพิวเตอร (Computer Hardware) 



3 
 

1.2 รูปแบบและกระบวนการทํางานของระบบคอมพวิเตอร 

    ระบบคอมพิวเตอรมีรูปแบบและกระบวนการทํางานที่ถูกพัฒนาอยูตลอดเวลา

เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการทํางานใหเขากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา โดยเริ่มตนรูปแบบ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรถูกออกแบบใหใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอรระบบเมนเฟรม (Mainframe Computer Systems) กอนและพัฒนาตอมาเรื่อยๆซึ่ง

แสดงใหเห็นววิัฒนาการของระบบคอมพวิเตอรตั่งแตเริ่มตนไดดังนี้ 

 

ระบบการทํางานแบบกลุม (Batch Systems) เปนรูปแบบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ในยุคแรกที่คอมพิวเตอรมีขนาดคอนขางใหญและใชอุปกรณที่เกี่ยวของหลายชนิด เชน เครื่อง

อานบัตร (Card Reader) หนวยขับแถบบันทึก (Tape drive) บัตรเจาะรู (Card Punches) โดย

ตองติดตอประสาน การทํางานผานตัวดําเนินการ (Operator)  เปนตัวเรียงลําดับในการรับสง

ขอมูลและชุดคําสั่งที่มีความคลายกันเปนกลุมเดียวกัน (Batches) มีการประมวลผลทีละกลุม 

แลวสงผลลัพธคืนกลับไปยังผูใช ในรูปแบบตาง ๆ ของงานหรือตามประเภทของอุปกรณที่

แสดงผล บางครั้งระบบปฏิบัติการจะจัดทําตารางงาน (Job scheduling) ขึ้นมาเพื่อสงผลลัพธ

ออกไปประมวลผลอีกที ระบบการทํางานแบบกลุมมีขอจํากัดในเรื่องความเร็วใน การ

ประมวลผลและการรับสงขอมูลระหวางซีพียูและอุปกรณรับและสงขอมูล เนื่องจากซีพียู

จัดเปนอุปกรณระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดจึงมีความเร็วในการประมวลผลมากกวาอุปกรณ

รับและสงขอมูล ซึ่งเปนเปนอุปกรณที่ไมเปนระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ทําใหการทํางานทั้ง

สองอุปกรณไมสอดคลองกัน แสดงไดดังภาพที่ 1.2 (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงพื้นที่ของหนวยความจําสําหรับระบบการทํางานแบบกลุม 

ระบบปฏบัิติการ 

(Operating System) 

 

 

พื้นท่ีโปรแกรมสําหรับ

ผูใชงาน 

(User program area) 
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      จากภาพที่ 1.2 แสดงพื้นที่ของหนวยความจําสําหรับระบบการทํางานแบบกลุม 

โดยมีพื้นชุดคําส่ังสําหรับผูใชงาน ทํางานผานตัวดําเนินการ (Operator) ซึ่งมีหนาที่เรียงลําดับ

อีกทั้งยังคอยรับสงขอมูลและชุดคําสั่งที่มีความคลายกันหรือเปนกลุมเดียวกัน (Batches) แลว

สงขอมูลใหระบบปฏบิัตกิารทําการประมวลผลทลีะกลุม  

ระบบการทํางานหลายชุดคําสั่ง (Multiprograms Systems) เปนรูปแบบการทํางานที่ใช

แกปญหา การทํางานทีละงาน (Single Job) ทําใหหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ตองหยุดรอ

การสงผานขอมูลหรืองานอื่น ระหวางจานบันทึก (disk) กับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จึง

ทําใหใชงานหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมเต็มประสิทธิภาพ โดยระบบการทํางานแบบ

หลายชุดคําสั่ง (Multiprograms Systems) ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหผูใชงานระบบปฏิบัติการ

สมัยใหมที่มคีวามตองการใชงานมากกวาหนึ่งงานในชวงเวลาเดียวกันโดยอาศัย การทํางานบน

หนวยความจํา ซึ่งทําให หนวยประมวลผลกลางถูกใชงานอยางอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไม

ตองหยุดรอ (wait) การใชงานจากผูใชหรืออุปกรณรับและแสดงผลขอมูล อีกทั้งยังสามารถ

บรรจุ (load) งานอื่นมาดําเนินการประมวลผลไดพรอมกับงานที่ดําเนินการอยูกอนหนาที่ได

ทันท ีเพื่อใหเห็นขัน้ตอนการทํางานของหนวยความจําในรูปแบบการทํางานหลายชุดคําสั่งอยาง

เปนระบบ (Multiprograms Systems) ตามลําดับช้ันการทํางานอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน แสดง

ไดดังภาพที่ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 แสดงพื้นที่ของหนวยความจําสําหรับระบบการทํางานแบบหลายชุดคําสั่ง 

      จากภาพที่ 1.3 แสดงพื้นที่ของหนวยความจําสําหรับระบบการทํางานแบบหลาย

ชุดคําสั่ง ยกตัวอยาง เชน งาน 1 (Job 1) เปนการทํางานในสวนของชุดคําสั่งประมวลผลคํา 

ระบบปฏบัิติการ 

(Operating System) 

งาน 1 

(Job 1) 

0 

512K 

งาน 2 

(Job 2) 

งาน 3 

(Job 3) 
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(Word Processing) งาน 2 (Job 2) เปนการทํางานในสวนของชุดคําสั่งตารางการทํางาน 

(Spread Sheet) สวนงาน 3 (Job 3) เปนการทํางานของชุดคําสั่งนําเสนอขอมูล (Micorsoft 

PowerPoint) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทําหนาที่ในการจัดสรรพื้นที่ของ

หนวยความจําใหแตละงานสามารถทํางานไปพรอมกันไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

                    

ระบบการแบงชวงเวลา (Time-Sharing Systems) เปนรูปแบบการทํางานโดยที่ผูใช

มากกวาหนึ่งคนสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน โดยมี

อุปกรณที่ชวยในการรับสงขอมูล เชน แปนพิมพ (Keyboard) หรือเมาส (Mouse) ใชควบคุม

สั่งงานผานหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง (Terminal) โดยระบบปฏิบัติการจะทํา

หนาที่ในการแบงชวงเวลาการทํางานของหนวยประมวล (CPU) ใหสามารถจัดสรรเวลาและ

ตอบสนองตอความตองการใหกับผูใชไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธภิาพสูงสุด  

  

ระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Desktop Systems) เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในชวง ป 

ค.ศ. 1970s เพื่อใหผูงานคอมพิวเตอรไดใชเครื่องและอุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งดานการรับ

ขอมูลเขา การแสดงผล การประมวลผลที่มีราคาถูกและขนาดเล็กลงได และใหชื่อเครื่อง

คอมพิวเตอรประเภทนี้วา เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) และมีการ

พัฒนาระบบปฏบิัตกิารเขาไปชวยจัดการดานตาง ๆ ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ตั้งแต

ระบบปฏบิัตกิาร DOS ของบรษิัทไมโครซอฟตและพัฒนาตอมาเปนระบบปฏิบัติการ  Windows 

เวอรช่ันตาง ๆ ระบบปฏิบัติการ OS/2 ของบริษัท IBM ระบบปฏิบัติการ MacOS x ของบริษัท 

Apples หรือแมกระทั้งระบบระบบปฏิบัติการ Linux เวอรช่ัน (Distros) ตางๆ ในกลุมของโอเพน

ซอสท (Open Source) เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความสะดวก ประสิทธิภาพและความ

งายตอการนําไปใชงานใหกับผูใชงานในกลุมตางๆ ได  

 

ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems) เปนระบบการใชตัว

ประมวลผล (Processor) หรือหนวยประมวลผลกลางมากกวาหนึ่งตัวในการประมวลผล 

บางครั้งอาจจะเรียกวา ระบบการประมวลผลแบบนี้วา ระบบคูขนาน (Parallel System) หรือ 

ระบบการประมวลผลแบบแนบแนน (Tightly Couple System) โดยการทํางานจะมีการใชสายสง

สัญญาณขอมูล สัญญาณนาฬิกา (Clock) หนวยความจํา (Memory) หรืออุปกรณรอบขาง 

(Peripheral Devices) รวมกันไดอยางของระบบ    
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ประโยชนของการใชระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems)       

    1. เพิ่มประสทิธภิาพเวลาในการเขาถงึขอมูล (Increased throughput) เนื่องจากมีการ

ใชการประมวลผลหลายตัวทําใหลดเวลาในการทํางาน มากกวาหนึ่งงานลง               

    2. ประหยัดคาใชจาย (Economy scale) เนื่องจากมีการแบงการทํางานกัน เชน การ

แบงบันอุปกรณรอบขาง (Share peripherals) หนวยความจํากลุมใหญ (Mass storage) อุปกรณ

แปลงไฟ (Power supplies) เปนตน                                             

    3. เพิ่มความนาเช่ือถือ (Increased reliability) เนื่องจากมีการใชการประมวลผล

หลายตัว หากตัวหนึ่งตัวใดเกิดทํางานลมเหลว (Failure) ก็ยังมีตัวประมวลผลอีกหลายตัว

ทํางานตอไปได ทําใหระบบไมหยุดชะงัก (Halt) ซึ่งเปนการแกปญหาที่เรียกวา ความทนทาน

ของระบบเมื่อเกดิขอผิดปกตขิึ้น (Fault tolerant)        

    โดยทั่วไปแลวระบบการใชตัวประมวลผล (Processor) หรือ CPU มากกวาหนึ่งตัวใน

การประมวลผล จะม ี2 รูปแบบการทํางานดวยกัน คอื      

    1. รูปแบบการทํางานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) คือระบบที่

ตัวประมวลผล (Processor) ทุกตัวแบงการทํางานเทาๆ กัน แสดงไดดังภาพที่ 1.4   

    2. รูปแบบการทํางานแบบไมสมมาตร (Asymmetric multiprocessing) คือระบบที่ตัว

ประมวลผล (Processor) ทุกตัวแบงการทํางานไมเทากัน โดยมีการแบงการทํางานเปนแบบตัว

ประมวลผลหลัก (Master Processor) และตัวประมวลผลภายใตการควบคุม (Slave Processors) 

อกีที่หนึ่ง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.4 แสดงรูปแบบการทํางานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) 

    จากภาพที่  1.4 แสดงให เ ห็น รูปแบบการทํางานแบบสมมาตร (Symmetric 

multiprocessing: SMP) คอื ระบบที่ตัวประมวลผล (Processor) ทุกตัวสามารถใชทรัพยากรของ 

หนวยความจํา 

(Memory) 

หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) 

หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) 

หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) 
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ระบบ เชน บัส (bus) หนวยความจํา (Memory) หรืออุปกรณรับและแสดงผลขอมูล (I/O) 

รวมกันได เปนตน  

ระบบการทํางานแบบกระจาย (Distributed Systems) เปนระบบการใชในการเช่ือมโยง

และสื่อสารระหวางสองหรือหลายระบบเขาดวยกัน ระบบการทํางานแบบกระจายมักเลือกใช

กับระบบเครอืขาย (Network) โดยแตละเครอืขายจะมีโปรโตคอล (Protocol) ที่เลือกใช การแบง

ระยะทางระหวางเครอืขาย  การแบงปนทรัพยากรระหวางเครอืขายรวมกัน ระหวางผูใชที่อยูใน

เครือขาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลขายสารระหวางกันบนเครือขาย ทําใหระบบการ

ทํางานแบบกระจายมคีวามยดืหยุน นาเช่ือถอื และมีประสทิธภิาพ ซึ่งระบบเครอืขายมีอยูหลาย

แบบมักแบงตามระยะทางในการตดิตอเช่ือมโยงระหวางโหนด (Node) เชน                   

     - ระบบเครือขายทองถิ่น (Local area Network: LAN) เปนเครือขายระยะใกล เชน 

ในหองหรอืในอาคาร                       

     - ระบบเครือขายระดับเมือง (Metropolitan area Network: MAN) เปนเครือขาย

ระยะไกลภายในเมือง เชน เครือขายที่ใชเช่ืองโยงระหวางอาคาร อาจใชอุปกรณบลูทูธ 

(Bluetooth devices) ในการติดตอสื่อสารระหวางกันหรือสรางเปนระบบเครือขายขนาดเล็ก 

(small-area network) ที่มรีะยะการเช่ือมตอไมไกลมากขึ้นมาใชงานเฉพาะพื้นที่ก็ได 

     - ระบบเครือขายระดับประเทศ (Wide area Network: WAN) เปนเครือขาย

ระยะไกลในระดับประเทศ เชน เครอืขายที่ใชเช่ืองโยงระหวางเมอืงหรือประเทศ ระบบเครือขาย

แบบนี้สามารถประมวลผลบนโปรโตคอลเพียงตัวเดียวหรือหลายโปรโตคอลได (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสร,ี 2556)  

ระบบเครือขายแม/เครือขายลูก (Client/Server Systems) ระบบนี้ถูกออกแบบโดยการใช

สถาปตยกรรมระบบการใหบริการแบบศูนยกลาง (centralized system architecture) หรือ

บางครั้งอาจเรียกการใหบริการจากระบบเครือขายแม (Server systems) กับเครือขายลูก 

(Client) ผูติดตอขอใชบริการ แสดงไดดังภาพที่ 1.5 โดยระบบเครือขายแม ยังแบงออกเปน  

     - ระบบที่ใชเครือขายแมในการประมวลผล (Compute-server system) เปนระบบ

เครือขายที่ยอมใหลูกขายติดตอเขามาและขอใชบริการการคํานวณ โดยสงคําขอเพื่อกระทํา

การดังกลาว มายังระบบเครือขายแมเพื่อชวยคํานวณและสงผลลัพธกลับคืนไปยังเครื่องลูก 

     - ระบบที่ใชเครอืขายแมในการจัดการเกี่ยวกับไฟล (File-server system) เปนระบบ

เครือขายแมเพื่อใชควบคุมหรือจํากัดสิทธิ์ในการ สราง (Create) อาน (Read) ปรับปรุง 

(Update) หรอืลบ (Delete) ไฟลขอมูลจากเครอืขายลูก 
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    จากภาพที่ 1.5 แสดงใหเห็นแสดงโครงสรางทั่วไปของระบบเครือขายแม/เครือขาย

ลูก (Client/Server Systems) โดยเครื่องแม (Server) สามารถเชื่อมตอผานไปยังเครื่องลูก 

(Client) ผานระบบเครื่อขาย (Network) คอมพวิเตอรไดหลายตัวในเวลาเดยีวกัน   

ระบบการทํางานแบบคลัสเตอร (Clustered Systems) ระบบนี้เปนการนําเอาตัว

ประมวลผลหลาย ๆ ตัว (multiple CPUs) มารวมกันเปนกลุม (Clustered) ใหสามารถที่จะใช

ทรัพยากรรวมกันได โดยเฉพาะหนวยความจํา ระบบการทํางานแบบกลุมสามารถที่จะใชการ

เช่ือมโยงผานระบบเครือขายแบบทองถิ่น (LAN) ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง (High 

availability) ในดานการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว และเสยีคาใชจายไมสูงมากเกินไปเมื่อเทียบ

กับระบบเมนเฟรม (Main frame) ในดานความเร็วในการประมวลผลขอมูลขนาดเทากัน   

ระบบการประมวลผลแบบทันที (Real Time Systems) ระบบที่พัฒนาใหเหมาะกับงานหรือ

ขอมูลที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน จนผูใชมี

ความรูสึกวาไมเห็นความแตกตางของเวลาในการรับสงขอมูลเพื่อนําไปประมวลผล ซึ่งระบบ

การประมวลผลแบบทันท ี(Real-time systems) ที่นยิมใชในปจจุบันมอียู 2 ระบบคอื       

     1. ระบบประมวลผลทันทีแบบเขมงวด (Hard real-time systems) เปนระบบที่ตอง

รับประกันและยืนยันไดเสมอวางานที่อยูในชวงวิกฤต (Critical tasks) จะไดรับการแกไขให

สมบูรณ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด สวนใหญมักจะเกี่ยวของกับงานที่ตองมีรับประกันความ

เสียง (Risk) เชน งานควบคุมอุปกรณตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial control) และ

หุนยนต (Robotics) กูภัย เปนตน             

  

เคร่ืองแม 

(Server) 

 

 

 

เครอืขาย 

(Network) 

ภาพท่ี 1.5 แสดงโครงสรางทั่วไปของระบบเครอืขายแม/เครอืขายลูก (Client/Server Systems) 

เคร่ืองลูก 

(Client) 

เคร่ืองลูก 

(Client) 

  

 

เคร่ืองลูก 

(Client) 
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    2. ระบบประมวลผลทันทีแบบไมเขมงวด (Soft real-time systems) กรณีที่งานอยู

ในชวงวิกฤต (Critical tasks) ระบบประมวลผลทันทีแบบไมเขมงวดโดยจะทําการจัดลําดับกอน

และหลัง (Priority) ใหกับงานนัน้ๆ เพื่อใหไดรับการแกไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ เชน งานมัลติมีเดีย 

(Multimedia) ระบบเสมอืนจรงิ (Reality) งานดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการคนควาเชิงลึก 

เชน งานสํารวจใตทองทะเลลกึ งานดานดาราศาสตร เปนตน  

ระบบคอมพิวเตอรแบบพกพา (Handheld Systems) ระบบที่พัฒนาใหเหมาะกับกับ

เทคโนโลยสีมัยใหม เหมาะสมในการพกพาตดิตัว เชน เครื่องพีดีเอ (Personal digital assistants: 

PDAs) เครื่องปาลม (Palm) โทรศัพทมือถือ (Cellular Mobile) สมารทโฟน (Smart Phone) 

ไอโฟน (Iphone) ไอแพด (IPad) ที่มีการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย เชน อินเตอรเน็ต 

(Internet) ไวไฟ (Wi-Fi)  เครือขาย 3G อุปกรณประเภทดังกลาวจะมีการติดตั้งอุปกรณหรือ

ช้ินสวนอเิล็กทรอนกิสและระบบปฏบิัตกิารไวสําหรับใชงานรวมกันในรูปแบบฝงตัว (Embedded 

System) ซึ่งในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรแบบพกพามีขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน

การใชงานมากกวาระบบในยุคแรกๆ ทั้งในดานความจุ ขนาดของหนวยความจํา ความเร็วของ

หนวยประมวลผล ความงายตอการใชงาน ความหลากหลายของแอปพลิเคช่ันที่เลือกใชให

เหมาะสมกับงานที่ทํา ขนาดและรูปรางที่ทันสมัยในการพกพา ตลอดจนความเร็วขึ้นของระบบ

เครือขายที่ใชในการเช่ือมตอ เปนตน ทําใหระบบคอมคอมพิวเตอรแบบพกพาไดรับความนิยม

นํามาใชงานมากที่สุดในยุคปจจุบัน 

1.3 ระบบปฏบิัตกิาร (Operating System)          
      เปนระบบชุดคําสั่งที่ผูพัฒนามจุีดประสงคสรางขึ้นมาเพื่อใชควบคุมการทํางานของ

อุปกรณฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ประเภทตาง ๆ ใหสามารถทํางาน

รวมกันกับบุคลากร (Peopleware) ที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรทั้งทางตรงและ

ทางออมไดอยางราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงไดดังภาพที่ 1.6 นอกจากนี้

ระบบปฏิบัติการที่ดียังมีหนาที่ควบคุมการทํางานใหผู ใชใหสามารถทํางานหลายงาน 

(Multitasking) หรือทํางานแบบหลายคน (Multi-user) ไดในเวลาเดียวกันโดยไมสงกระทบกับ

การทํางานของบุคคลอื่น รวมไปถึงการสั่งควบคุม (Control) การใชงาน การกําหนดสิทธิ์การ

เขาถึงไฟลขอมูล (Access File) การรักษาความปลอดภัย (Security) การปองกันการรุกราน 

(Protection) จากผูไมหวังดเีขามาใชงานระบบได 
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ภาพท่ี 1.6 แสดงความสัมพันธของสวนที่เกี่ยวของกับระบบปฏบิัตกิาร  

      จากภาพที่ 1.6 แสดงใหเห็นความสัมพันธของสวนที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการมีหนาที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในสวนเครื่อง (Hardware) เพื่อ

ใหบริการในสวนชุดคําสั่ง (Software) ในเรื่องการรับสงและจัดเก็บขอมูลกับสวนเครื่อง เชน 

การสงขอมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ (Monitor) การสงขอมูลไปเก็บหรืออานจากจานบันทึก

ขอมูลแบบแข็ง (Hard disk) การรับสงขอมูลในระบบเครือขาย การสงสัญญานเสียงไปออก

ลําโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจํา ตามที่ผูใขงาน (People ware) ติดตอหรือรองขอ 

รวมทัง้ทําหนาที่จัดสรรเวลาการใชหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ในกรณีที่อนุญาตใหชุดคําสั่ง 

(Software) หลายๆ ตัวทํางานพรอมๆ กัน ในเวลาเดยีวกัน (วกิพิีเดยี สารานุกรมเสรี, 2556) 

การแบงประเภทของระบบปฏบิัตกิาร          
1. แบงตามวัตถุประสงคการใชงาน (Divided by Objective)             

   1.1 การใชงานโดยลําพัง (Stand-alone) เปนระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย

วัตถุประสงคเพื่อใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่รู จักกันในรูปแบบของเครื่อง

คอมพิวเตอรใชงานสวนบุคคล (Personal Computer: PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Notebook) ที่ทํางานโดยไมมีการเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น เชน MS-DOS, 

Linux Desktop, Mac OS, และ Windows รุนตางๆ       

     1.2 การใชงานโดยมีการเช่ือมโยง (Network Connection) เปนระบบปฏิบัติการที่ถูก

พัฒนาขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเชื่องโยงกันตั้งแตหนึ่ง

เครื่องขึ้นไป โดยมีการใชทรัพยากรรวมกับบนระบบเครือขายแมหรือผูใหบริการ (Server) และ

เครือขายลูกหรือผูรับบริการ (Client) เชน Novell Netware, Linux Server, UNIX, Windows Server และ 

Solaris เปนตน            

สวนเคร่ือง 

Hardware 

สวน

ชุดคําส่ัง 

 

ผูใขงาน 

People ware 

ระบบปฏบัิติการ 

(Operating System) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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      1.3 การใชงานแบบฝงตัว (Embedded) เปนระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งมาพรอมกับ

เครื่องคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแบบอานอยางเดียว (Read Only 

Memory: ROM) สวนใหญจะพบไดในเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา เชน Windows RT, 

Windows Mobile, Pocket PC’s OS, Android, Blackberry OS เปนตน 

2. การแบงตามลักษณะการใชงาน (Divided by Used)        

      2.1 การใชงานโดยคนเดียว (Single User) เปนระบบปฏิบัติการที่การใชงานใน

ชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง จะมผูีใชงานเพยีงหนึ่งคนเทานัน้ แตผูใชงานสามารถที่จะทํางานหลาย

อยางไดในเวลาเดียวกันหรือเปดใชงานพรอมกันหลายชุดคําสั่งได เชน Linux Desktop, Mac 

OS, และ Windows 95  ขึ้นไป เปนตน        

      2.2 การใชงานไดหลายคน (Multi User) เปนระบบปฏิบัติการที่การใชงานใน

ชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง จะมีผูใชงานไดมากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน เชน Novell Netware, 

Linux Server, UNIX, Windows Server และ Solaris เปนตน    

      2.3 การใชงานไดงานเดียว (Single Tasking) เปนระบบปฏิบัติการที่กําหนดให

คอมพวิเตอรประมวลผลการทํางานของชุดคําสั่งไดทลีะหนึ่งงานเทานัน้ โดยลักษณะการทํางาน

จะเปนการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานภายใตเครื่องหมายคําสั่ง (Command Line) ทีละคําสั่งจน

เสร็จ ซึ่งในปจจุบันผูใชไมคอยนิยมใชระบบปฏิบัติการประเภทนี้แลว เชน ระบบปฏิบัติดอส หรือ 

Disk Operating System: DOS เปนตน       

      2.4 การใชงานพรอมกันไดหลายงาน (Multi Tasking) เปนระบบปฏิบัติการที่

กําหนดใหคอมพิวเตอรประมวลผลการทํางานของชุดคําสั่งไดที่ละหลายงานพรอมกัน โดย

ลักษณะการทํางานจะเปนการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานมากกวาหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน ซึ่ง

ปจจุบันระบบปฏบิัตสิวนใหญจะเปนการทํางานในลักษณะนี้แทบทุกระบบปฏบิัตกิาร 

      นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน สถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการ ถือ

เปนปจจัยที่ชวยในกําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดังนั้นจําเปนตองมี

สถาปตยกรรมที่แตกตางกัน (Multi-Platform)  และระบบปฏิบัติการเดียวกันยังสามารถใชงาน

ไดหลายสถาปตยกรรม โดยการเลือกใชระบบปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยสิ่งที่

ตองพจิารณาอยางยิ่ง เชน              

- เครื่องซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) ใชระบบปฏิบัติการ IRIX และ UNICOS        
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      - เครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer) ใชระบบปฏิบัติการ OS/390, Linux 

และ UNIX                         

      - เครื่องมินิคอมพิวเตอร (Mini Computer) ใชระบบปฏิบัติการ OS400, Linux 

Server และ OpenVMS                                                     

      - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer) ใชระบบปฏิบัติการ Windows, 

Linux Desktop และ UNIX               

      - เครื่องเวิรกสเตช่ัน (Workstation) ใชระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux 

Desktop และ OS/2    

 1.4 ววิัฒนาการของระบบปฏบิัตกิาร (Evolution of the Operating System)                      

     การกอกําเนิดของระบบปฏิบัติการไดถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง

ตั้งแตยุคเริ่มตนที่เปนอุปกรณและเครื่องคํานวณที่มีคําสั่งการทํางานแบบงายๆ ไมมีความ

ซับซอนเทาไรนัก จนมาถึงยุคปจจุบันที่ระบบปฏิบัติการถูกพัฒนาและนํากับใชกับงานหลาย

ประเภทและมคีวามซับซอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสถาปตยกรรม

และเทคโนโลยคีอมพวิเตอรทําใหมผีลตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการควบคูไป

ดวย ดังนั้นเราจึงสามารถจําแนกวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการตั้งแตยุคเริ่มตนจนมาถึงจน

มาถงึยุคปจจุบันไดดังนี้           

ยุคเริ่มตน (ชวงป ค.ศ. 1940- 1949) เปนชวงเริ่มตนในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการ

คํานวณดวยคําสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ในรูปของไบนารีชุดคําสั่ง (Binary code) ที่

เรียกเครื่องคํานวณคําสั่งมือ (hand-code) และในป ค.ศ.1942 จอหน มอชลี่ (John Mauchly) 

และเปรสเบอร แอคเคิรท (Presper Ackert) จากมหาวิทยาลัยแพนซิลเวนเนีย ไดรวมมือกัน

สรางคอมพิวเตอร อิเล็คทรอนิคสเครื่องแรกของโลกมีชื่อวา ENIAC ยอมาจาก (Electronic 

Numerical Integrator and Calculator)                   

ยุคท่ีหน่ึง (ชวงป ค.ศ. 1950) เปนชวงที่เริ่มมีนักเขียนชุดคําสั่ง (Programmer) เกิดขึ้นและ

พัฒนาภาษาชุดคําสั่งที่ ใช จัดการและสั่งงานการประมวลผลแบบกลุมทีละงาน (Batch 

processing) โดยหองวิจัยของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร (General Motors Research 

Laboratories) ไดพัฒนาระบบปฏบิัตเิพื่อใชงานและตดิตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรไอบีเอ็มที่ช่ือ

วา IBM 701 การทํางานของระบบปฏิบัติการนี้จะประมวลผลไดทีละกระบวนการ ตลอดจน

ความเร็วในการประมวลผลคอนขางชา เพราะขอจํากัดทางดานความเร็วของหนวยความจํา 

และอุปกรณที่เกี่ยวของ            
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ยุคท่ีสอง (ชวงป ค.ศ. 1960) เปนชวงที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดคําสั่งใหสามารถ

จัดการทํางานไดมากกวาหนึ่งงาน (Multitasking) ในเวลาเดียวกัน เรียกวา ระบบการทํางาน

แบบหลายชุดคําส่ัง (Multiprogramming) แตวิธีการทํางานยังเปนการประมวลผลแบบกลุม 

(Batch processing) และอุปกรณสวนใหญยังใชเวลาในการประมวลผลคอนขางนาน และไม

สัมพันธกับความเร็วของตัวประมวลผล (Processor) ในยุคนี้มีการพัฒนาใหระบบปฏิบัติการ

รองรับการทํางานที่ซับซอนมากขึ้น ในดานของผูใชสามารถใชงานมากกวาหนึ่งคนในเวลา

เดียวกัน โดยที่ผูใชสามารถติดตอ (Interface) ผานหนาจอ (Dumb terminal) ในลักษณะการ

ปอนคําสั่ง และรอรับการแสดงผลที่หนาจอ ซึ่งไมมีตัวประมวลผลติดตั้งอยูภายในตัวเครื่อง 

สวนวิธีการจัดการทํางานเปนรูปแบบแบงบันเวลา (Time-Sharing) ในการใชงานใหกับผูใช

มากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน และเริ่มตนการออกแบบและพัฒนาการทํางานในรูปแบบที่

ตอบสนองกับผูใชงานแบบทันท ี(Real-time)                                       

ยุคท่ีสาม (ชวงป ค.ศ. 1970) เปนชวงที่มกีารพัฒนาตอยอดจากยุคที่สาม    ไมวาจะเปน การ

ทํางานแบบกลุม (Batch processing) การแบงเวลาใชงาน (Time-Sharing) การทํางานใน

รูปแบบที่ตอบสนองกับผูใชงานแบบทันท ี(Real-time) เริ่มมกีารพัฒนาตัวประมวลผลขนาดเล็ก 

(Microprocessor) เพื่อใหใชงานกับระบบปฏิบัติการที่มีความซับซอนมากขึ้น ยุคนี้เปนยุคเริ่มตน

การพัฒนาเทคโนโลยกีารตดิตอสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อรองรับความ

ตองการของผูใชในการสงผานขอมูลระหวางกัน การพัฒนาระบบปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยใหกับขอมูล รวมทั้งการรับประกันวาขอมูลที่สงจากตนทาง (Source) ไปยังปลายทาง 

(Destination) ไดอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด ทําใหยุคนี้มีการเริ่มตนแนวคิดการเขารหัส

ขอมูล (Encryption) และถอดรหัสขอมูล (Decryption) ขึ้น                

ยุคท่ีสี่ (ชวงป ค.ศ. 1980) เปนชวงที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(Personal Computer) โดยเฉพาะความเร็วของตัวประมวลผลขอมูลขนาดเล็ก (Microprocessor) 

ใหมปีระสทิธภิาพสูงสุด โดยบรษิัทไอบเีอ็ม (IBM) ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นในป ค.ศ. 1981 

ตอมาบรษิัทแอปเปล (Apple) ไดผลติเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช (Macintosh) ขึ้นในป ค.ศ. 

1984 ยุคนี้มีสถาปตยกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายบนระบบเครือขายเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่ง

สถาปตยกรรมที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ ระบบเครือขายแม/เครือขายลูก 

(Client/Server) บนอินเตอรเน็ต โดยหนวยงานที่ช่ือวา Advance Research Project Agency : 

ARPA ซึ่งเครือขายบนอินเตอรถูกพัฒนาอยางตอเนื่องตั่งแตยุคที่สอง (ชวงป ค.ศ. 1960) และ

ในป ค.ศ. 1989 ไดมีการคิดคนและสรางสรรครูปแบบเพื่อสื่อสารระหวางมนุษยดวยกัน โดย

อาศัยเครือขายคอมพิวเตอรเปนตัวเช่ือมโยง ที่เรียกวา เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : 
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WWW) ซึ่งเปนที่นิยมและใชงานกันอยางแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการใน

ยุคนี้จะถูกพัฒนาใหรองรับการทํางานบนระบบเครอืขายคอมพวิเตอร                          

ยุคท่ีหา (ชวงป ค.ศ. 1990) เปนชวงที่การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณฮารดแวรและ

ซอฟตแวรใหรองรับการทํางานกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอรสมัยใหมกาวหนาไปอยางรวดเร็วกวา

ยุคตางๆ ที่กลาวมา ทัง้ดานความเร็วในการประมวลผล ขนาดความจุขอมูลเพิ่มมากขึ้นในระดับ

กิกะไบต (Gigabyte = 1024 Mbyte )  ทําใหภาษาชุดคําสั่งและซอฟตแวรที่ใชอยูในหนวยงาน

ตาง ๆ ในยุคนี้ถูกพัฒนาใหมีความซับซอน และมี  ความตองการประมวลผลในระดับที่ตองใช

เวลาความเร็วสูงไดโดยไมตองคํานงึพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลเทาใดนัก ในยุคนี้มีการเปดตัวการ

เขียนภาษาชุดคําส่ังสมัยใหม ที่เรียกวา ภาษาชุดคําสั่งเชิงวัตถุ (Object-Orient Programming 

Language) เชน ภาษา C++ ภาษาจาวา (Java) เปนตน ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุคนี้ก็

จะตองสนับสนุนภาษาชุดคําสั่งประเภทนี้ดวย เชน ระบบปฏิบัติการวินโดว ตระกูล 9x 

(Windows 9x Operating System) ระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux Operating System) และอาร

ปาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache Wab Server) ซึ่งเปนระบบปฏบิัตกิารที่รองรับการทํางานบนระบบ

เครือขายแบบกระจาย (Distributed System) ทําใหการเช่ือมตอบนเครือขายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ทําไดงายและสะดวกรวดเร็วขึ้น      

ยุคท่ีหก (ชวงป ค.ศ. 2000 จนถึงปจจุบัน) เปนชวงที่การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

บนอนิเตอรเน็ตความเร็วสูงไดรับความนยิมกับผูใชทุกมุมโลกสูงสุด ดังนัน้การพัฒนาเทคโนโลยี

การเช่ือมโยงและสื่อสารขอมูลระหวางกันจึงจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ จึงเกิดการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการบนระบบเครือขาย (Web Service) ขึ้น เพื่อใหการเช่ือมโยงและสื่อสารขอมูลบน

สถาปตยกรรมที่ตางกัน (Platform) ระหวางกันเปนไปอยางราบรื่น ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น

มาใชในยุคปจจุบันที่นิยมใชกันอยางแพรหลายยังคงเปนของบริษัทไมโครซอฟต คือ 

ระบบปฏิบัติการตระกูลวินโดว เชน Windows XP, Windows Vista, Windows 7 เปนตน 

นอกจากนี้ในยุคปจจุบันผูใชใหความนยิมใชอุปกรณแบบพกพาที่ผสมผสานกันระหวางโทรศัพท

และคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายไรสายความเร็วสูง เชน Hi-Speed Intern, WiFi, 3G, 4G 

เพิ่มมากขึ้นหลายเทาตัวไมวาจะเปน สมารทโฟน (Smart phone) แบล็คเบอรรี่ (Blackberry) 

ไอโฟน (IPhone) ไอแพด (IPad) เปนตน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการบน

อุปกรณดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและรองรับการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

(Application on Mobile) ตางๆ ที่ตอบสนองกับความตองการใหกับผูใชควบคูไปดวย เชน 

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian) วินโดวโมบาย (Windows Mobile) ระบบปฏิบัติการแอน
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ดรอยด (Android) ระบบปฏิบัติการแบล็คเบอรรี (Blackberry OS6) ระบบปฏิบัติการไอโฟน 

(IPhone OS)  เปนตน (พรีพร หมุนสนทิ, สุธ ีพงศาสุกุลชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู, 2553) 

1.5 หนาท่ีของระบบปฏบิัตกิาร (Function of the Operating System)         

     ระบบปฏิบัติการทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน อํานวยความสะดวก และเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทํางาน โดยเนนความงายในการทํางานใหกับผูใชเครื่องคอมพิวเตอรมากที่สุด 

ในลักษณะที่ผูใชไมจําเปนตองทราบรายละเอียดหรือกลไกการทํางานของอุปกรณฮารดแวร

ตางๆ การประมวลผลขอมูล การนําเขา/ออก การประมวลผลขอมูล และการจัดเก็บขอมูลแบบ

หลักและแบบสํารอง การแสดงผลรวมถึงการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกันในระบบเครือขาย 

แสดงไดดังภาพที่ 1.7 แบงไดดังนี้               

     1. การกระทําการของชุดคําสั่ง (Program Execution)    

     2. การดําเนนิงานของอนิพุต/เอาทพุต (I/O Operation)    

     3. ระบบแฟมขอมูล (File Systems)      

     4. การตดิตอสื่อสาร (Communication)     

     5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)    

    6. การจัดการบัญชีผูใช (Accounting)      

     7. การตรวจสอบขอผิดพลาด (Error Detection)    

    8. การปองกันและการรักษาความปลอดภัย (Protection and Security) 
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ภาพท่ี 1.7 แสดงหนาทีห่ลักของระบบปฏบิัตกิาร (Function of the Operating System) 

     จากภาพที่ 1.7 แสดงใหเห็นหนาที่หลักของระบบปฏิบัติการ (Function of the 

Operating System)  ในการกระทําการของชุดคําสั่ง (Program Execution) การกระทําการใน

สวนของอุปกรณรับและแสดงผลขอมูล (I/O Operation) การจัดการระบบแฟมขอมูล (File 

Systems) การติดตอสื่อสาร (Communication) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 

การจัดการบัญชีผูใช (Accounting) และการตรวจสอบขอผิดพลาด (Error Detection) ที่เกิด

ขึ้นกับระบบคอมพวิเตอร 

1. การกระทําการของชุดคําสั่ง (Program Execution)       

     ระบบปฏบิัตกิารจะมฟีงกชันไวใหบริการ ในการกระทําการของชุดคําสั่ง เพื่อใหเกิด

ประโยชนใหกับผูใชในการอินเตอรเฟซหรือติดตอกับระบบ ซึ่งในเกือบทุกระบบปฏิบัติการจะมี

สวนที่เรียกวา สวนติดตอผูใช (User Interface) คําสั่งควบคุม (Command – Line: CLI) สวน

ติดตอกับผูใชในแบบกราฟก (Graphics User Interface: GUI) แบทชไฟล (Batch) ที่แตกตางกัน 

ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการจะตองสามารถที่จะบรรจุชุดคําสั่งลงในหนวยความจําและเรียกใช

ชุดคําสั่งที่สิ้นสุดการทํางานไมวาจะปกตหิรอืผิดปกตหิรอืขอผิดพลาดที่เกดิขึ้นได  
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2. การกระทําการในสวนของอุปกรณรับและแสดงผลขอมูล  (I/O Operation) 

     ในระหวางที่ชุดคําส่ังทํางาน อาจตองการทํางานในสวนการนําเขามูลเขาหรือออก 

การจัดการไฟลขอมูลหรือการใชงานหนวยรับและแสดงผลขอมูลของอุปกรณตอพวงอื่นๆ 

ระบบปฏบิัตกิารจะทําหนาทีอ่ํานวยความสะดวกในการดําเนินงานระหวางผูใชไปยังอุปกรณรับ

และแสดงผลขอมูลนั้นๆ โดยที่ผูใชไมจําเปนตองคํานึงกระบวนหรือขั้นตอนการทํางาน  การสง

ขอมูลไปยังอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลที่ตองการ สําหรับการปองกันการเขาถึงการใชงาน

อุปกรณรับและแสดงผลขอมูลของผูใชงานพรอมๆ กัน เนื่องจากผูใชงานไมสามารถควบคุม

การทํางานอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลไดโดยตรง เปนหนาที่ของระบบปฏิบัติการจะ

กําหนดการเขาถงึการเขารับบรกิารอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลของผูใชงานพรอมกัน โดยให

ผูใชที่ตองการใชงานอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลรอจนกวาผูครอบครองใชงานอุปกรณรับ

และแสดงผลขอมูลนัน้ๆ เสร็จสิ้นกอน จึงจะใชงานอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลนั้นๆ ตอจากผู

ครอบครองได     

3. ระบบแฟมขอมูล (File Systems)                  

     การจัดการไฟล เปนที่สิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะในขณะที่ชุดคําสั่งชุดคําสั่งทํางาน 

จําเปนที่จะตองอานและเขียนไฟลและบันทึกขอมูลลงในสารบบ (Directory) การสราง ลบและ

การคนหารายช่ือจากแฟมขอมูลที่ตองการ การจัดการไฟลตางๆ ตลอดจนการไดรับอนุญาตใน

กระทําการที่เกี่ยวกับไฟลขอมูล ระบบปฏิบัติการจะเปนตัวจัดการเกี่ยวกับงานดังกลาวทั้งหมด 

ซึ่งระบบปฏบิัติที่ดจํีาเปนตองมฟีงกช่ันการทํางานที่เปนประโยชน คอยอํานวยความสะดวกและ

สนับสนุนการจัดการระบบไฟลขอมูลใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุดกับผูใชงาน   

4. การตดิตอสื่อสาร (Communication)        

     กระบวนการติดตอสื่อสารอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในคอมพิวเตอรเครื่อง

เดียวกัน (Single Communication) หรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย (Multi-

Communication) การสื่อสารอาจจะผานทางหนวยความจําที่ใชรวมกันหรือผานทางขอความ 

(ผานแพ็คเก็ตยายจาก Operating System) โดยอาศัยระบบปฏิบัติการเปนตัวดําเนินการในการ

ติดตอสื่อสารหรือสงขอมูลจากระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรเครื่องแมขาย (Server) ไปยัง

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ก็ได ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงทําหนาที่เปน

ตัวกลางในการตดิตอสื่อสารระหวางกัน เพื่อใหการดําเนินการในการติดตอสื่อสาร การสงผาน

ขอมูลที่ตองใหเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตองและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 
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5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)     

     ระบบปฏิบัติการจะทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุด เมื่อมผูีใชหลายคนหรอืทํางานหลายงานพรอมกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการตองมี

การจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางทั่วถึงและคลอบคลุมเพื่อสนับสนุนและชวยให

การทํางานของผูใชเรียกใชงานระบบคอมพิวเตอรไดหลายสวน เชน การใชงานหนวย

ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) การใชงานหนวยความจํา (Memory Unit) อุปกรณ

รอบขาง (Peripheral Device) เครื่องพิมพ (Printer) หนวยความจําหลัก (Main memory) และ

หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) เปนตน        

6. การจัดการบัญชผีูใช (Accounting)       

     การใชงานหลาย ๆ ประเภทของแหลงขอมูลบางอยาง (เชน รอบการทํางานของ

หนวยความจําหลักและจัดเก็บไฟล) อาจมีรหัสการจัดสรรพิเศษอื่น ๆ เชน การใชงานอุปกรณ

รับและแสดงผลขอมูลเมื่อมีการรองขอจากผูใช การทําบัญชีผูใชเพื่อชวยในการติดตาม

พฤติกรรมในการใชงาน ระยะเวลาการใชงาน วาใชไปแลวเปนจํานวนเทาไร ประเภทของ

ทรัพยากรคอมพิวเตอรที่ชุดคําสั่งรองขอ สิทธิ์การเขาถึงและใชงานขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพวิเตอร ระบบปฏบิัตกิารจะทําหนาที่ตามที่ผูดูแลระบบเปนผูกําหนดขึ้นมา      

                                            

7. การตรวจสอบขอผดิพลาด (Error Detection)     

     ระบบปฏิบัติการที่ดีจะตองสามารถตรวจจับเพื่อหาขอผิดพลาดที่เกิดระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ สงผลตอการทํางานโดยรวมของระบบ ทั้งในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร 

ระบบไฟฟา ขอจํากัดทางกายภาพของระบบ รวมถึงการจํากัดผูที่ไมมีสิทธิ์ในการใชงานหรือ

เขาถึง ซึ่งขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแตละประเภทระบบปฏิบัติการจะตองจัดเตรียมและมีวิธีการ

เบื้องตนไวรองรับและหาวิธีการแกปญหาที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุดในการแกไขและ

ดําเนินการ ซึ่งขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพบบอยๆ ซึ่งระบบปฏิบัติการจะตองเตรียมการแกไข

และปองกัน ไดแก            

     7.1 ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสวนของ CPU และ Memory เชน การบันทึกขอมูลลง

บนหนวยความจําผิดพลาด (Memory error) ไฟฟาลัดวงจร (Power failure) การตรวจสอบบิต

ขอมูลผิดพลาด (Parity error on tape) การติดตอลมเหลวบนระบบเครือขาย (Connection 

failure on network)         
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      7.2 ขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในสวนผูใชงานชุดคําสั่ง เชน การหารดวยศูนย 

(Arithmetic Overflow) การพยายามเขาถงึพื้นที่ในหนวยความจําที่ไมไดรับอนุญาตในการเขาถึง 

(Access an illegal memory) การใชเวลาในหนวยจํามากเกนิไป (too-great use of CPU time) 

8. การปองกันและการรักษาความปลอดภัย (Protection and Security)  

      8.1 การปองกัน (Protection) จะเกี่ยวของกับการม่ันใจวาการเขาถึงทรัพยากรของ

ระบบทั้งหมดจะถูกควบคุม การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูใชอาจตองการควบคุมการใช

ขอมูลที่ประมวลผลพรอมกันจะตองไมรบกวนกันและเปนอสิระตอกัน   

      8.2 การรักษาความปลอดภัย (Security) จะเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของ

ระบบจากบุคคลภายนอกตองมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชแตละคน อีกทั้งยังรวมถึงการ

ปองกันการเขาถึงอุปกรณรับและแสดงผลขอมูลจากความพยายามในการเขาถึงที่ไมถูกตอง 

การไดรับความคุมครองและรักษาความปลอดภัย การคนหารายชื่อแฟมขอมูล การไดรับ

อนุญาตในการเขาถึง อาน และบันทึกไฟลขอมูล รวมถึงการปองกันและการรักษาความ

ปลอดภัยของเครื่องคอมพวิเตอรบนระบบเครอืขายการตดิตอสื่อสารดวย เชน ชุดคําสั่งปองกัน

การรักษาบุกรุกจากบุคคลภายนอก (firewall) การเขารหัสขอมูล (encryption) การตรวจจับ

ขอผิดพลาด (error detection) เปนตน 
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สรุป              

    ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) เปนระบบที่จําเปนที่ตองใหอุปกรณพื้นฐาน

ทัง้ในสวนของฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) และบุคลากร (Peopleware) ที่

มีสวนเกี่ยวของกับการใชงานทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนการเก็บขอมูลที่จําเปนตอง

อาศัยการเก็บขอมูลลงในหนวยความจําหลัก (Primary Storage) และหนวยความจําสํารอง 

(Secondary Storage) เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการอุปกรณที่

เกี่ยวของ โดยมตัีวควบคุมหนวยความจํา (Memory Controller) ที่ชวยในการจัดสรรและแบงบัน

ทรัพยากรที่มีอยูใหสอดคลองและเหมาะสมกับงาน ซึ่งจําเปนตองอาศัยหนวยความจําในการ

ควบคุมและสั่งการการดําเนนิงานที่เกี่ยวของทัง้หมด                                                                                                    

    ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทําหนาที่ เปนตัวกลางเพื่อชวยใหการ

ดําเนินการระหวางอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร โดยหนาที่หลักคือ  การจัดสรรทรัพยากร

ในระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหการติดตอระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ เปนไปอยาง

ราบรื่น เชน การนําเขามูลเขาจากแปนพมิพหรอืเมาส การประมวลผลขอมูล (Processing)  การ

นําเสนอขอมูล (Output Display) และการจัดเก็บขอมูลลงในพื้นที่หนวยความจําหลัก (Main 

memory) และหนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) เปนตน รวมทั้งการติดตอสื่อสารใน

คอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันหรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย การจัดสรร

ทรัพยากรที่เหมาะสมใหกับผูใช การจัดการบัญชีผูใช การตรวจสอบขอผิดพลาด การปองกัน

และการรักษาความปลอดภัยเพื่อไมใหผูไมมสีทิธิ์เขามาใชงานระบบได  
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คําถามทบทวน                      

1. จงอธบิายวธิกีารจําแนกเครื่องคอมพวิเตอรออกเปนกี่ระบบ อะไรบาง      

2. จงเปรียบเทียบการแบงประเภทของระบบปฏิบัติวามีหลักเกณฑและวิธีการแบงแตกตางกัน                                             

อยางไรบาง                        

3. จงอธบิายรูปแบบและกระบวนการทํางานของระบบคอมพวิเตอรตอไปนี้                  

       3.1 ระบบการทํางานแบบกลุม (Batch Systems)       

       3.2 ระบบการทํางานหลายชุดคําสั่ง  (Multiprocessing Systems)          

       3.3 ระบบการแบงชวงเวลา (Time-Sharing Systems)   

       3.4 ระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคล (Desktop Systems)               

       3.5 ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor  Systems)    

       3.6 ระบบการทํางานแบบกระจาย (Distributed Systems)   

       3.7 ระบบเครอืขายแม / เครอืขายลูก (Client/Server Systems)  

       3.8 ระบบการทํางานแบบคลัสเตอร (Clustered Systems)    

       3.9 ระบบการประมวลผลแบบทันท ี(Real-Time Systems)                

       3.10 ระบบคอมพวิเตอรแบบพกพา (Handheld  Systems)        

4. จงอธบิายและยกตัวอยางการแบงประเภทของระบบปฏบิัตกิารวามีอะไรบาง            

5. จงอธบิายววิัฒนาการของระบบปฏบิัตกิารยุคที่ 5 กับคอมพิวเตอรยุคที่ 4 สิ่งใดแสดงใหเห็น

ความแตกตางไดอยางเดนชัด                                     

6. จงอธบิายหนาทีก่ารทํางานของระบบคอมพวิเตอรทัง้หมดวาประกอบดวยอะไรบาง 
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                  บทท่ี 2 

                       การจัดการหนวยความจํา                           

                (Memory Management) 

     หนวยความจําถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดในระบบคอมพิวเตอร อีกทั้งยังเปน

ศูนยกลางใหการดําเนินการดานตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอรเปนไปอยางราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยภายในหนวยความจําจะมีการทํางานหลายสวน เชน การทํางานของ

ชุดคําสั่งจํานวนมาก ซึ่งตองมีการแบงพื้นที่การใชงานและวิธีการจัดการดานตางๆ ใหกับงาน 

(Task) เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด       

     ในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของการจัดการหนวยความจํา (Memory 

Management) เชน การเช่ือมโยงตําแหนง (address binding) การบรรจุ (load) การใชคลัง

ชุดคําสั่ง (library) การแบงสวน (Segmentation) การจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจํา (memory 

allocation) เปนตน (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, 2556)   

2.1 การจัดการหนวยความจํา (Memory Management)                

      การจัดการหนวยความจําสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก หนวยความจํา

หลัก (Main Memory) และหนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) โดยแตละวิธีในการจัดเก็บ

ขอมูลทั้งสองสวนมีขอดีและขอเสียตางกันขึ้นอยูกับซอฟตแวรและฮารดแวรที่เลือกใชวา

สอดคลองแลสนับสนุนการทํางานและวธิกีารที่จัดเก็บในหนวยความจําที่เลือกใชมากนอยเพียงใด 

แสดงไดดังภาพที่ 2.1                 

       1. หนวยความจําหลัก (Main Memory) ประกอบไปดวยอารเรยขนาดใหญ 

(large array) ซึ่งภายในประกอบเวิรด (Words) และไบต (Bytes) ซึ่งแตละที่จะมีเลขตําแหนง 

(Address) เปนของตัวเองนอกจากนี้หนวยความจําหลักยังทําหนาที่เก็บชนิดกระบวนการในการ

ประมวลผลคําสั่งเพื่อใหหนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) นําไปใชในการ

ประมวลแลวจึงสงผลลัพธของคําสั่งนัน้ ๆ กลับมาจัดเก็บกลับไวในหนวยความจําหลักอกีท ี
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ภาพท่ี 2.1 แสดงกระบวนการทํางานของหนวยความจําหลัก (Main Memory) 

     จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นกระบวนการทํางานของหนวยความจําหลัก (Main 

Memory)  โดยที่กระบวนการ A (Process A) จะถูกบรรจุ (load) เขาไปใชงานหนวยความจํา 

หลัก ในขณะที่หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ก็จะบรรจุ (load) กระบวนการ (Process) ที่

ตองการจากหนวยความจําหลัก ผานเสนทางการรับและสงขอมูล (Bus) เพื่อนําไปใชในการ

ประมวลแลวจึงสงผลลัพธของคําสั่งนัน้ ๆ กลับมาจัดเก็บกลับไวในหนวยความจําหลักอกีที 

           2) หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) เปนเทคนิคที่อนุญาตให

กระบวนการ (Process) สามารถประมวลผลไดนอกหนวยความจําหลักโดยไมตองคํานึงถึง

ขนาดพื้นที่ใชในการประมวลผลวาเพียงพอกับขนาดของชุดคําสั่งหรือไม นอกจากนี้ยังงายตอ

การแชรไฟล (Share files) พื้นที่วาง (Address Space) และเพิ่มประสิทธิภาพใหกระบวนการ

ทํางานไดเร็วขึ้น เพราะไมตองคอยตรวจสอบขนาดของหนวยความจําทางกายภาพ  
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ภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพันธระหวางหนวยความจําเสมือน (Virtual Memory และ

หนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) 

      จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางหนวยความจําเสมือน (Virtual 

Memory) และหนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) โดยหนวยความจําเสมือน

เกิดขึ้นจากการแบงหนวยความจําตรรกะ (Logical Memory) ใหทํางานเปนอิสระจาก

หนวยความจํากายภาพ โดยระบบปฏิบัติการจะทําการบรรจุ (load) ชุดคําสั่งเฉพาะสวนที่ใช

ประมวลผลเขาสูหนวยความจําตรรกะกอน สวนที่ไมจําเปนตองประมวลผลจะไมถูกบรรจุ 

( load) เขาสูหนวยความจํา ทําใหพื้นที่หนวยความจําทางตรรกะมีขนาดใหญกวาพื้นที่

หนวยความจําทางกายภาพ โดยการทํางานลักษณะนี้อาศัยการสลับกระบวนการ (Process) 

เขาและออกจากพื้นที่หนวยความจําในขณะกําลังประมวลผล (พีรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสุกุลชัย, 

อัจจิมา เลี้ยงอยู, 2553) 
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2.2 การเชื่อมโยงตําแหนง (Address Binding)      

                 

     โดยทั่วไปกระบวนการ (Process) ที่จะถูกนําไปประมวลผลจะขึ้นอยูกับการจัดการ

หนวยความจําที่เลือกใช กระบวนการอาจจะถูกเคลื่อนยายกลับไปกลับมาระหวางจานบันทึก 

(disk) และหนวยความจํากอนที่มันจะถูกประมวลผล โดยระบบปฏิบัติการจะมีการเก็บ

กระบวนการที่รอประมวลผลตามลําดับ (input queue) ของกระบวนการที่จะนําเขามา

ประมวลผลในหนวยความจํารวมทั้งยังเช่ือมโยงกับคาเริ่มตนของตําแหนง ระบบคอมพิวเตอร

มักเริ่มตนคาตําแหนงเช่ือมโยงที่คาเริ่มตนที่ตําแหนง 0 และแบงคาที่เช่ือมโยงตําแหนง ไดเปน

คาจริง (Absolute address) ของกระบวนที่อยูในหนวยความจํา (Memory) และคาตําแหนงที่

สัมพันธกัน (Relative address) หรือชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ไดรับหลังจากการแปลชุดคําสั่ง 

(Compile) การจําแนกการเช่ือมโยงของคําสั่งและตําแหนงของขอมูลในหนวยความจําสามารถ

แบงตามขัน้ตอนแตละชวงเวลา แสดงไดดังภาพที่ 2.3 ดังนี้    

     1. ชวงเวลาแปลชุดคําสั่ง (Compile time) คือ ชวงเวลาที่ชุดคําสั่งหรือขอมูลถูก

แปลโดยตัวแปลชุดคําสั่ง (Compiler) โดยตัวแปลชุดคําสั่งจะคนหาตําแหนงจริง (Absolute 

Code) ในหนวยความจําเมื่อพบแลวจะสรางชุดคําสั่งทําใหระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผล

คําสั่งหรือขอมูลนั้นไดทันที แตหากตําแหนงจริงถูกเปลี่ยนแปลง ตัวแปลชุดคําสั่งก็จะทวนการ

แปลชุดคําสั่ง (Recompile) ชุดคําสั่งหรอืขอมูลนัน้ขึ้นใหมทุกๆ ครัง้   

     2. ชวงเวลาบรรจุ (Load time) ชวงเวลาที่ชุดคําสั่งหรือขอมูลถูกบรรจุเขาสู

หนวยความจําโดยลําดับแรกตัวแปลชุดคําสั่งจะสรางชุดคําสั่งที่สามารถประมวลผลไดทันท ี

(Relocation code) ขึ้นมากอน หลังจากชุดคําสั่งหรือขอมูลถูกบรรจุเขาสูหนวยความจําแลว

ตัวแปลชุดคําสั่งจะทําการแปลตําแหนงที่บรรจุเขามาใหเปนตําแหนงจริง (Absolute Code) 

เพื่อใหระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผลคําสั่งหรือขอมูลนั้นไดโดยไมตองเสียเวลาในการ

แปลชุดคําสั่งใหมทุกครั้ง แตจะเสียเวลาเฉพาะตอนบรรจุคําสั่งหรือขอมูลนั้นเขามาใน

หนวยความจํา    

     3. ชวงเวลาประมวลผล (Execution time) ชวงเวลาที่คําสั่งหรือขอมูลถูก

ประมวลผล โดยตัวแปลชุดคําส่ัง โดยจะทําการเช่ือมโยงตําแหนงและแปลชุดคําสั่งคําสั่งหรือ

ขอมูลตรงตําแหนงนั้นๆ เขาไปเก็บไวในหนวยความจํา ในขณะที่อยูในชวงเวลาประมวลผล

ระบบปฏิบัติการจะเสียเวลาในการแปลตําแหนงคําสั่งหรือขอมูลตางๆ กอนถูกนํามาเขาสู

กระบวนการประมวลผลใหมทุกครัง้ (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)   
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ภาพท่ี 2.3 แสดงชวงเวลาเช่ือมโยงตําแหนง (Address Binding) 

   จากภาพที่ 2.3 แสดงชวงเวลาเช่ือมโยงตําแหนง (Address Binding) ในแตละชวง ดังนี้ 

ชวงเวลาที่ 1 ชวงเวลาแปลชุดคําสั่ง (Compile time) ใชในการแปลชุดคําสั่งในสวนเฉพาะ 

(module) เพื่อสงชุดคําสั่งหรือขอมูลที่ถูกแปลแลวเขาสูชวงที่ 2 ชวงเวลาบรรจุ (Load time) 

ชุดคําส่ังทั้งหมดเขาสู ชวงเวลาที่ 3 ชวงเวลาประมวลผล (Execution time) ชวงเวลานี้ชุดคําสั่ง

หรอืขอมูลทีถู่กประมวลผลทัง้หมดจะถูกจัดเก็บลงในหนวยความจําอกีครั้งหนึ่ง 

ภาษา

ชุดคําส่ัง 

ตัวแปลชุดคําส่ัง 

สวน

เฉพาะ 

ตัวเช่ือมโยง สวนเฉพาะ 

อื่นๆ 

บรรจุสวน

เฉพาะ 

 

ตัวบรรจุ 
คลัง

โปรแกรม

ระบบ 

หนวยความจํา 

 (ไบนารี) 

คลัง

โปรแกรม

ระบบ 

 

          (1) 

ชวงเวลาชุดคําส่ัง 

 

 

             (2) 

ชวงเวลาบรรจุ 

 

                (3) 

ชวงเวลาประมวลผล 
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2.3 การเชื่อมโยงระหวางพื้นท่ีทางกายภาพกับพื้นท่ีทางตรรกะ          

(Logical- Versus Physical-Address Space)               

การเช่ือมโยงพื้นที่ในหนวยความจําจะตองมกีารอางองิถงึตําแหนงที่เกี่ยวของอยู 2 ประเภท คอื            

1. ตําแหนงพื้นท่ีทางตรรกะ (Logical Address Space)                

    บางครั้งเรียกตําแหนงนี้วา ตําแหนงเสมือน (Virtual Address) ซึ่งถูกสรางขึ้น 

(Generate) โดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยกลุมของ

ตําแหนงพื้นที่ทางตรรกะ (Logical Address Space) ทัง้หมดถูกสรางโดยชุดคําสั่ง           

2. ตําแหนงพื้นท่ีทางกายภาพ (Physical Address Space)     

    คือตําแหนงจริงที่ทํางานอยูในหนวยความจําหลัก (Memory Unit) และทํางานโดย

ตอบสนอง (Corresponding) กับตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) เสมอ โดยชวงเวลาที่

ชุดคําสั่งกําลังทํางานอยู (Run-Time) ตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) และตําแหนงทาง

กายภาพ (Physical Address) จะถูกจับคู (Mapping) โดยสวนเครื่องหรืออุปกรณ (Hardware) 

ชนดิหนึ่งที่เรยีกวา หนวยจัดการหนวยความจํา (Memory Management Unit : MMU) ทําหนาที่

ในแปลงตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) ไปเปนตําแหนงทางกายภาพ (Physical 

Address) โดยนําคาที่ไดเก็บไวในรีจิสเตอรพื้นฐาน (Base-Register) สวนการยายตําแหนง 

(Relocation Register) ก็จะนําคาที่ไดเก็บไวในรีจิสเตอรพื้นฐาน (Base-Register) มาบวกกับคา

ตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) เพื่อใชในการหาคาของตําแหนงทางกายภาพ (Physical 

Address) แลวสงผลลัพธที่ไดเขาสูหนวยความจํา (Memory) โดยกําหนดคาเริ่มตนตําแหนงทาง

ตรรกะ (Logical Address) ใหอยูในชวงระหวางต่ําสุด (คาเริ่มตนที่คาศูนย (0) ) ถึงคาสูงสุด 

(max) และกําหนดคาเริ่มตนตําแหนงทางกายภาพ (Physical Address) อยูในชวงระหวาง R + 0 

ถึง R + max (R คือ Relocation Register เปนรีจิสเตอรสําหรับการยายตําแหนง) แสดงไดดัง

ภาพที่ 2.4  
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ภาพท่ี 2.4  แสดงตัวอยางของการทํางานของหนวยจัดการหนวยความจํา   

      (Memory Management Unit: MMU) 

      จากภาพที่ 2.4 แสดงใหเห็นตัวอยางของการทํางานของหนวยจัดการ

หนวยความจํา (Memory Management Unit: MMU) โดยทีห่นวยประมวลผลกลาง (CPU) จะไม

สามารถเขาถึงหนวยความจํา (Memory) ไดโดยตรงเปนหนาที่ของสวนเครื่องหรืออุปกรณ 

(Hardware) ทีเ่รยีกวา  หนวยจัดการหนวยความจํา (Memory Management Unit : MMU) โดย 

MMU  จะทําการแปลงตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) โดยนําเอาคาเริ่มตนที่กําหนด

ขึ้นมาคือคา 999 จับคู (Mapping) หรือบวกเขากับคารีจิสเตอรสําหรับการยายตําแหนง 

(Relocation Register) คือคา 99000 ผลลัพธที่ไดจะเปนคา 99999 คือคาของตําแหนงทาง

กายภาพ (Physical Address) หลังจากนั้น MMU สงผลลัพธที่ไดเขาสูหนวยความจํา (Memory) 

จึงจะทําใหหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เขาถงึหนวยความจํา (Memory) ไดนัน้เอง 

2.4 การบรรจุแบบพลวัต (Dynamic Loading)  

      เนื่องจากพื้นที่ที่ใชในการประมวลผลในหนวยความจําทางกายภาพ (Physical 

Memory) มกีารจํากัดขนาดขอมูล  ดังนัน้ชุดคําสั่งและขอมูลทั้งหมดของกระบวนการ (Process) 

จะตองมีขนาดเล็กกวาหนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) ในขณะที่บรรจุขอมูล

ทัง้หมดเขาสูพื้นที่วางในหนวยความจํา โดยในแตละครัง้จะตองมีการตรวจสอบขนาดของขอมูล 

เพื่อจะชวยใหการประมวลผลชุดคําสั่งและการบรรจุขอมูลเขาหนวยความจําทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ลักษณะการทํางานดังกลาวนี้เรียกวา การบรรจุแบบพลวัต (Dynamic Loading) ซึ่งวิธีการ

ทํางานจะไมบรรจุชุดคําสั่งยอย (Routine) จนกวาจะมีการถูกเรียกใชงาน (Call) ทําใหไม

สิ้นเปลืองเนื้อที่ในหนวยความจํา โดยทุกครั้งที่ชุดคําสั่งหลัก (Main Program) ถูกบรรจุเขาสู

Physical 

Address 

99999 

Logical 

Address 

999 
CPU 

Relocation register 

 

 

(หนวยความจํา) 

Memory 
+ 

99000 

Memory Management Unit: MMU 
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หนวยความจําเพื่อทําการประมวลผลและมีการเรียกใชชุดคําสั่งยอย (Routine) จะมีการ

ตรวจสอบชุดคําสั่งยอยตัวแรกกอน (Routine First) ควบคูกับการบรรจุชุดคําสั่งยอยตัวอื่น

พรอมกันไปดวย กรณีที่ไมมีการบรรจุชุดคําสั่งยอย ตัวเช่ือมโยงการยายตําแหนง (Relocation 

linking Loader) จะทําการบรรจุชุดคําสั่งยอยไปเก็บไวในตารางเพื่อระบุตําแหนง (Address 

Table) ซึ่งตัวชุดคําสั่งจะทําการปรับเปลี่ยนตําแหนงที่มีผลกระทบกับการเคลื่อนยายตําแหนง

โดยไมตองอาศัยระบบปฏิบัติชวยในการจัดการ ซึ่งตัวชุดคําสั่งจะเปนตัวจัดการเหตุการณ

ดังกลาวเอง 

2.5 การใชคลังโปรแกรมรวมกันและการเชื่อมโยงแบบพลวัต                    

(Dynamic Linking and Shared Libraries)  

    วิธีการเช่ือมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking) มีความคลายกันกับการบรรจุแบบ

พลวัต (Dynamic Loading) ตางกันตรงเวลาที่ใชในการเช่ือมโยงที่มากกวาเมื่อระบบตองการ

เรยีกใชงานชุดคําสั่งยอยในคลังโปรแกรม (Subroutine Libraries) จะมีชุดคําสั่งขนาดเล็กที่ช่ือวา 

สต๊ับ (Stub) ทําการตรวจสอบวามีชุดคําสั่งยอยในคลังโปรแกรมที่ตองการใชงานวาอยูใน

หนวยความจําแลวหรอืยัง ถายังไมม ีชุดคําสั่งสตั๊บ (Stub) จะมีหนาที่ทําการบรรจุชุดคําสั่งยอย

ใหมเขาสูหนวยความจําทันท ีพรอมกับแทนที่คาตําแหนงชุดคําสั่งยอยใหมทับตําแหนงชุดคําสั่ง

ยอยเดมิโดยเรยีกกระบวนการทํางานนี้วา วธิกีารเช่ือมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking) โดยที่

ทุกๆ กระบวนการจะใชภาษาในคลังโปรแกรมทําการประมวลมลเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น พรอม

กับทําสําเนารหัส (Library code) ซึ่งเปนไฟลที่มีนามสกุลเปน .dll พรอมกับทําการปรับปรุงไฟล

ในคลังขอมูลและสรางการเช่ือมโยงใหมทันที เพื่อใหระบบสามารถเรียกใชงานไฟล .dll รวมกัน

จากชุดคําสั่งยอยในคลังโปรแกรมได (Shared Libraries) 

2.6 การแบงสวน (Overlay) 

    เปนวิธีที่ใชในกรณีที่กระบวนการมีขนาดใหญกวาหนวยความจําที่ตองการจัดเก็บ 

จําเปนที่จะตองจัดสรรหนวยความจําใหเหมาะสมโดยการแบงสวน (Overlay) หลักการทํางาน

ของการแบงสวนโดยที่คําสั่งและขอมูลจะถูกเก็บอยู ในหนวยความจําตามขนาดของ

หนวยความจําที่มีอยู ซึ่งจะตองอาศัยการทํางานของตัวขับในการแบงสวน (Overlay Driver) 

เพื่อบรรจุคําสั่งที่ตองการใชงานหนวยความจําเขามาใชงานจนเสร็จกอนแลวจึงสลับใหคําสั่งอื่น

ที่ตองการใชงานหนวยความจําเขามาทําใชงานหนวยความจําครั้งตอไป 
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ตัวอยาง พิจารณาจากตัวแปลภาษาเอสเซมเบลอร (Assembler) ในการจัดการนํา 2 

กระบวนการเขาการทํางาน โดยที่กระบวนการ 1 ตองการที่จะใชตารางสัญลักษณ (Symbol 

Table) ขณะที่กระบวนการ 2 ตองการที่จะสรางคําสั่งภาษาเครื่อง (Machine-language code) 

เราอาจจะตองทําการแบงพารทิช่ัน (Partition) ใหตัวแปลภาษาเอสเซมบลี ในการจัดการการ

นําเขาการทํางานของคําสั่งในกระบวนการ 1 คําสั่งในกระบวนการ 2 การใชงานตาราง

สัญลักษณ (Symbol Table) และชุดคําสั่งยอยปกติ (Common Routine) ในหนวยความจํา

รวมกันทัง้สองกระบวนการ  โดยกําหนดขนาดการใชงานหนวยความจําของแตละคําสั่งไดดังนี้ 

   การนําเขาครัง้ที่ 1 (Pass 1)    70 KB    

   การนําเขาครัง้ที่ 2 (Pass 2)   80 KB    

   ตารางสัญลักษณ (Symbol Table)   20 KB    

   ชุดคําสั่งยอยปกต ิ(Common Routine)   30 KB 

    จากตัวอยาง จะเห็นวาการบรรจุทุกคําสั่งหนึ่งครั้งจะตองใชหนวยความจําถึง 

200KB ซึ่งในระบบมีขนาดของหนวยความจําเพียง 150KB ทําใหไมสามารถประมวลผล

กระบวนทัง้ 2 กระบวนการที่มีอยูได จากการสังเกตแลวพบวาการนําเขากระบวนครั้งที่ 1 และ

การนําเขากระบวนครั้งที่ 2 ไมตองการใชหนวยความจําในเวลาเดียวกัน แสดงไดดังภาพที่ 2.5

  

       

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงการแบงสวนหนวยความจําสําหรับการนําเขาของกระบวนการครั้งที่ 1    

      และครัง้ที่ 2 ของตัวแปลภาษาเอสเซมเบลอร (Overlays for two-pass assembler) 

ตารางสัญลักษณ 

(Symbol Table) 

โปรแกรมยอยปกติ

(Common Routine) 

ตัวขับการแบงสวน 

(Overlay Driver) 

การนําเขาคร้ังที่ 1 

Pass 1 

การนําเขาคร้ังที่ 2 

Pass 2 

20K 

30K 

10K 

80K 70
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     จากภาพที่ 2.5 แสดงวิธีการแกปญหา การแบงสวนหนวยความจําสําหรับการ

นําเขาของกระบวนการครั้งที่ 1 และกระบวนการครั้งที่ 2 ของตัวแปลภาษาเอสเซมบล ี

(Overlays for two-pass assembler) โดยระบบจะแบงการทํางานออกเปนสองสวน (Two 

Overlays) คือ Overlay A ทํางานกับตารางสัญลักษณ (Symbol Table)  ชุดคําสั่งยอยปกต ิ

(Common Routine) และการนําเขากระบวนการครั้งที่ 1 (Pass 1) สวน Overlay B ก็ทํางาน 

(Symbol Table)  ชุดคําสั่งยอยปกติ (Common Routine) และการนําเขากระบวนการครั้งที่ 2 

(Pass 2) ระบบจะทําการเพิ่มตัวขับในการแบงสวน (Overlay Driver) ขนาด 10 KB เพื่อบรรจุ

คําสั่งใน Overlay A ที่ตองการใชงานหนวยความจํา 120KB จนทํางานเสร็จ แลวจึงกระโดด

กลับไปที่ตัวขับในการแบงสวนอีกครั้งเพื่อบรรจุคําสั่งใน Overlay B ที่ตองการใชงาน

หนวยความจํา 130KB โดยเขาไปแทนที่ (Overwriting) Overlay A ซึ่งจะทําใหตัวแปลภาษาเอส

เซมบล ี สามารถที่จะประมวลบนพื้นที่หนวยความจําขนาด 150KB ที่มอียูอยากจํากัดได 

2.7 กลยุทธในการจัดการหนวยความจํา (Memory Strategy) 

     การจัดการหนวยความจําถือวาเปนหนาที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการ เพื่อจัดสรร

พื้นที่หนวยความจําใหกับชุดคําสั่งหรือขอมูลตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม แบงออกเปน  3 วธิ ีดังนี้ 

 1. กลยุทธการบรรจุ (Fetch Strategy) เปนกลยุทธที่ใชในการบรรจุคําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ 

จากหนวยเก็บขอมูลสํารองเขาสูหนวยความจําหลัก แบงออกเปน 2 วธิ ี         

     1.1 Demand Fetch Strategy คือ วิธีการบรรจุเฉพาะคําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ ที่

ตองการใชงานเขาสูหนวยความจําหลัก ซึ่งโดยปกติถือกันวาคําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ ของ

กระบวนการถูกนําเขาหนวยความจําหลักตอเมื่อถูกอางอิงถึงเทานั้น ซึ่งมีเหตุผลที่สําคัญอยู

หลายประการคอื         

         1.1.1 ในทางทฤษฎี เราไมอาจคาดเดาพฤติกรรมหรือเสนทางของการดําเนิน

โปรแกรมไดอยางเฉพาะเจาะจง ดังนัน้การพยายามบรรจุคําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ ที่คาดวาจะได

ใชนัน้ อาจเปนการบรรจุผิดคําสั่งหรอืขอมูลก็เปนได                           

         1.1.2 การบรรจุคําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ ลงในหนวยความจํารับรองไดวาจะถูก

เรยีกใชงานแนนอน         

         1.1.3 ประหยัดเวลาและคาใชจายในแงการบรรจุเมื่อถูกเรียกใชงานมีนอยที่สุด

     1.2 Anticipate Fetch Strategy คือ วิธีการคาดเดาวาคําสั่งหรือขอมูลใดจะถูกบรรจุ

เขาสูหนวยความจําหลักกอนที่จะถูกใชงานจริง โดยอาศัยพิจารณาจากพฤติกรรมของการ
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ดําเนนิครัง้กอน ๆ และถาบางครัง้เกดิการคาดเดาที่ผิดพลาดอาจจะทําใหคําสั่งหรือขอมูลที่ถูก

บรรจุเขาไปลวงหนาไมไดถูกใชงานจรงิก็จะทําใหเสยีเวลา 

2. กลยุทธการวาง (Placement Strategy) เปนกลยุทธที่ใชในการจัดวางคําสั่งหรือขอมูล

ใหมเขาสูหนวยความจําหลักบนพื้นที่วางในหนวยความจําที่เรียกวา “โฮล (Hold)” เพื่อใหกับ

ชุดคําสั่งหรอืขอมูลตางๆ ไวใหเหมาะสมกับขนาดคําสั่งหรอืขอมูลนัน้ 

3. กลยุทธการแทนท่ี (Replacement Strategy) โดยระบบปฏิบัติการจะเปนสวนที่ชวยใน

การตัดสินใจวาจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแทนที่คําสั่งขอมูลลงบนหนวยความจําหลัก (Main 

Memory) ใหเหมาะสมที่สุด ซึ่งมทีัง้หมด 5 วธิดีังนี้               

     3.1 วิธีสุม (Random) คือ การสุมหาพื้นที่วางในหนวยความจํา โดยคําสั่งหรือขอมูล

มโีอกาสถูกเลอืกมาใชงานเทากัน       

     3.2 วิธีมากอนไดใชกอน (First-in, First-out : FIFO) คือ คําสั่งหรือขอมูลใดถูก

บรรจุเขาไปใชงานหนวยความจําหลักกอนจะถูกเลอืกออกไปกอน    

     3.3 NFU (Not Frequency Use) คือ การเลือกคําสั่งหรือขอมูลที่ถูกใชงานนอยที่สุด

ออกไปกอนเนื่องจากคําสั่งหรอืขอมูลกลุมนี้ถูกใชงานนอยโอกาสจะถูกบรรจุเขามาใชงานอีก มี

โอกาศนอยตาม  ไปดวย ดังนัน้จึงควรนําออกจากหนวยความจําหลัก      

     3.4 LRU (Least Recently Use) คือ วิธีที่เก็บเวลาการใชงานหนวยความจําครั้ง

ลาสุด โดยคําสั่งหรอืขอมูลที่ไมไดถูกนํามาใชงานนานที่สุดจะถูกเลอืกออกไปกอน   

     3.5 NRU (Not Recently Use) คือ วิธีนี้แตละคําสั่งหรือขอมูลจะเพิ่มบิตขอมูลที่

เกี่ยวของ 2 บติดวยกันคือ บิตอางอิง (Reference Bit) และบิตแกไข (Modify Bit) ซึ่งจะมีคาเปน 

0 เมื่อมกีารเขาถงึคําสั่งหรอืขอมูลและจะมคีาเปน 1 เมื่อมกีารแกไข    

2.8 การสับเปลี่ยน (Swapping) 

     การสับเปลี่ยน (Swapping) เปนวิธีที่ในการสลับกระบวนการที่ตองการจะเขาหรือ

ออกเพื่อประมวลผลในหนวยความจํา โดยหลักการจะตองสลับกระบวนการเกาออกมากอน

แลวจึงนําเขากระบวนการใหมเขาไปใชงานหนวยความจําโดยนําเขาไปเก็บไวในระบบสนับสนุน

การจัดเก็บ (Backing Store) แสดงไดดังภาพที่ 2.6 โดยระบบปฏิบัติการจะเปนสวนจัดการ

เหตุการณในการสลับกระบวนการเขา-ออก จากหนวยความจําดังนี้  

     1. กระบวนการ (Process) รองขอการใชงานอุปกรณ I/O             

     2. กระบวนการ (Process) ดําเนนิการเสร็จสิ้น     
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      3. กระบวนการ (Process) หมดเวลาการทํางาน (Quantum Time)  

             

     ดังนั้นหลักการสําคัญในการสับเปลี่ยน (Swapping) จะตองคํานึงถึงระยะเวลาใน

การเคลื่อนยาย (Transfer) กระบวนการซึ่งเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนขนาดหรือพื้นที่ใน

หนวยความจําที่มอียูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6  แสดงการสับเปลี่ยนระหวาง 2 กระบวนการ ในการใชงานพื้นที่จานบันทึก (disk)   

       ในการจัดเก็บ (Swapping of two processes using a disk as a backing store) 

       จากภาพที่  2.6 อธิบายการควบคุมการสับเปลี่ยน (Swapping) ของ

ระบบปฏิบัติการ โดยใชอัลกอริทึมการกําหนดตารางลําดับความสําคัญ (Priority-base 

Scheduling Algorithms) ถากระบวนการ P1 มีลําดับความสําคัญสูงกวา (Higher-priority 

process) เขามาถึงและตองการจะใชบริการหนวยความจํา ตัวจัดการหนวยความจําสามารถที่

จะทําการสลับเอากระบวนการ P2 ที่มีลําดับความสําคัญต่ํากวา (Lower-priority process) 

ออกไปกอน (Swap out) และสลับกระบวนการ P1 (Swap in) ซึ่งมีลําดับความสําคัญสูงกวา 

(Higher-priority process) เขามาทํางานใหแลวเสร็จกอน กระบวนการ P2 จึงจะสลับกลับมา 

หนวยความจําหลัก 

 (Main Memory) 

ระบบสนับสนุนการจัดเก็บ 

(Backing Store) 

 

 ระบบปฏบัิติการ

(Operating System) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นท่ีผูใช  

(User Space) 

 

P2 

การสับเปลี่ยนเขา 

(Swap in) 

การสับเปลี่ยนออก 

(Swap out) 

P1 

1 

2 
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(Swap back) เพื่อทํางานในหนวยความจําตอไปได โดยบางครั้งอาจจะเรียกวิธีการสลับแบบนี้

วาการหมุนเขา (Roll in) หรอืหมุนออก (Roll out) 

2.9 การจัดสรรหนวยความจําท่ีตอเน่ืองกัน (Continues Memory Allocation) 

     หนวยความจําหลักตองจําเปนจะตองอํานวยความสะดวกใหกับระบบปฏิบัติการ

และความหลากของผูใชงานกระบวนการ ดังนั้นในแตละกระบวนการ (Process) จึงมีความ

ตองการใชพื้นที่ในหนวยความจําอยางตอเนื่อง จึงเปนหนาที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดสรร

พื้นที่วางอยางตอเนื่องภายในหนวยความจําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโดยทั่วไปแลว

หนวยความจําหลัก (Main Memory) จะถูกแบงออกเปน 2 สวน เพื่อใหงายกับการจัดการ แบง

ออกเปน                     

สวนท่ี 1  หนวยความจําระดับบน (High Memory) ซึ่งเปนสวนที่ใชตดิตอกับสวนของผูใช (User)   

สวนท่ี 2  หนวยความจําระดับลาง (Low Memory) ซึ่งเปนสวนของระบบปฏิบัติการ (Operating 

   System) แสดงไดดังภาพที่ 2.7  

 

 

 

 

 

                      

ภาพท่ี 2.7 แสดงการแบงระดับของหนวยความจําหลัก (The Level of Main Memory) 

    นอกจากนี้การจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจําหลัก (Main Memory) เกี่ยวของกับการ

ปองกัน ซึ่งจะตองพิจารณาจากผูใชงานกระบวนการ (User Processes) และผูที่เกี่ยวของกับ

การใชงานกระบวนการอื่นดวย โดยมีการตรวจสอบคาตําแหนงในรีจิสเตอร (Register) ตางๆ 

เพื่อปองกันการแกไขคําสั่งหรือขอมูลในสวนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) และใน

สวนของผูใช (User) ที่กําลังทํางานอยู เชน        

 

 สวนผูใช (User) 

High Memory 

ระบบปฏบิัตกิาร 

(Operating System) 

Low Memory 

512 

0 

    หนวยความจําหลัก (Main Memory) 
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    1. รีจิสเตอรยายตําแหนง (Relocation Register) เปนรีจิสเตอรที่ภายในบรรจุคาที่

เล็กที่สุดของตําแหนงทางกายภาพ (Smallest Physical)      

     2. รีจิสเตอรขอบเขต (Limit Register) เปนรีจิสเตอรที่ภายในบรรจุขนาดหรือชวง

ของตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) เชน รีจิสเตอรยายตําแหนง (Relocation Register) = 

100040 และรีจิสเตอรขอบเขต (Limit Register) = 74600 เปนตน โดยคาตําแหนงทางตรรกะ 

(Logical Address) ตองนอยกวารีจิสเตอรขอบเขต (Limit Register) เสมอ โดยหนวยจัดการ

หนวยความจํา (Main Memory Unit: MMU) จะทําการจับคู (Map) ตําแหนงทางตรรกะ (Logical 

Address) แบบพลวัต (Dynamically) โดยการเพิ่มคาลงไปในรีจิสเตอรยายตําแหนง (Relocation 

Register) แลวสงคาตําแหนงไปยังหนวยความจํา (Memory) อกีท ี แสดงไดดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 แสดงภาพฮารดแวรที่สนับสนุนการทํางานของรจิีสเตอรยายตําแหนงรจิีสเตอร    

    ขอบเขต (Hardware Support for relocation and limit registers) 

2.10 การจัดสรรพื้นท่ีในหนวยความจํา แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้        

      1. การจัดสรรหนวยความจําแบบพื้นท่ีเดียว (Single-partition Allocation) 

วธินีี้หนวยความจําจะไมถูกแบงพื้นที่ โดยกระบวนการในสวนของระบบปฏิบัติการจะอยูในสวน

หนวยความจําระดับลาง (Low Memory) และสวนของกระบวนการของผูใชอยู ในสวน

หนวยความจําระดับบน (High Memory) โดยเกี่ยวของกับรีจิสเตอรยายตําแหนง (Relocation 

Register) ในการแยกกระบวนการ (Process) ในสวนของผูใชออกจากสวนของระบบปฏิบัติการ

และรีจิสเตอรขอบเขต (Limit Register) เปนรีจิสเตอรที่ใชระบุขนาดของคาตําแหนงทางตรรกะ 

(Logical Address) โดยคาตําแหนงทางตรรกะตองนอยกวารจิีสเตอรขอบเขตเสมอ 

+ 

รีจสิเตอรขอบเขต 

(Limit Register) 

< 

รีจสิเตอรยายตําแหนง 

(Relocation Register) 

CPU 

 
 
 

หนวยความจําหลัก 

(Main Memory) 

ตําแหนงทางตรรกะ 

(Logical Address) 

ตําแหนงทาง

กายภาพ 

  

Yes 

No 

ตําแหนงผดิพลาด 

(Address Error) 
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       2 .ก าร จัด ส รรหน ว ย คว าม จํ าแ บบ หล าย พื้ น ท่ี  ( Multiple-partition 

Allocation) วิธีนี้หนวยความจําจะถูกแบงตามจํานวนกระบวนการ (Process) โดยมีวิธีการ

จัดสรรพื้นที่ 2 รูปแบบ ดังนี้        

        2.1 การแบงแบบคงท่ี (Fixed Partition) โดยการแบงพื้นที่หนวยความจํา

ออกเปนหลาย ๆ พารทช่ัิน แตละพารทิช่ันมีขนาดเทากันและบรรจุกระบวนการอยูภายในเพียง

หนึ่งกระบวนการเทานั้น โดยที่จํานวนพารทิช่ันถูกกําหนดโดยจํานวนกระบวนการที่มีอยูใน

หนวยความจํา ขอเสยีของวธินีี้คอื หากกระบวนการที่บรรจุอยูในหนวยความจํามีขนาดเล็กกวา

พารทิช่ันที่กําหนดจะทําใหเหลือพื้นที่ในหนวยความจํา (พารทิช่ันมีพื้นที่วางเหลือ) เรียกพื้นที่

วางที่เหลือนี้วา “Internal Fragmentation” กรณีที่ขนาดของกระบวนการมีขนาดใหญกวา

พารทช่ัินที่กําหนดก็จะไมสามารถนํากระบวนการนั้นเขาไปใชงานพื้นที่ในหนวยความจําหลักได           

         2.2 การแบงแบบพลวัต (Dynamic Partition) เปนการแบงพื้นที่ตามขนาด

ของกระบวนการ โดยการใชพื้นที่วางทางกายภาพที่เรียกวา โฮล (Hold) เมื่อมีกระบวนการ

ตองการใชงานพื้นที่ในหนวยความจํา ระบบปฏิบัติการจะมีหนาที่ในคนหาพื้นที่โฮล (Hold) ที่มี

ขนาดใหญเทากับกระบวนการ บรรจุกระบวนการนั้นเขาไปใชงานหนวยความจํา พรอมกับเก็บ

ขอมูลของกระบวนการอื่นที่ยังไมไดนําเขาไปใชงานหนวยความจําและพื้นที่วาง (Free Partition 

Hold) ที่ยังไมไดถูกจัดสรรใหกับกระบวนการใดๆ ดวยแถวคอยการทํางาน (Job Queue) ให

สัมพันธกับเวลาที่ใชงานจรงิ (Use time) ของแตละกระบวนการดวย แสดงไดดังภาพที่ 2.9 

 

 

 

 

 

            

ภาพท่ี 2.9 แสดงการแบงหนวยความจําแบบพลวัต (Dynamic Partition) 

ระบบปฏบัิติการ 

Operating System 

Process1 

Process2 

Process3 

 

260K 

แถวคอยงาน (Job Queue) 

กระบวนการ 

Process 

หนวยความ

จํา 

 

เวลาท่ีใช 

(Use Time) 

Process1 

Process2 

Process3 

Process4 

Process5 

 

600K 

1000K 

300K 

700K 

500K 

 

10 

5 

20 

8 

15 

 

0 K 

400 K 

1000 K 

2000 K 

2300 K 

2560 K 
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     ปญหาการจัดสรรพื้นที่หนวยความจําแบบพลวัต (Dynamic Storage-allocation 

Problem) ที่พบบอยคือการคืนพื้นที่หนวยความจําใหกับระบบเมื่อกระบวนการไดทํางานเสร็จ

แลวทําใหเกิดพื้นที่วางในหนวยความจํา ซึ่งเรียกพื้นที่วางนี้วา “โฮล (Hold)” ดังนั้นเราจึงใช

วิธีการวาง (Placement) เพื่อใชแกปญหาดังกลาวซึ่ งจะทําใหการจัดสรรพื้นที่วางใน

หนวยความจําใหเกดิประโยชนสูงสุด แสดงไดดังภาพที่ 2.10 ดังนี้     

     1. วธิีเลือกพื้นท่ีวางแรกท่ีพบ (First fit) เปนการเลือกโฮลตัวแรก (First Hold) ที่

พบกอนและมขีนาดใหญเพยีงพอกับกระบวนการที่จะนําเขาไปวางในหนวยความจํา ซึ่งเปนวิธีที่

ใชเวลานอยที่สุด            

      2. วิธีเลือกพื้นท่ีวางเหมาะสมท่ีสุด (Best fit) เปนการเลือกโฮลที่มีขนาดเล็ก

ที่สุด (smallest Hold) เพื่อใหเหมาะสมที่สุดกับ กระบวนการที่จะนําเขาไปวางในหนวยความจํา 

ซึ่งตองทําการคนหาทั้งรายการที่เก็บขนาดของโฮล (Hold) ที่วาง ซึ่งเปนวิธีจัดสรรพื้นที่วางใน

หนวยความจําใหเกดิประโยชนสูงสุดเพราะเหลอืพื้นที่วางโฮลนอยที่สุด (smallest leftover hold) 

แตก็เสยีเวลาการคนหา             

      3. วิธีเลือกพื้นท่ีวางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด (Worst fit) เปนการเลือกโฮลขนาดที่

ใหญที่สุด (Largest Hold) เพื่อใหเหมาะสมที่สุดกับกระบวนการที่จะนําเขาไปวางใน

หนวยความจํา ซึ่งตองทําการคนหาทั้งรายการที่เก็บขนาดของโฮล (Hold) ที่วาง วิธีนี้อาจจะ

จัดสรรเนื้อที่ในหนวยความจําไดดีกวาวิธี Best fit เพราะเหลือพื้นที่วางโฮลในหนวยความจํา

นอยกวา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 แสดงวธิกีารวาง (Placement) แบบตางๆ 

โฮล (Hold) 

12KB 

ระบบปฏบัิติการ 

Operating System 

20 KB 

First Fit 

Best Fit 

Worst Fit 

Process1 

13 KB 

 
 

30 KB 
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     วธิกีารจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจําใหกับแตละกระบวนการ อาจเกิดการสูญเปลา

ของเนื้อที่วางของโฮล (Hold) หรือพื้นที่วางที่ไมสามารถนําไปใชงานไดทั้งภายใน (Internal 

Fragmentation) และภายนอก (External Fragmentation) ที่มีอยูกระจัดกระจายอยูเต็มไปหมด

ในหนวยความจําหลัก (Main Memory) และมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไปทําใหไมเหมาะสมกับ

ขนาดของกระบวนการที่จะนําไปใชงานได ซึ่งมีวิธีแกปญหาการจัดสรรพื้นที่สูญเปลาดังกลาว

อยู 2 วธิดีังนี้          

     1. การบีบอัด (Compression) หรือการจัดระเบียบพื้นที่ (Defragmentation) เปนการ

จัดพื้นที่วางระหวางกระบวนการใหม โดยการสับเปลี่ยนตําแหนงของกระบวนการตางๆ  ใน

หนวยความจําใหเรียงตอกัน ทําใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือมีขนาดใหญขึ้นซึ่งเหมาะกับการจัดสรร

พื้นที่แบบพลวัต (Dynamic Allocation) ระบบปฏิบัติการจะเปนตัวจัดการ โดยที่กระบวนการตาง ๆ 

จะถูกยายไปยังตําแหนงตาง ๆ โดยอัตโนมัต ิ          

     2. อนุญาตใหตําแหนงพื้นที่ทางตรรกะ (Logical Address) ของกระบวนการที่ไมได

อยูติดกัน (Noncontiguous) โดยที่กระบวนการจะถูกจัดสรรไวบนพื้นที่หนวยความจําทาง

กายภาพ (Allocated Physical Memory) ที่ใดก็ไดที่ทุกตําแหนงสามารถใชงานได 

2.11 การแบงหนา (Paging)         

     การแบงหนา (Paging) เปนการจัดสรรพื้นที่วางบนหนวยความจํา โดยทําให

กระบวนการที่อยูบนหนวยความจําไดโดยไมตองเรียงตอเนื่องกันทั้งกระบวนการเปนการใช

พื้นที่วางอยูกระจัดกระจายโดยไมสูญเปลา และไมจําเปนจะตองบีบอัดพื้นที่วางใน

หนวยความจํากอน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้                       

    1. การจัดสรรหนวยความจําทางกายภาพ (Paging Model of Physical 

Memory) เปนวิธีการแบงพื้นที่ใหมีขนาดคงที่ (Fixed-Size Block) เรียกพื้นที่ในสวนนี้วา เฟรม 

(Frames) โดยที่ขนาดของเพจถูกกําหนดโดยฮารดแวร ซึ่งขนาดของเพจเปนเลขยกกําลัง 2 ที่มีคา

อยูระหวาง 512 ไบต (Byte) ถึง 16 (เมกะไบต) MB ตอหนึ่งเพจ ขึ้นอยูกับสถาปตยกรรมของ

คอมพวิเตอรแตละชนิด         

     2. การจัดสรรหนวยความจําทางตรรกะ (Paging Model of Logical 

Memory) เปนวิธีการแบงพื้นที่แบบบล็อค (Block) เรียกพื้นที่สวนนี้วา เพจ (Pages) โดย

กําหนดขนาดเพจเทากับขนาดเฟรม แสดงไดดังภาพที่ 2.11 แสดงภาพของฮารดแวรซึ่งจะเปน

ตัวจัดการแบงหนา ทุกๆ ตําแหนงจะถูกจัดสรรโดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) โดยแบง

ออกเปนสองสวน คอื   
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     1. หมายเลขเพจ (Page Number: p) โดยหมายเลขเพจจะใชดรรชนี (Index) เพื่อช้ีไป

ยังตารางเพจ (Page Table) ซึ่งภายในบรรจุตําแหนงเริ่มตน (Base Address) ของแตละเพจใน

หนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory)      

     2. ขอบเขตเพจ (Page Offset: d) คือ ตําแหนงจริงในหนวยความจํา ที่นํามารวมกับ

ตําแหนงเริ่มตน (Base Address) ที่ไดจากตารางเพจ (Page Table) เพื่อใชคํานวณหาตําแหนง

ของหนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) แสดงไดดังภาพที่ 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 แสดงฮารดแวรการแบงตาราง (Hardware Paging)  

              วิธีการจัดสรรพื้นที่ ว างบนหนวยความจํา ระบบปฏิบัติการจะมีการแบ ง

หนวยความจําออกเปน 2 สวน คือหนวยความจําแบบตรรกะและหนวยความจําแบบกายภาพ   

แสดงไดดังภาพที่ 2.11 

 

 

 

 

                      

ภาพท่ี 2.12 แสดงรูปแบบการแบงเพจในหนวยความจําแบบตรรกะและหนวยความจําแบบ

        กายภาพ (Paging model of logical and physical memory)  

หนวยความจําทางกายภาพ (Physical 

 
ตารางเพจ (Page 

  

CPU 

  
 

f0000 …. 

 

f0000 …. 

 

 

 
p d f d 

ตําแหนงทางตรรกะ  

(Logical address)  

ตําแหนงทางกายภาพ  

(Physical address)  

 

 f 

f  

d 

0 
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 3 
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 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 
หนวยความจําทางกายภาพ  (Physical Memory) 

ตารางเพจ 

(Page Table) 

2 

5 

1 

3 

 

Page 2 

 Page 0 

 Page 3 

  

Page 1 

  

หมายเลขเฟรม 

(frame number) 

Page 0 

 Page 1 

 Page 2 

 Page 3 

 หนวยความจําทางตรรกะ 

(Logical Memory) 

1 
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2.12 ฮารดแวรกับการสนับสนุนการแบงหนา (Hardware Support) 

 

     การนําฮารดแวรกับการสนับสนุนการจัดการตารางเพจ (Page Table) ทําไดหลาย

ทาง  ซึ่งการเขาถึงตําแหนงในหนวยความจําแตละครั้ง จะตองมีการอานขอมูลจาก

หนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) ถงึสองครัง้  

     ครัง้ที่หนึ่ง จากตารางเพจ (Page Table)  

     ครัง้ที่สอง จากตําแหนงขอมูลทางกายภาพ (Physical Address)   

 

     ทําใหเสียเวลาและการเขาถึงหนวยความจําลาชา ดังนั้นวิธีมาตรฐานที่ใชแกปญหา

จําเปนตองใชฮารดแวรขนาดเล็กที่มีความเร็ว (Hardware Cache) ในการอานและจัดเก็บขอมูล

สูง (Fast-Lookup) ซึ่งเรียกฮารดแวรชนิดนี้วา “Translation Look-aside Buffer (TLB)” ซึ่ง

ขอมูลจะถูกอานจากหนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) เพียงครั้งเดียว แลว

จัดเก็บลง TLB ซึ่งเปนหนวยความจําที่มคีวามเร็วสูง (High Speed Memory) ซึ่งประกอบไปดวย

สองสวนดวยกัน คือ สวนที่หนึ่งเก็บกุญแจ (Key) หรือแท็กซ (Tag) สวนที่สองเก็บคา (Value) 

หากตองการอานขอมูลจากหนวยความจําก็จะทําการเปรียบเทียบกุญแจวาตรงกันหรือไม ถา

พบรายการที่คนหาที่สอดคลองกับคาของฟลด (Value Field) ก็จะสงคืนคากับไปให ซึ่ง

ประสิทธิภาพของการคนหาจะรวดเร็ว แตฮารดแวรชนิดนี้จะมีราคาแพง และคาของจํานวน

ขอมูลที่เขามาอยูใน TLB จะมขีนาดไมใหญมากนักมักมคีาอยูระหวาง 64 ถงึ 1024 ตัว  

 

    จากภาพที่ 2.13 เปนการอางถึงตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) ซึ่งในการ

คนหาจะใชการสงหมายเลขเพจ (Page Number) ที่ตองการคนหาเขาสู TLB และเปรียบเทียบ

กับหมายเลขเฟรม (Frame Number)  ที่สัมพันธกับหมายเลขเพจ (Page Numbers) ทุกตัว

พรอมๆ กัน ซึ่งการคนหาตําแหนงใน TLB  เรียกวิธีการ  นี้วา “คนหาแบบคูขนาน (Parallel 

Search)” กรณีที่ไมพบหมายเลขเพจที่ตองการคนหาใน TLB ก็จะทํา  การคนหาจากตาราง

เพจ (Page Table) วาอยูเฟรมใดในหนวยความจําหลกัอกีท ี 
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ภาพท่ี 2.13  แสดงฮารดแวรกับการสนับสนุนการแบงหนาดวย TLB           

       (Paging hardware with Table look-aside buffer) 

    ในกรณีที่ TLB เต็ม ระบบปฏิบัติการก็จะทําการเลือกหรือลบบางเพจออก (Flushed 

or Erased) และนําเพจที่ใชอยูลาสุดไปแทนที่ แตในบาง TLB จะไมอนุญาตใหสามารถทําวิธีการ

แบบนี้ได ซึ่งจะทําใหเกดิการ “Wired Down” เชน เพจที่เก็บคําสั่งในสวนของแกนกลาง (Kernel 

Code) เปนตน ดังนั้นเปอรเซ็นตของเวลาในการคนหาหมายเลขเพจ (Page Numbers) ที่พบใน 

TLB เราเรยีกวา  “อัตราสวนท่ีพบ (Hit Ratio”  เชน 80% อัตราสวนที่พบหมายความวา เรา

ตองการคนหาหมายเลขเพจใน TLB แลวเจอ 80% ของเวลาทั้งหมดหรือถาเราใชเวลา 20 

Nanoseconds ในการคนหา ใน TLB และ 100 Nanoseconds ในการเขาถึงหนวยความจํา 

(Access Memory) ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใชไป (Mapped-Memory Access) จะเทากับ 120 

Nanoseconds เมื่อหมายเลขเพจ (Page Numbers) อยูใน TLB  แตถาไมพบหมายเลขเพจ (Page 

Numbers) ใน TLB ซึ่งเสียเวลาไป 20 Nanoseconds และเสียเวลาครั้งแรกไปในการเขาถึง

หนวยความจําสําหรับการคนหาในตารางเพจ (Page Table) 100 Nanoseconds และเสียเวลา

ครัง้ที่สองในการคนหาหมายเลขเฟรม (Frame Numbers) อกีเปนเวลา 100 Nanoseconds ซึ่งจะ

 

CPU p d 
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หนวยความจําทางกายภาพ 
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f d 

ตําแหนงทางกายภาพ  

(Physical address)  

หมายเลขเพจ 
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ใชเวลาทั้งหมดในการคนหาเทากับ 200 Nanoseconds ดังนั้น  วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ

ของเวลาในการเขาถึงหนวยความจํา (Effective Memory-Access Time) สามารถคิดไดจากคา

ถั่วเฉลี่ยไปตามเหตุการณตางที่เกดิขึ้น จึงสรุปไดวา    

     Effective Memory-Access Time =  0.80 X 120 + 0.20 X 220  

       =  140  Nanoseconds   

     สรุปไดวา  เวลาจะชาลงไปถงึ 40% ในการเขาถงึหนวยความจํา   

            (คอืจาก 100 เปน 140 นาโนวนิาท)ี   

ตัวอยาง ถา 98% ของอัตราสวนที่พบหมายความวาอยางไร อธบิายไดดังนี้    

    Effective Memory-Access Time =  0.98 X 120 + 0.02 X 220  

       =  122  Nanoseconds       

    สรุปไดวา  เวลาจะชาลงไปถงึ 22% ในการเขาถงึหนวยความจํา   

              (คอืจาก 100 เปน 122 นาโนวนิาท)ี                

2.13 การปองกันหนวยความจํา (Memory Protection)     

    โดยปกติจํานวนบิต (Bits) ที่เก็บอยูในตารางเพจ (Page Table) เราสามารถกําหนด

บิตเพื่อใชการตรวจสอบและกําหนดเพจในการ อาน-เขียน (Read-Write) หรืออานขอมูล

เทานั้น (Read-Only) ซึ่งเรียกบิตพิเศษนี้วา “กลุมบิตปองกัน (Associating Protection Bits)” 

ใหกับทุกๆ เฟรม ที่อยูในหนวยความจํา (Main Memory) ซึ่งแบงบิตสถานะออกเปน 2 บิต คือ

    1. บิตใชงานได (Valid Bit) เปนบิตสถานะที่บอกวาขอมูลในเพจถูกอานเขาสู

หนวยความจําทางกายภาพแลว และสามารถนําไปใชงานไดทันท ี    

     2. บิตใชงานไมได (Invalid Bit) เปนบิตสถานะที่บอกวาขอมูลในเพจนั้นไมมีอยูใน

หนวยความจําทางกายภาพแลว (Physical Memory) และไมสามารถนําไปใชงานได อาจเกิด

จากกรณทีี่ระบบปฏบิัตกิารยังไมไดอานขอมูลจากเพจเขาสูหนวยความจําหลัก (Main Memory) 

หรอืขอมูลของเพจที่ตองการอานนั้นถูกสลับ (Swapped) ออกจากหนวยความจําแลว ซึ่งจะทํา

ใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นที่เรยีกวา “การผิดหนา (Page Fault)” จึงจําเปนตองบรรจุเพจขอมูลเขาสู

หนวยความจํากอนแลวจึงเปลี่ยนคาของบิตใชงานไมได (Invalid Bit) ใหเปนบิตใชงานได (Valid 

Bit) แลวจึงทําการประมวลผลขอมูลนัน้ใหมอกีครัง้หนึ่ง แสดงไดดังภาพที่ 2.14 
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      ภาพที่ 2.14 แสดงตารางเพจของบิตที่ใชงานได-บิตที่ใชงานไมได (V-I Bit) ของ

ระบบปฏิบัติการ 14 บิต (14-bit) ซึ่งมีพื้นที่ใชงานไดตั้งแตตําแหนงที่ 0 ถึง 16383 และคําสั่ง

เพื่อใชงานตําแหนงตั้งแตเริ่มตนที่ 0 จนถึง 10468 และมีขนาดเพจ (Page Size) เทากับ 2 KB 

เริ่มตําแหนงเพจเริ่มตนที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และทําการแม็บ (Map) ไปยังตารางเพจ (Page 

Table) เขากับหมายเลขตารางเฟรม (Frame Number) 2, 3, 4, 7, 8, 9 เพื่อบอกสถานการณ

การใชงานพื้นที่บนหนวยความจําทางกายภาพ (Physical Memory) สวนตารางเพจที่ 6 และ 7 

บอกสถานะบิตเปนบิตใชงานไมได (Invalid Bit) ระบบปฏิบัติการมีหนาที่ในการบรรจุเพจขอมูล

เขาสูหนวยความจําเสร็จจึงเปลี่ยนคาบิตที่ใชงานไมได (Invalid Bit) ใหเปนบิตที่ใชงานได (Valid Bit) 

แลวทําการประมวลผลขอมูลนัน้ใหมอกีท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 แสดงตารางเพจของบติที่ใชงานได-บติที่ใชงานไมได           

       (Valid (v) or Invalid (i) Bit in a Page Table) 
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2.14 การใชเพจรวมกัน (Shared Pages)   

     เปนวิธีการแบงปนการใชเพจรวมกันในรูปแบบการแบงเวลา (Time-Sharing) โดย

ขอมูลนั้นจะเปนขอมูลที่ใชอยูในลักษณะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Non-Self-modifying 

Code) ในขณะที่มีการประมวลผล แตใชงานรวมกันได เรียกขอมูลชนิดนี้วา “Reentrant Code” 

หรือ “Pure Code” ซึ่งจะเก็บไวในตําแหนงทางตรรกะ (Logical Address) เดียวกัน แตละ

กระบวนการมขีอมูลเพจ (Own Data Page) เปนของตัวเอง แสดงไดดังภาพที่ 2.15  

    ภาพที่ 2.15 แสดงการใชเพจรวมกันระหวางกระบวนการ ซึ่งประกอบไปดวย  3 

กระบวนการ คือ P1, P2, และ P3 ตองการใชงานชุดคําสั่ง Text  Editor รวมกันใน Page 0, 

Page1 และ Page3 ที่ถูกจัดเก็บไวในหมายเลขเฟรมที่ 3, 4 และ 6 ดังนั้นถาระบบปฏิบัติการมีผู

ตองการใชงาน 40 คน กําลังใชงานชุดคําสั่ง Text  Editor ซึ่งใชพื้นที่ 150 KB และใชเพจสําหรับ

เก็บขอมูล 50 KB ดังนั้นหากกระบวนการตางใชงานพื้นที่ในหนวยความจําไมรวมกันจะตองใช

พื้นที่ในหนวยความจําเทากับ 40 x (150 + 50) = 8000 KB แตหากกระบวนการทั้งหมดใชงาน

เพจรวมกันจะใชพื้นที่ในหนวยความจําเทากับ 150 + (40 x 50) = 1250 KB ซึ่งจะชวยลดการ

ใชพื้นที่ในหนวยความจําลงได แตก็มีขอเสียคือ จะไมสามารถลบขอมูลในเพจที่ใชงานรวมกัน 

(Shared Pages) ได ตองรอจนกวากระบวนการอื่นจะใชงานขอมูลในเพจที่ใชงานรวมกันเสร็จ

กอนจึงจะลบขอมูลในเพจได การใชงานของชุดคําสั่งรวมกันแบบอื่น เชน คอมไพเลอร (Compilers) 

การประมวลผลในสวนไลบราร ี(Run-Time Libraries) ระบบฐานขอมูล (Database System) เปนตน 

 

 

 

 

 

                                                 

                      

ภาพท่ี 2.15 แสดงภาพแวดลอมของการใชงานเพจรวมกัน                                         

       (Sharing of Code In a Paging Environment) 
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2.15 โครงสรางของตารางเพจ (Memory Protection)                         

เทคนคิการสรางตารางเพจแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก                                  

1. โครงสรางแบบลําดับช้ัน (Hierarchical Paging) ระบบคอมพวิเตอรสมัยใหมจะสบับสนุน

ตําแหนงพื้นที่ทางตรรกะ (Logical-Address Space) ขนาดใหญ (232 ถึง 264) ซึ่งโครงสรางแบบ

ลําดับช้ันเปนการแบงพื้นที่ทางตรรกะออกเปนตารางเพจ (Page Table) หลายตาราง แสดงได

ดังภาพที่ 2.16 โดยใชขั้นตอนวิธีในการแบงเพจแบบ 2 ระดับ (Two-Level  Page Table) ไดแก

    1.1 หมายเลขเพจ (Page Number)        

    1.2 ขอบเขตเพจ (Page Offset)            

ตัวอยาง ระบบคอมพิวเตอรขนาด 32 บิต ประกอบดวยเพจขนาด (Page Size) 4 KB ตําแหนง

ทางตรรกะถูกแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกขนาด 20 บิต (Bits) เก็บหมายเลขเพจ (Page 

Number) และสวนที่สองขนาด 12 บติ (Bits) เก็บขอบเขตเพจ (Page Offset) ซึ่งแสดงโครงสราง

ขอมูลดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 2.16 แสดงโครงสรางตําแหนงทางตรรกะแบบ 1 ระดับขนาด 32 บติ  

    ซึ่งประกอบไปดวย กระบวนการ P1 เปนดัชนีที่อางอิงไปยังตารางเพจสวนแรกที่

เรียกวา “ตารางเพจสวนนอก (The Outer Page Table)” หลังจากนั้นก็จะอางอิงไปยังสวนที่

สองที่เรยีกวา “เพจของตารางเพจ (Page of Page Table)” โดยมีกระบวนการ P2 อยูในเพจของ

ตารางเพจ แสดงไดดังภาพที่ 2.17 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.17 แสดงโครงสรางตําแหนงทางตรรกะแบบ 2 ระดับขนาด 32 บติ                         

       (Address Translation for a Two-Level 32-Bit Paging Architecture) 
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2. โครงสรางแบบตารางเฮช (Hash Page Table) ระบบคอมพิวเตอรที่จะใชโครงสรางแบบนี้ 

ตองมีตําแหนงขนาดพื้นที่ (Address Space) มากกวา 32 บิต โดยคาของเฮชจะอยูภายใน

หมายเลขเพจเสมือน (Virtual-Page Number) ซึ่งแตละหนวย (Elements) ในตารางเฮชภายใน

จะมีลิงกลิสต (Link List) เช่ือมโยงไปยังหนวยที่อยูในพื้นที่เดียวกัน แสดงไดดังภาพที่ 2.18 โดย

ขอมูลในแตละหนวยจะประกอบไปดวย       

  2.1 คาหมายเลขเพจเสมอืน (Virtual-Page Number)         

  2.2 คาดรรชนทีี่ช้ีไปยังเฟรมเพจ (Page Frame)         

  2.3 คาของตัวช้ี  (Pointer) ที่ช้ีไปยังหนวยที่เช่ือมโยงในลงิกลสิต (Link List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.18 แสดงโครงสรางแบบตารางแฮช (Hashed Page Table) 

             จากภาพที่ 2.18 แสดงอัลกอริทึมของหมายเลขเพจเสมือน (Virtual-Page Number) 

ในตารางเฮช (Hash Table) โดยจะทําการเปรียบเทียบคาของฟลด (Field) กับตําแหนงแรกในลิงก

ลิสต (Link List) ถาเหมือนกัน (match) ก็จะสงคาของเฟรมเพจ (Page Frame) ที่ใชเช่ือมโยงไป

ยังตําแหนงทางกายภาพแตถาไมเหมอืนกัน (no match) ก็จะทําการคนหาคาที่เหมือนกันที่อยูใน

คาหมายเลขเพจเสมอืน (Virtual-Page Number) อกีท ี
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d 

 

ตําแหนงทางกายภาพ 

(Physical Address)  

หนวยความจําทางกายภาพ 

(Physical Memory) 

ตารางแฮช 

(Hash Table) 
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3.โครงสรางเพจแบบผกผัน (Inverted Page Table) ระบบคอมพิวเตอรที่จะใชโครงสราง

แบบนี้ ตองมีคุณสมบัติกําหนดโดยตารางเพจ (Page Table) จะมีเพียงหนึ่งกระบวนการใชงาน

พื้นที่หนวยความจํา โดยชุดคําส่ังหรือขอมูลจะประกอบไปดวยตําแหนงของเพจเสมือน 

(Virtual-Address of Page) ที่เก็บอยูในหนวยความจําจริง (Real Memory) แสดงไดดังภาพที่ 

2.19 จะมีเพียงหนึ่งตารางเพจ (One Page Table) เทานั้นที่อยูในหนวยความจํา โดยแตละ

ตําแหนงของเพจเสมอืน (Virtual-Address of Page) ประกอบไปดวย      

<หมายเลขกระบวนการ (process-id), หมายเลขเพจ (page-number), ขอบเขต 

(offset)> 

              โดยแตละตารางเพจแบบผกผัน (Inverted Page Table) จะประกอบดวย 

<process-id, page-number> ซึ่งจะทําการคนหาโดยการจับคูตําแหนงของเพจที่เหมือนกัน 

(Match) ในตารางเพจ (Page Table)   ถาพบก็จะทําการ Map คาของ entry i  กับตําแหนงทาง

กายภาพ (Physical Address) เพื่อสงเขาไปประมวลผลในหนวยความจําหลัก แตถาไมพบก็จะ

ทําการคนตอไปเรื่อยๆ ถงึแมวาวธินีี้จะใชงานหนวยความจําไดอยางมปีระสทิธิภาพ แตก็จะตอง

เสยีเวลาที่จะคนหาตําแหนงที่อยูในตารางอกีครัง้หนึ่ง กรณทีี่มกีารอางอิงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น

กอนหนา 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 แสดงโครงสรางแบบผกผัน (Inverted Page Table) 

pid 
 

p 
 

d 
 

 

หนวยประมวลผล

กลาง 

(CPU) 

ตําแหนงทางตรรกะ 

(Logical Address) 

ตารางเพจ( Page Table) 

pid 

 

p 

 

i 

 

d 
 

 

i 

 

 

ตําแหนงทางกายภาพ 

(Physical Address) 

หนวยความจําทางกายภาพ 

(Physical Memory) ทําการคนหา 

(Search) 
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2.17 การแบงสวน (Segmentation) 

     วิธีการนี้เปนการจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจําหลักออกเปนสวนๆ ตามขนาดของ

ชุดคําสั่งหรอืโมดูลยอย  เรียกพื้นที่นี้วา Segment โดยแตละโมดูลจะถูกแบงออกเปนสวนๆ ที่มี

ขนาดไมเทากัน เชน ชุดคําสั่งหลัก โปรแกรมยอย ฟงกชัน ตัวแปร บล็อก สแต็ก ตาราง

สัญลักษณ และอารเรย ซึ่งแตละโมดูลจะมกีารทํางานสัมพันธกัน แสดงไดดังภาพที่ 2.20 

 

 

 

 

                      

 

   

 

ภาพท่ี 2.20 แสดงโครงสรางแบบแบงสวน (Segmentation) 

ตัวอยาง  จากภาพที่ 2.21 กําหนดใหมีการแบงสวน (Segment) ออกเปน 5 สวน (Segment) มี

หมายเลขตัง้แต 0 ถงึ 4 โดยแตละสวน (Segment) ถูกจัดเก็บอยูในหนวยความจําทางกายภาพ 

(Physical memory) ภายในตารางการแบงสวนมีขอมูลอยูภายใน โดยกําหนดตําแหนงเริ่มตน

เรยีกวาตําแหนงฐาน (Base) และขนาดของการแบงสวนเรยีกวา Limit อธบิายไดดังนี้ 

    1. กําหนดให Segment 2 มีความยาว 400 ไบตและตําแหนงเริ่มตน (Base of 

Segment) ที่ 4300 ดังนั้นถามีการอางอิงไปยังไบตที่ 53 ของ Segment 2 ก็จะทําการจับคู 

(Map) ไปยังตําแหนงเริ่มตนบวกกับตําแหนงที่อางองิถงึจะไดเทากับ 4300 + 53 = 4353  

สแต็ก 

(Stack) 
โปรแกรมยอย 

(Sub Program) 

ตารางสัญลกัษณ 

(Symbol Table)  

ฟงกชัน 

(Function) 

โปรแกรมหลัก 

(Main Program) 

 Segment 1 

 Segment 2 

 Segment 0 

 Segment 4 

 Segment 3 

หนวยความจําทางตรรกะ 

(Logical Memory) 
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      2. กําหนดให Segment 3 มีความยาว 1000 ไบตและตําแหนงเริ่มตน (Base of 

Segment) ที่ 3200 ดังนั้นถามีการอางอิงไปยังไบตที่ 852 ของ Segment 3 ก็จะทําการจับคู 

(Map) ไปยังตําแหนงเริ่มตนบวกกับตําแหนงที่อางอิงถึงจะไดเทากับ 3200 + 852 = 4052 

      3. กําหนดให Segment 0  มีความยาว 1000 ไบตและตําแหนงเริ่มตน (Base of 

Segment) ที่ 1400 ดังนัน้ถามกีารอางองิไปยังไบตที่ 1222 ซึ่งอยูที่ตําแหนง Segment 0 มีความ

ยาวเพยีง 1000 ไบต จึงเปนหนาที่ของระบบปฏิบัติการในการเลื่อน (Tab) ไปยัง Segment อื่นๆ 

ที่มขีนาดความยาวไบต (Bytes Long) พอดกีับไบตที่ตองการ แสดงไดดังภาพที่ 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 แสดงโครงสรางตารางการแบงสวน (Segmentation Table) 

 

 

 

Segment 0 

 
 

1400 

 

0

1 
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หนวยความจําทางกายภาพ 

(Physical Memory) 

 

Segment 3 

 

Segment 2 

 
 

Segment 4 

 

 

Segment 1 

2400 

 

3200 

 

4300 

 
4700 

 

5700 

 

6300 

 
6700 

 

สแตก 

(Stack) 

โปรแกรมยอย 

(Sub Program) 
ตารางสัญลกัษณ 

(Symbol Table) 

ฟงกชัน 

(Function) 
โปรแกรมหลัก 

(Main Program)  Segment 1 

 Segment 2 

 Segment 0 
 Segment 4 

 Segment 3 

ขนาดการแบง

สวน  

  

พื้นฐานการแบง

สวน  

  1000 

400 

400 

1100 

1000 

1400 

6300 

4300 

3200 

4700 

หนวยความจําทางตรรกะ 

(Logical Memory) 

ตารางการแบงสวน 

(Segment Table) 
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สรุป            
     การจัดการหนวยความจํา (Memory Management) เปนหนาที่หนึ่งของ

ระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดสรรพื้นที่ ในการใชงานใหกับหลายชุดคําสั่ง 

(Multiprogramming) หรือขอมูลตางๆ โดยใชฮารดแวร (Hardware provided) เขาไปชวย

สนับสนุนวิธีการเขาถึงตําแหนงในหนวยความจําทั้งในสวนหนวยความจําทางตรรกะ (Logical 

memory) และหนวยความจําทางกายภาพ (Physical memory) ซึ่งมีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) เปนตัวประมวลผล (Generated) อกีที                          

      อัลกอริทึมในการจัดการหนวยความจํา (Memory Management Algorithms) แบง

ออกเปน 4 แบบ คอื                   

      1. การจัดสรรแบบตอเนื่อง (Contiguous allocations)                    

       2. การแบงหนา (Paging)                      

       3. การแบงสวน (Segmentation)       

       4. การผสมผสานระหวางวิธีแบงหนาและแบงสวน (Combination of Paging and 

Segmentation) โดยมีกลยุทธในการจัดการหนวยความจํา (Memory Management Strategy) 

ใหเลอืกใช ดังนี้                       

       1. ความสามารถของฮารแวร (Hardware Support) เปนพื้นฐานที่ชวยสนับสนุน

การทํางานของกระบวนการการแบงหนา (Paging) และการแบงสวน (Segmentation) โดย

โครงสรางตารางการจับคูระหวางขอมูลและตําแหนงของหนวยความจําหลัก  

       2. ประสิทธิภาพ (Performance) วิธีที่ใชจัดการหนวยความจําหลักแตละวิธีจะมี

ความซับซอน และใชระยะเวลาในการจับคูระหวางหนวยความจําทางตรรกะ (Logical memory) 

และหนวยความจําทางกายภาพ (Physical memory) ดังนัน้ ระบบปฏบิัตกิารจึงตองเลือกใชวิธีที่

เหมาะสมและรวดเร็ว                                

       3. การจัดการพื้นที่วาง (Fragmentation) ในระบบคอมพิวเตอรแบบหลายชุดคําสั่ง 

(Multiprogramming) มีความสามารถในการประมวลผลสูง จะตองมีการจัดการพื้นที่วางที่

เหมาะสมกับขนาดของกระบวนการ (Process) เพือ่ปองกันปญหาที่เกดิขึ้น                                                                                                   

       4. การยายตําแหนง (Relocation) การนจัดการหนวยความจําหลักที่ดีควรสามารถ

ยายกระบวนการ (Process)  ในหนวยความจําหลักไดอยางอัตโนมัติเพื่อแกปญหาการเกิดพิ้นที่

วาง (Fragmentation) ในหนวยความจําหลัก   
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      5. การสลับ (Swapping) เปนกลไกการสลับกระบวนการ (Process) เขา/ออกจาก

หนวยความจําหลัก ควรใหมกีารสลับกระบวนการใหนอยที่สุดภายในหนึ่งหนวยเวลา        

       6. การใชงานรวมกัน (Sharing) ระบบปฏบิัตกิารที่ดคีวรสามารถจัดสรรโปรแกรม

หรือขอมูลตางๆ ใหสามารถทํางานรวมกันได เพื่อใหกระบวนการ (Process) จํานวนมาก

สามารถทํางานรวมกันได                                       

       7. การปองกัน (Protection) ระบบปฏบิัตกิารที่ดคีวรมกีารปองกันคําสั่งหรือขอมูล

ตางๆ โครงสรางขอกําหนดเงื่อนไขในการอานหรือเขียนขอมูล โดยระบบตองมีการตรวจสอบ

คําสั่งหรอืขอมูลตางๆ ขณะกําลังประมวลผล พรอมทัง้แสดงขอผิดพลาดได 
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คําถามทบทวน             

1. กลยุทธในการจัดการหนวยความจํา (Memory Strategy) มกีี่วธิอีะไรบาง      

2. ถาตองการคนหาหมายเลขเพจใน TLB แลวเจอ 70% ของเวลาทั้งหมดหรือถาเราใชเวลา 25  

Nanoseconds ในการคนหา ใน TLB และ 120 Nanoseconds ในการเขาถึงหนวยความจํา 

(Access Memory) ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใชไป (Mapped-Memory Access) จะเทากับ 140 

Nanoseconds เมื่อหมายเลขเพจ (Page Numbers) อยูใน TLB  แตถาไมพบหมายเลขเพจ (Page 

Numbers) ใน TLB ซึ่งเสียเวลาไป 25 Nanoseconds และเสียเวลาครั้งแรกไปในการเขาถึง

หนวยความจําสําหรับการคนหาในตารางเพจ (Page Table) 110 Nanoseconds และเสียเวลา

ครั้งที่สองในการคนหาหมายเลขเฟรม (Frame Numbers) อีก 110 Nanoseconds ซึ่งจะใชเวลา

ทั้งหมดในการคนหาเทากับ 220 Nanoseconds จงคํานวณหาประสิทธิภาพของเวลาในการ

เขาถงึหนวยความจํา (Effective Memory-Access Time)                

3. จงอธิบายอัลกอริทึมในการจัดการหนวยความจํา (Memory Management Algorithms) 

ตอไปนี้                  

      3.1 การจัดสรรแบบตอเนื่อง (Contiguous allocations)    

     3.2 การแบงหนา (Paging)                                         

      3.3 การแบงสวน (Segmentation)       

      3.4 การผสมผสานระหวางวิธีแบงหนาและแบงสวน (Combination of Paging and 

          Segmentation)                        

4. กลุมบติปองกัน(Associating Protection Bits)แบงเปนกี่ประเภทอะไรบาง       

5. เทคนคิการสรางตารางเพจแบงออกเปนกี่รูปแบบอะไรบาง 
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           บทท่ี 3 

                     การจัดการหนวยประมวลกลาง       

                   (CPU Manageme) 

     หนวยประมวลมวลผลกลาง (CPU) เปนองคประกอบสําคัญในระบบคอมพิวเตอร 

ถือวาเปนสมองของคอมพิวเตอร โดยมีหนาที่หลักคือ อานและแปลชุดคําสั่ง ประมวลผล

ชุดคําสั่ง ติดตอกับหนวยความจํา ติดตอรับสงขอมูลกับผูใช และยายขอมูลตลอดจนคําสั่ง

ระหวางหนวยงาน เปนตน    ในระบบคอมพิวเตอรที่สามารถสลับการทํางานหลายงานพรอมๆ 

กัน (Multi-tasking) ไดระบบปฏิบัติการ (Operating System) จะตองทําการแบงเวลาใหกับงาน

หรอืกระบวนการ (Process) ในแตละงาน สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วเสมือนวาทํางาน

ไดหลายๆ งานไดในเวลาเดยีวกัน        

    ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการจัดการกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU Management) 

ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดกระบวนการ (Process) การจัดตารางการทํางาน (CPU Scheduling) การ

ประยุกตใชขั้นตอนวิธี (Algorithm) เขาไปชวยในการจัดตารางการทํางานในระบบที่มีหนวย

ประมวลผลกลางหลายตัว (Multiprocessor) การใชงานระบบการประมวลผลแบบทันที (Real 

Time) เพื่อใช ในการจัดกระบวนการทํางานให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( ศัพทบัญญัต ิ

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)  

3.1 การจัดตารางการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling)  

         การจัดตารางการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling) เปนหนาที่

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เกือบจะทุกระบบคอมพิวเตอรกอนกระบวนการ (Process) จะมี

การใชงานทรัพยากรตางๆ หนวยประมวลผลกลางจะเปนสวนที่ใชจัดตารางการใชทรัพยากร

ดังนี้                      

   3.1.1 ระดับการจัดตารางการทํางาน (Level Scheduling) คือ การเลือก

กระบวนการ (Process) หรือการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัดใหกับกระบวนการ แบง

ออกเปน 2 แบบ คอื          

     1. การจัดตารางการทํางานในระดับบน (High-Level Scheduling) เปนการจัดลําดับ

งานใหกับกระบวนการ (Process) ที่จะเขาไปใชงานทรัพยากรใน CPU แบบกลุมซึ่งมีจํานวน

กระบวนการ (Process) มากเกินกวาระบบจะรับไดในชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ระบบปฏิบัติการ
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จะมีหนาที่จัดลําดับความเหมาะสมใหแตละกระบวนการ (Process) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก ลําดับความสําคัญ (Priority) และการเกิดภาวะการติดตาย 

(Deadlock) เปนตน         

  2. การจัดตารางการทํางานในระดับลาง (Low-Level Scheduling) เปนการเลือกและ

สงกระบวนการ (Process) ที่จะเขาไปใชงานทรัพยากร CPU โดยเลือกกระบวนการที่มีสถานะ

พรอม (Ready State) จากควิโดยจะถูกสงโดยตัวจัดการเวลา (Dispatcher)  

 3.1.2 ระยะเวลาใชงานและรับสงของมูลของ CPU (CPU-I/O Burst Cycle) 

ความสําคัญของการจัดเวลาของ CPU นัน้ ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของกระบวนการ (Process) ซึ่ง

โดยทั่วๆ ไป การประมวลผลกระบวนการ (Process Execute) จะประกอบดวยรอบเวลา (Cycle) 

ที่ใชงาน CPU และเวลาที่ตองคอยใชงานอุปกรณ I/O ในขณะที่มีการประมวลผลกระบวนการ 

(Process Execute) จะมีการสลับการทํางานระหวาง 2 ชวงเวลานี้เทานั้น คือ ระยะเวลาใชงาน 

(CPU Burst) และระยะเวลาในการรับ - สงขอมูล (I/O Burst) ซึ่งจะไมเกิดขึ้นพรอมกัน การ

ประมวลผล (Execute) มักจะเริ่มจากการใชงาน CPU แลวก็จะตามดวย การคอยการใชงาน

อุปกรณ I/O หลังจากใชงานอุปกรณ I/O เสร็จ ก็จะกลับมาใชงาน CPU ตอ สลับกันไปเรื่อยๆ 

จนกวาจะเสร็จสิ้นการประมวลผล ซึ่งการสิ้นสุดการเสร็จสิ้นการประมวลผลนี้มักจะใชเวลา 

CPU (CPU Burst) มากกวาการรอคอยในระยะเวลาในการรับ - สงขอมูล (I/O Burst) แสดงได

ดังภาพที่ 3.1 

 จากการคนควาที่ผานมา ไดมีการศึกษาถึงลักษณะชวงเวลาของการใชงาน CPU จน

สามารถมองเห็นคราวๆ วาลักษณะชวงเวลาของการใชงาน CPU ในแตละกระบวนการ

(Process) จะมีรูปแบบอยางไร ถึงแมวารูปแบบของเวลาจะมีลักษระแตกตางกันอยูบางแตก็มี

แนวโนมวาแตละกระบวนการ(Process) จะมีคาบเวลาในการใชงาน CPU คลายๆ กัน แสดงได

ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพท่ี 3.1  แสดงการสลับการทํางานระหวางระยะเวลาใชงานและระยะเวลาในการรับ– สง    

      ขอมูล (Alternating sequence of CPU and I/O bursts) 

 

 

 

การคอยการใชงาน

อุปกรณ I/O 

 
ระยะเวลาในการใชอุปกรณ I/O 

(I/O Burst) 

 

โหลดและจดัเก็บ 

ขอมูลจากไฟล 

(Load store and  

Store read from file) 

 
ระยะเวลาในการใชงาน CPU 

(CPU Burst) 

 

การคอยการใชงาน

อุปกรณ I/O 

 
ระยะเวลาในการใชอุปกรณ I/O 

(I/O Burst) 

 

โหลดและจดัเก็บ 

ขอมูลจากไฟล 

(Load store and  

Store read from file) 

 

ระยะเวลาในการใชงาน CPU 

(CPU Burst) 

 

การคอยการใชงาน

อุปกรณ I/O 
 ระยะเวลาในการใชอุปกรณ I/O 

(I/O Burst) 

 

โหลดและจดัเก็บ 

ขอมูลจากไฟล 

(Load store and  

Store read from file) 

 
ระยะเวลาในการใชงาน CPU 

(CPU Burst) 

 

. 

 
. 

 
. 

 

. 

 
. 

 

. 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  แสดงฮสีโตแกรมของระยะเวลาการใชงาน CPU (Histogram of CPU-burst times)  

ตัวจัดตารางการทํางานของ CPU (CPU Scheduler)      

    เมื่อใดก็ตามที่ CPU วางระบบปฏิบัติการ (Operating System) จะตองเขามา

ดําเนินการนําเอากระบวนการ (Process) ใดกระบวนการหนึ่งที่คอยอยูในคิวเขามาใชงาน CPU 

โดยการเลือกกระบวนการ (Process) เพื่อเขามาใชงาน CPU นี้ จะถูกจัดการดวยสวนที่เรียกวา 

ตัวจัดการเวลาชวงสั้น (Short-Term Scheduler) หรือ ตัวจัดการเวลา CPU ตัวจัดการเวลานี้จะ

เลือกกระบวนการ (Process) ที่อยูในหนวยความจําที่พรอมในการประมวลผล (Execute) ที่สุด 

เพื่อใหครอบครองเวลาการใชงาน CPU และทรัพยากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการนั้น (Process)  

นั้นภายใตบล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block : PCBs) ซึ่งมีอัลกอริทึมในการ

จัดการคิวที่มีความพรอม (Ready Queue) ใหเลือกใชหลากหลาย เชน คิวแบบมากอนไดรับ

บรกิารกอน (FIFO Queue) ควิแบบเรยีงตามลําดับอาวุโส (A Priority Queue) ตนไม (Tree) หรือ

ลงิคลสิตแบบไมเรยีงลําดับ (Unordered Linked List) เปนตน 

 

ระยะเวลาใชงาน CPU Burst duration (milliseconds) 
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การใหสทิธิ์การจัดเวลา (Preemptive Scheduling)      

     การตัดสินใจของ CPU ในการเลือกวากระบวนการใด (Process) จะถูกประมวลผล 

(Execute) ขึ้นอยูกับสถานการณดังตอไปนี้  

     1. เมื่อมีการกระบวนการ (Process) เปลี่ยนสถานะของจากสถานะที่ประมวลผลอยู 

(Running State) ไปเปนสถานะคอย (Waiting State) เชน การรองขอใชงานอุปกรณ I/O เปนตน 

     2. เมื่อมกีารเปลี่ยนสถานะของ process จากสถานะรัน เปนสถานะพรอม  

     3. เมื่อมกีารเปลี่ยนสถานะของ process จากสถานะคอย เปนสถานะพรอม  

     4. เมื่อ process เสร็จสิ้นไปแลว 

ตัวจัดการเวลา (Dispatcher)         

     เปนคอมโพเนนต (Component) ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวของกับฟงกชันในการจัด

เวลาในหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งเปนโมดูลที่ทําหนาที่ควบคุมการครอบครองเวลาใน 

CPU ของกระบวนการ (Process)  โดยฟงกชันนี้จะประกอบดวย  

    • การยายไปในสวนของอธบิายขยายความ (Switching Context) 

    • การยายไปในสวนของผูใช (User Mode)  

    • การกระโดด (Jumping) ไปยังตําแหนงที่เหมาะสมของชุดคําสั่ง เพื่อที่จะเริ่มรัน

ชุดคําสั่งใหมอกีครัง้ 

         นอกจากนี้ตัวจัดการเวลา (Dispatcher) ควรมีการทํางานที่เร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

เพราะวาตัวจัดการเวลาจะตองทํางานทุกครั้งที่มีการยายกระบวนการ (Process) ซึ่งเวลาที่ถูก

ใชไปกับการทําการแบบนี้เรยีกวา Dispatch Latency 

เกณฑในการจัดตารางการทํางาน (Scheduling Criteria)     

    ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของอัลกอริทึมที่ ใชสําหรับกระบวนการ 

(Process) ในการเขามาใชงาน CPU หรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการทํางาน CPU วาวิธีใด

เหมาะสมที่สุด ดังนี้         

   1. การใช CPU ใหเกดิประโยชน (CPU Utilization) สูงสุด เชน 40 % สําหรับการบรรจุ

เบา (Lightly Load) และไมควรเกนิ 90 % สําหรับการบรรจุหนัก (Hardily Load)   

   2. ปริมาณงาน (Throughput) ขณะที่มีการประมวลผล จะมีจํานวนกระบวนการ 

(Process) ที่ทํางานเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งหนวยเวลา (Per Time Unit) เทาใด                                                                 
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     3. การวนรอบการทํางาน (Turnaround Time)  คือ ระยะเวลาที่กระบวนการ 

(Process) เริ่มเขาไปประมวลผลจนกระทั้งทํางานเสร็จสมบูรณ หรืออาจจะเปนเวลาที่

กระบวนการ (Process) รอเพื่อที่จะเขาไปใชงาน CPU รออยูในแถวคอยเพื่อเปลี่ยนสถานะเปน

พรอม (Ready) ในการประมวลผล (Execute) บน CPU หรือรอเพื่อใชงานอุปกรณ I/O เปนตน 

   4. เวลาที่ใชคอย (Waiting Time) รออยูในแถวคอยเพื่อเปลี่ยนสถานะเปนพรอม 

(Ready)                

     5. เวลาในการตอบสนอง (Respond Time) ระยะเวลาที่กระบวนการ (Process) ใชใน

การสนองตอคําสั่งจากผูใชที่รองขอ (Request) จนกระทั่งไดผลลัพธสงกลับมายังผูใช โดยที่

เวลาในการตอบสนองมักจะขึ้นอยูกับความเร็ว (Speed) ของอุปกรณแสดงผล (Output Device) 

3.2 อัลกอรทึิมสําหรับการจัดตารางการทํางาน (Scheduling Algorithms)  

              หนาทีห่ลักของตัวจัดการควิคอื การคัดเลอืกกระบวนการซึ่งรออยูในสถานะพรอมที่

เหมาะสมที่สุดใหปรับเปลี่ยนใหอยูในสถานะรัน (Run) เพื่อไดครอบครองและใชงานหนวย

ประมวลผลกลาง ดังนั้นจึงเปนหนาที่หลักของงระบบปฏิบัติการ โดยใชช่ือเรียกวาตัวสง 

(dispatcher) ทําการคัดเลือกกระบวนการและเรียกใหตัวสง (dispatcher) สงกระบวนการที่ถูก

เลือกแลวเขาไปใชงานในหนวยประมวลผลกลาง โดยมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการจัดการ 

ดังนี้ (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

1. การจัดเวลาแบบมากอนไดกอน (FCFS : First-come First-served Scheduling)   

     การจัดคิวแบบมากอนไดกอน FCFS (first-come-first-served) เปนวิธีที่งายที่สุด 

คือ กระบวนการไหนเขามารอในคิวกอนก็จะไดครอบครองหรือใชบริการซีพียูกอน ตามลําดับ

เวลาของการเขามาอยูในคิว คือ "มากอนไดรับบริการกอน" กระบวนการที่ไดครอบครองซีพียู

จะทํางานไปจนเสร็จ โดยไมระยะเวลาอื่นมาเกี่ยวของ  แตถากระบวนการมีการเรียกใชงาน

อุปกรณอินพุต-เอาตพุต (I/O Device) หรือรอเหตุการณบางอยาง ของกระบวนการนั้นอยู

จําเปนจะตองปลดปลอยซีพียู และออกจากสถานะรัน (Running State) ไปอยูในสถานะ

ขัดจังหวะ (Interrupted) เมื่อใดที่กระบวนการทํางานเสร็จสิ้นลงหรอืเกดิเหตุการณที่กําลังรออยู 

กระบวนการนั้นก็จะปรับเปลี่ยนสถานะกลับเขาไปตอทายคิวใหมอีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนสถานะ

ของกระบวนการโดยใชการจัดคิวแบบ FCFS ซึ่งจะเห็นวาแตกตางกับรูปแสดงการเปลี่ยน

สถานะของกระบวนการที่เคยกลาวมาคือ ไมมีการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการจากสถานะ

รัน (Running State) มายังสถานะพรอม (Ready State) โดยตรง  
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ตัวอยาง ถามกีระบวนการ (Process) เขามาใชงานตามลําดับดังนี้ P1, P2, P3 และใชวิธีการแบบ 

FCFS แสดงอยูในรูปแบบ Gantt chart ไดดังนี้  

 

             
 

     P1 ใชเวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใชเวลาในการคอย 24 

มลิลวินิาท ี(millisecond), P3 ใชเวลาในการคอย 27 มลิลวินิาที (millisecond) ดังนั้นใชเวลาเฉลี่ย

ในการคอยเปน (0 + 24 + 27)/3 = 17 มลิลวินิาท ี(millisecond)  

 

แตถากระบวนการ (Process) เขามาใชงานเปลี่ยนลําดับเปน P2, P3, P1 แสดงอยูในรูปแบบ 

Gantt chart ไดดังนี้  

 

 

     ดังนั้นใชเวลาเฉลี่ยในการคอยเปน (6 + 0 + 3)/3 = 3 มิลลิวินาที (millisecond) ซึ่ง

จะเห็นวาเวลาเฉลี่ยในการคอยลดลง ดังนั้นสรุปไดวาเวลาเฉลี่ยในการคอยจะขึ้นอยูกับวิธีการ

เรียงลําดับหรืออัลกอริทึมที่เลือกใชและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของกระบวนการ 

(Process) ที่เขามาใชงานเวลาในหนวยประมวลผลกลาง 

2. การจัดเวลาแบบงานสั้นทํากอน (SJF: Short-Job-First Scheduling)   

    การจัดคิวแบบงานสั้นทํากอน SJN (shortest job next) การคัดเลือกกระบวนการ

ดวยวิธีนี้จะคัดเลือกเอากระบวนการที่ตองการใชเวลาในการทํางานในหนวยประมวลผลกลาง

นอยที่สุดทําใหกระบวนการที่ตองการเวลาในการทํางานนอยจบออกไปไดเร็วขึ้น จํานวน

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชงาน CPU 

(Burst Time) 

P1 

P2 

P3 

 

24 

3 

3 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 0 

 

24 

 

27 

 

30 

 

P2 

 

P3 

 

P1 

 0 

 

3 

 

6 

 

30 
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กระบวนการในระบบที่รออยูในคิวก็จะมีจํานวนลดลง ซึ่งก็จะทําใหเวลาทํางานโดยเฉลี่ยเสร็จ

เร็วขึ้น แตวิธีการจัดลําดับคิวแบบนี้ก็มีขอเสียตรงที่หากกระบวนการที่ตองการเวลาในการ

ทํางานนานก็จะตองเสยีเวลาคอย (Waiting times) มากดวยเชนกัน  

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ถามกีระบวนการ (Process) เขามาใชงานตามลําดับดังนี้ P1 , P2, P3, P4 และใชวิธีการ

แบบ SJF แสดงอยูในรูปแบบ Gantt chart ไดดังนี้ 

 

 

      P1 ใชเวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใชเวลาในการคอย 16 

มลิลวินิาท ี(millisecond), P3 ใชเวลาในการคอย  9  มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใชเวลาใน

การคอย  0  มลิลวินิาท ี(millisecond) ดังนัน้ใชเวลาเฉลี่ยในการคอยเปน (3 + 16 + 9 + 0)/4 = 

7 มลิลวินิาท ี(millisecond) แตถาใชวธิกีารแบบ FCFS จะใชเวลาเฉลี่ยในการคอยถึง (0 + 6 +14 

+ 21)/4 = 10.25 มลิลวินิาท ี(millisecond) 

3. การจัดเวลาตามลําดับความสําคัญ (Priority Scheduling)   

      การจัดคิวแบบลําดับความสําคัญ (priority queue) คิว แบบลําดับความสําคัญมี

ลักษณะแตกตางกับคิวธรรมดา ภายในคิวจะมีการจัดเรียงลําดับของกระบวนการตาง ๆ 

ตามลําดับความสําคัญของกระบวนการนัน้ กระบวนการที่อยูตนคิวจะมีลําดับความสําคัญมาก

ที่สุด และลดลงเรื่อย ๆ กระบวนการที่อยูทายคิวคือกระบวนการที่มีลําดับความสําคัญต่ําสุด 

การคัดเลือกกระบวนการจะเอากระบวนการที่อยูตนคิว (มีลําดับความสําคัญสูงสุด) เขาไป

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชงาน CPU 

(Burst Time) 
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ครอบครองซพียีูกอน ดังนัน้ถงึแมวากระบวนการที่เขาควิทหีลังแตมีลําดับความสําคัญสูงกวาก็

อาจได เขาไปครอบครองซีพียูกอน เชน กระบวนการ P5 เขาคิวเปนกระบวนการหลังสุด แตจะ

ไดครอบครองซีพียูกอนกระบวนการ P3 และ P4 เพราะมีความสําคัญสูงกวา แตถากรณีที่

กระบวนการมลีําดับความสําคัญเทากันจะใชวธิมีากอนไดกอนในการชวยพจิารณา 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ถามีกระบวนการ (Process) เขามาใชงานตามลําดับดังนี้ P1, P2, P3, P4, P5 และใช

วธิกีารแบบตามลําดับความสําคัญ Priority Queue แสดงอยูในรูปแบบ Gantt chart ไดดังนี้ 

 

 

                P1 ใชเวลาในการคอย 6 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใชเวลาในการคอย 0 

มิลลิวินาที (millisecond), P3 ใชเวลาในการคอย 16 มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใชเวลาใน

การคอย 18 มิลลิวินาที (millisecond) และ P1 ใชเวลาในการคอย 1 มิลลิวินาที (millisecond) 

ดังนัน้ใชเวลาเฉลี่ยในการคอยเปน (6 + 0 + 16 + 18 + 1)/5 = 8.2 มลิลวินิาท ี(millisecond) 

4. การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling)   

       การจัดคิวแบบการวนรอบ (round-robin) เปนการจัดลําดับคิวแบบมีการวนรอบ 

ลักษณะคอืมกีารคัดเลอืกกระบวนการในควิในรูปแบบ FCFS คอื "มากอนไดรับบรกิารกอน" แต

ตางกันตรงมกีารครอบครองซพียีูของกระบวนการในสถานะใชงาน (Running State) ที่ถูกจํากัด

เวลาไวดวยระยะเวลาควอนตัม (Quantum Time) ทําใหกระบวนการที่ตองการเวลาในการ

ทํางานนานจะตองเปลี่ยนสถานะวนรอบ (round-robin) ระหวางสถานะ พรอม (Ready State) 

และสถานะใชงาน (Running State)  การจัดคิวแบบการวนรอบสามารถแกปญหาการคอยนาน

กระบวนการ 
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ของแตละกระบวนการที่ตองการเวลาทํางานในหนวยประมวลผลกลางนอย ๆ ถาระบบ

กําหนดเวลาควอนตัมเปน 4 มิลลิวินาที กระบวนการ P1 ตองมีการวนรอบเปลี่ยนสถานะ

ระหวางสถานะรันและสถานะพรอม 6 ครั้ง กระบวนการ P2 1 ครั้งกระบวนการ P3 1 ครั้ง เมื่อ

กระบวนการ P1 เขาไปอยูในสถานะรันครั้งแรกและกลับออกมา กระบวนการ P2 จะได

ครอบครองซพียีูไดและ ทํางานเสร็จกระบวนการ P2 จบและออกจากระบบไปเลย กระบวนการ

ถัดไปที่จัดไดครอบครองซีพียูคือ P3 กระบวนการ P3 จะครอบครองซีพียู 3 มิลลิวินาท ี

จนกระทั่งกระบวนการ P3 จบ เหลือกระบวนการ P1 เพียงกระบวนการเดียว จนเขามา

ดําเนนิการใชงานหนวยประมวลผลกลางจนเสร็จสิ้น โดยมตีัวควบคุมการสงกระบวนการใหเขา

ไปในคิวที่เรียกวา Process Control Block (PCB) แสดงไดดังภาพที่ 3.3 เปนแผนภาพแสดงการ

จัดควิแบบการวนรอบ (round-robin) ของกระบวนการทัง้ 3 กระบวนการ 

                                                  กําหนด Quantum Time เปน 4 มลิลวินิาท ี

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 แสดงการครอบครองหนวยประมวลผลกลางแบบวนรอบ (round-robin) 

 

 

 

 

ตัวอยาง ถามกีระบวนการ (Process) เขามาใชงานตามลําดับดังนี้ P1, P2, P3 และใชวิธีการแบบ

วนรอบ (Round-Robin) และใชเวลาควอนตัม (Time Quantum) เปน 4 มิลลิวินาที (millisecond) 

แสดงอยูในรูปแบบ Gantt chart ไดดังนี้ 

 

กระบวนการ 
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P1 ใชเวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใชเวลาในการคอย 4 มิลลิวินาท ี

(millisecond), P3 ใชเวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond) ดังนั้นใชเวลาเฉลี่ยในการคอย

เปน [(10-4)+ 4 + 7 ]/3 = 17/3 = 5.66 มลิลวินิาท ี(millisecond) 

5. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling)   

              เปนวิธีการจัดคิวโดยการแบงคิวออกเปนระดับ (Partition) แสดงไดดังภาพที่ 3.4    

มกีารกําหนดคุณลักษณะของแตละกระบวนการ (Process) เชน ขนาดของหนวยความจํา ลําดับ

ความสําคัญของกระบวนการ และชนิดของกระบวนการ แตละคิวจะมีอัลกอริทึมการจัดเวลา

เปนของตัวเอง และมจัีดลําดับความสําคัญของแตละกระบวนการในรูปแบบกระบวนการลําดับ

ความสําคัญตํ่าสุด (Lowest Priority) ไปจนถึงกระบวนการลําดับความสําคัญสูงสุด (Highest 

Priority) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4  แสดงการจัดเวลาแบบควิหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling)  

                                         

6. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับแบบยอนกลับ (Multilevel Feedback Queue 

Scheduling)   

     เปนการจัดเวลาแบบลําดับควิเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด จึงมกีารผสมผสาน

การจัดการลําดับควิหลาย ๆ เทคนคิมาประยุกตรวมเขาดวยกัน โดยคํานึงถงึลําดับความสําคัญ 

(Piority Queue) ของงาน ทําใหงานที่มคีวามสําคัญเหมือนกันอยูในควิเดยีวกันและใหงานสําคัญ

นอย ๆ อยูในควิที่สําคัญนอยดวยเชนกัน แสดงไดดังภาพที่ 3.5 
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ภาพท่ี 3.5  แสดงการจัดเวลาแบบควิหลายระดับแบบยอนกลับ    

      (Multilevel Feedback Queue Scheduling)   

3.3 การจัดตารางการทํางานของระบบหลายกระบวนการ (Multiple-Processor 

Scheduling) 

     การทํางานในลักษณะที่มีหนวยประมวลผลกลางหลายตัวตางก็มีระบบการจัดเวลา

ของตัวเอง จะตองมีการออกแบบอยางระมัดระวังในเรื่องของการที่กระบวนการแตละ

กระบวนการอาจจะตองการใชขอมูลในฐานขอมูลในเวลาเดียวกัน รวมทั้งตองระวังไมใหหนวย

ประมวลผลกลางวางงานพรอมกัน  

              ในระบบคอมพวิเตอรบางระบบที่มีการพัฒนาเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ไดมีการ

ใชหนวยประมวลผลกลางแยกตางหากระหวางงานภายในของระบบ และกับงานที่เปนของผูใช

ซึ่งการทํางานแยกกันของหนวยประมวลผลกลางแบบนี้ ทําใหการออกแบบระบบปฏิบัติการมี

ความซับซอนนอยลงมาก เนื่องจากมีหนวยประมวลผลกลางเพียงตัวเดียวที่จะเขาไปใชขอมูล

ของระบบปฏิบัติการ เพราะวา หนวยประมวลผลกลางตัวอื่นๆ ไมวาจะกี่ตัวก็ตาม จะเขาถึงได

เฉพาะขอมูลของผูใชภายนอกเทานัน้  

3.4 การจัดตารางการทํางานของระบบแบบทันที (Real-Time Scheduling)  

              Hard real-time คือระบบที่สามารถทํางานใดงานหนึ่งใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด

ได ซึ่งงานที่จะรับเขามาแตละงานนั้นจะมีความตองการของเวลาที่ตองการให เสร็จมาดวย 

ดังนัน้ตัวจัดเวลาจะตองเปนตัวตัดสนิใจวาจะรับงานเขามาทําหรือไม  

              Soft real-time คือระบบที่แบงเวลาธรรมดาที่มีการใหระดับความสําคัญแกงาน

บางประเภท หรืองานที่ถูกเลือกไวลวงหนาวาเปนงานเรงดวน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาของการ

ทํางานในระดับต่ํา ๆ อาจไมไดรับเวลาของหนวยประมวลผลกลางเลย  

 

Quantum = 8 

Quantum = 16 

FCFS 
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3.5 รูปแบบของข้ันตอนวธิ ี(Algorithm Evolution)      

     การกําหนดกฎเกณฑและวิธีการเลือกใชอัลกอริทึมมักจะถูกกําหนดจากการเขาไป 

ใชงาน หนวยประมวลผลกลาง โดยมีเวลาในการโตตอบ (Respond Time) หรือปริมาณงาน 

(Throughput) ที่ไดของแตละกระบวนการ ดังนั้นการเลือกใชขั้นตอนวิธี (Algorithm) จะตอง

คํานึงถึงการวัดประสิทธิภาพการใชงานโดยพิจารณาจากสิ่ งตอไปนี้ ( ศัพทบัญญัต ิ

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)            

1. การใชประโยชนจากหนวยประมวลผลกลางไดสูงสุดภายใตขอกําหนดของเวลาในการ

ตอบสนอง (Maximum Respond Time) ใหไดอยางรวดเร็วภายในหนึ่งวินาที (หนึ่งหนวยเวลา)   

2. การใชประโยชนจากหนวยประมวลผลกลางไดสูงสุดของปริมาณงาน (Throughput) ที่ไดเมื่อ

เทียบกับอัตราสวนของเวลาในการประมวลผล (Execution Time) กับจํานวนกระบวนการที่

ทํางานเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งหนวยเวลา ตั้งแตกระบวนการนั้นถูกสงไปใชงานจนกระทั้ง

ไดรับผลลัพธกลับมาโดยมอีัลกอรทิมึหรอืรูปแบบใหเลอืกใชดังนี้ 

• Deterministic Modeling       

            วธินีี้เปนวธิกีารคัดเลอืกที่เรยีกวา analytic evaluation ซึ่งจะนําเอาขั้นตอนวิธ ี

(Algorithm) ชนิดตางๆ และลักษณะของงานมาสรางสูตร เพื่อใชในการคํานวณหา

ตัวเลขของประสทิธภิาพที่สามารถวัดและเปรยีบเทยีบได 

• Queuing Models  

             ลักษณะของงานที่เขามาในระบบคอมพิวเตอรนั้นมักจะมีลักษณะที่ไม

แนนอน ในแตละวันที่มกีารใชระบบคอมพวิเตอรนั้น งานตางๆ ที่เขามาอาจมีลักษณะที่

ไมซ้ํากันเลย อยางไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสามารถทํานายหรือกําหนดได ก็คือ 

การกระจายของเวลาในการใชหนวยประมวลผลกลางและการใชเลือกอุปกรณนําเขา

หรอืสงออก (Input/output) ซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดแบบคราวๆ ได ซึ่งก็เชนเดียวกัน

กับเวลาของการมาถึงระบบของงานตางๆ  ที่ เราก็สามารถกําหนดไวแบบไม

เฉพาะเจาะจงเชนกัน 

• Simulations 

              วิธีการจําลองระบบ การที่เราจะเลือกวิธีการ หรือเลือกใชขั้นตอนวิธ ี

(Algorithm) ที่ถูกตองตอระบบใดๆ อยางเปนจริงเปนจังแลว เราสามารถใชวิธีการของ

การจําลองระบบ ซึง่วธิกีารนี้จะสามารถคํานวณตัวเลขตางๆ ออกมาไดอยางเที่ยงตรง

มากขึ้น การทําการจําลองระบบในที่นี้จะเกี่ยวของกับการใชชุดคําสั่งคอมพิวเตอร ซึ่ง
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จะตองมีการเขียนชุดคําส่ังเพื่อใชเปนตัวแทนหรือหุนจําลองของระบบตางๆ ใน

คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังตองมี การเขียนชุดคําสั่งเพื่อเปนตัวแทนของสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยว ของกับระบบคอมพวิเตอรนัน้ๆ อกีดวย 

• Implementation  

              วิธีการทดลองนําไปใชงานจริง ซึ่งจําใหพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดงายกวา

การสรางแบบจําลองเพื่อมาทดสอบ โดยการสรางขั้นตอนวิธี (Algorithm) ชนิดตางๆ 

เพื่อทดลองใชกับชุดคําสั่งกับระบบงานจรงิๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นมา 
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สรุป   
     การจัดการกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU Management) จึงเกี่ยวของกับการจัด

กระบวนการ (Process) การจัดตารางการทํางาน (CPU Scheduling) การประยุกตใชขั้นตอนวิธ ี

(Algorithm) เขาไปชวยในการจัดตารางการทํางานใหกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิด

ประสทิธภิาพสูงสุด โดยมขีัน้ตอนวธิ ี(Algorithm) ใหเลอืกใชหลายแบบดวยกัน เชน                 

     1. การจัดเวลาแบบมากอนไดกอน (FCFS : First-come First-served Scheduling) 

เปนอัลกอริทึมประเภทที่ไมสามารถแทรกกลางคันได (Non-preemptive) เหมาะกับการใชงาน

ในระบบงานแบบกลุม  (Batch System) มีขอดีคืองายตอการประยุกตใชงานแตก็มีขอเสียที่

ตามมาคือจะไมสามารถคาดเดาเหตุการณของแตละกระบวนการในการเขาใชงานหนวย

ประมวลผลกลางได             

    2. การจัดเวลาแบบงานสั้นทํากอน (SJF: Short-Job-First Scheduling) เปน

อัลกอริทึมประเภทที่ไมสามารถแทรกกลางคันได (Non-preemptive) เหมาะกับการใชงานใน

ระบบงานแบบกลุม (Batch System) มขีอดคีอื มคีาเฉลี่ยเวลาในการรอคอยในการใชงานหนวย

ประมวลผลกลางแตละกระบวนการนอยที่สุด ขอเสียคืออาจทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน

ทรัพยากร (Starvation)          

     3. การจัดเวลาตามลําดับความสําคัญ (Priority Scheduling) เปนอัลกอริทึมประเภท

ที่ไมสามารถแทรกกลางคันได (Non-preemptive) เหมาะกับการใชงานในระบบงานแบบกลุม 

(Batch System) มขีอดคีอื ลําดับงานที่มคีวามสําคัญจะไดรับการประมวลผลกอนเสมอ ขอเสีย

คอือาจทําใหเกดิปญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)        

    4. การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling) เปนอัลกอริทึม

ประเภทที่สามารถแทรกกลางคันได (Preemptive) เหมาะกับการใชงานในระบบงานแบบโตตอบ 

(Interactive System) มขีอดคีอื สามารถตอบสนองตอผูใชงานไดอยางรวดเร็ว ขอเสียคือตองมี

การกําหนดระยะเวลาการใชงาน (Quantum Time) ที่แนนอนใหกับแตละกระบวนการ  

    5. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling) เปนอัลกอริทึม

ประเภทที่สามารถแทรกกลางคันไดหรือไมสามารถแทรกกลางคันได (Preemptive/Non- 

Preemptive) เหมาะกับการใชการใชงานในระบบงานแบบกลุม (Batch System) และงานใน

ระบบงานแบบโตตอบ (Interactive System) มีขอดีคือ มีความยืดหยุนในการใชงาน (Flexibility) 

ขอเสียคือมี overhead ในการจากการตรวจสอบลําดับคิวการจัดตารางงานของระบบตัว

ประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor)  
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คําถามทบทวน             

1. การเลอืกกระบวนการหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดใหกับกระบวนการแบงออกเปนกี่แบบ

อะไรบาง                    

2. จงเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นวาระยะเวลาใชงาน (CPU Burst) และระยะเวลาในการรับ - 

สงขอมูล (I/O Burst) มคีวามเกี่ยวพันกันอยางไร           

3. จงแสดงขั้นตอนการใหสิทธิ์การจัดเวลา (Preemptive Scheduling) การตัดสินใจของหนวย

ประมวลผลกลางในการเลือกวากระบวนการใด (Process) จะถูกประมวลผล (Execute) ขึ้นอยู

กับสถานการณใดบาง                  

4. ตัวจัดการเวลา (Dispatcher) มหีนาที่การทํางานอยางไร          

5. เกณฑที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางของอัลกอริทึมที่ใชสําหรับกระบวนการ (Process) ใน

การเขามาใชงานหนวยประมวลผลกลางหรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการทํางานหนวย

ประมวลผลกลางวาวธิใีดเหมาะสมที่สุดทําไดอยางไรบาง        

6. จากตารางที่ใหมาจงใชอัลกอรทิมึตอไปนี้แสดงวธิกีารหาเวลาเฉลี่ยในการคอยวาเปนเทาใด 

 

 

 

 

 

        6.1 การจัดตารางเวลาแบบมากอนไดกอน (FCFS: First-come First-served 

Scheduling)                

       6.2 การจัดตารางเวลาแบบงานสั้นทํากอน (SJF: Short-Job-First Scheduling) 

       6.3 การจัดเวลาตามลําดับความสําคัญ (Priority Scheduling)        

             

  

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชงาน CPU 

(Burst Time) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

15 

5 

2 

4 

8 

 

 

ลําดับความสําคญั 

(Priority) 

5 

1 

2 

4 

3 
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7. จากตารางขางลางที่ใหมา จงแสดงวิธีเวลาเฉลี่ยของการจัดเวลาแบบวนรอบ (RR: Round-

Robin Scheduling) โดยกําหนดใหเวลาควอนตัม (Quantum Time) 4 มิลลิวินาทีพรอมวาดรูป

ประกอบคําอธบิายและแสดงรูปแบบ Gantt chart โดยมีตัวควบคุมการสงกระบวนการเขาไปใน

ควิที่เรยีกวา Process Control Black (PCB)          

       

 

 

          

8. จงอธิบายความแตกตางระหวางการจัดเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue 

Scheduling) และการจัดเวลาแบบคิวหลายระดับแบบยอนกลับ (Multilevel Feedback Queue 

Scheduling)                       

9. จงอธบิายความแตกตางระหวาง hard real-time และ soft real-time                  

10. จงอธบิายองคประกอบการเลอืกใชอัลกอริทมึจะตองคํานงึถงึการวัดประสิทธิภาพในการใช

งานใหไดประโยชนสูงสุดตอไปนี้        

 10.1 Deterministic Modeling       

 10.2 Queue Models        

 10.3 Simulations        

 10.4 Implematation                     

   

 

 

 

 

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชงาน CPU 

(Burst Time) 

P1 

P2 

P3 

P4 

 

 

27 

2 

3 

8 
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            บทท่ี 4 

                           การจัดการเกี่ยวกับไฟล       

           (File Management) 

      สําหรับผูใชงานโดยทั่วไปการจัดการเกี่ยวกับไฟล (File Management) จะเกี่ยวของ

กับหนาที่ของระบบปฏบิัตกิารโดยตรงในการสนับสนุนการจัดเก็บและการจัดการไฟล ซึ่งระบบ

ไฟล (File System) อาจจะประกอบไปดวย ขอมูล (Data) โครงสรางสารบบ (Directory 

Structure) การแบงไฟล (Partitions) การปองกันไฟล (File Protection) รวมถึงการใชไฟลรวมกัน 

(Share File)          

      ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการจัดการเกี่ยวกับไฟล (File Management) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของการทํางานบนระบบคอมพวิเตอรในปจจุบันเปนหลัก อธบิายไดตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับไฟล (File Concept) 

      ไฟล (File) คือ กลุมขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันและถูกจัดเก็บไวบน

หนวยความจํารอง (Secondary Storage) เพราะขอมูลไมสามารถจัดเก็บลงบนหนวยความจําได

โดยตรงจะตองจัดเก็บไวในรูปแบบของไฟล โดยทั่วไปไฟลจะจัดเก็บโดยลําดับของบิต (Bits) 

ไบต (Bytes) หรือ เร็คคอรด (Recodes)  โดยผูใชเปนผูสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ประเภท เชน

      1. ไฟลชุดคําสั่ง (Program File) เชน ไฟลขอความ (Text File) ไฟลเฉพาะ (Specific 

File) ไฟลสําหรับประมวลผล (Execute File) ไฟลไลบราร ี(Library File)   

      2. ไฟลขอมูล (Data File) เชน ตัวเลข (Numeric) ตัวอักษร (Alphabetic) สัญลักษณ 

(Alphanumeric) หรอืเลขฐานสอง (Binary)        

      การจัดเก็บไฟลจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับผูใชเปนผูสรางขึ้น โดยไฟล   

แตละประเภทจะมกีารกําหนดโครงสราง (Structure) ที่แนนอน โดยใชวิธีการจัดเก็บทางตรรกะ 

(Logical Secondary Storage) หรือวิธีการจัดเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันเก็บอยูในที่เดียวกัน 

เชน                                         

    - ไฟลขอความ (Text File) เปนไฟลที่เก็บรวบรวมกลุมของขอความที่ประกอบขึ้น

จากหลายบรรทัดเอาไวที่เดยีวกัน       

    - ไฟลชุดคําสั่ง (Source File) เปนไฟลที่เก็บรวบชุดคําสั่งยอย (Subroutines) และ

ฟงกชันการทํางานเอาไวที่เดยีวกัน       
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     - ไฟลวัตถุ (Object File) เปนไฟลที่เก็บรวบรวมกลุมขอมูลของไบต (Bytes) และ

จัดเก็บไวในรูปบล็อก (Blocks)  เอาไวที่เดยีวกัน      

     - ไฟลประมวลผล (Executable File) เปนไฟลที่เก็บรวบรวมชุดคําสั่งเพื่อที่จะ

สามารถบรรจุเขาไปประมวลผลยังหนวยความจําได 

     4.1.1 คุณลักษณะของไฟล (File Attributes)     

     1. ช่ือไฟล (Name) เปนกลุมของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชสื่อ

ความหมายตางๆ และแสดงคุณสมบัตชิองไฟลนัน้      

      2. ลักษณะเฉพาะของไฟล (Identifier) เปนแท็กเฉพาะ (Unique Tag) ใชตัวเลขระบุ

โดยรวมเขากับไฟลภายในระบบไฟล (File System)     

     3. ประเภทของไฟล (Type) เปนขอมูลเพื่อใชระบุวาเปนไฟลชนิดอะไร โดยที่

ระบบปฏบิัตกิารเปนตัวจัดการเพื่อรองรับความแตกตางของไฟลแตละชนดิกัน  

     4. ตําแหนง (Location) เปนขอมูลที่ใชอางอิงเครื่องมือและตําแหนงของไฟลที่ใช

จัดเก็บบนอุปกรณตางๆ         

     5. ขนาด (Size) เปนขนาดปจจุบันของไฟลที่จัดเก็บอยู เชน ไบต (Bytes) เวิรด 

(Words) หรอืบล็อค (Block) เปนตน โดยขนาดสูงสุดที่จัดเก็บไดจะระบุไวในคุณลักษณะของไฟล    

      6. การปองกัน (Protection) เปนการควบคุมการเขาถึง (Access-control) ขอมูล 

การกําหนดสทิธิ์ในการอาน (Reading) การเขียน (Writing) การประมวลผล (Executing) เปนตน 

      7. เวลา (Time) วันที่ (Date) และการระบุคุณลักษณะผูใช (User Identification) ซึ่ง

ขอมูลเหลานี้จะใช  เพื่อระบุ ควบคุม ปองกันและรักษาความปลอดภัยในการใชงานได เชน การ

สราง (Creation) การเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุด (Last Modify) การใชงานครั้งลาสุด (Last Use) 

เปนตน 

การจัดการเกี่ยวกับไฟล (File Operating)        

     ระบบปฏบิัตกิารทุกประเภทมคีําสั่งพื้นฐานที่ใชเพื่อใชจัดการเกี่ยวกับไฟลผานคําสั่ง

ใน System Call พื้นฐาน 6 คําสั่งดังนี้             

1. การสรางไฟล (Creating a file) ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน คอื              

      1.1 หาที่วางสําหรับสรางไฟล       

     1.2 ระบุไฟลที่สรางขึ้นใหมไวในสารบบที่บรรจุช่ือไฟล ตําแหนงหรือขอมูลดานอื่นๆ     

2. การเขียนไฟล (Writing a file) เปนการใชคําสั่งใน System Call ในการเขียนช่ือและขอมูล

ตางๆ ของไฟล โดยระบบปฏิบัติการจะทําการคนหาสารบบ ที่ระบุตําแหนงไฟล โดยระบบจะ
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เก็บตัวช้ี (Pointer) สําหรับระบุตําแหนงที่ตองการเขียนลงบนไฟล และมีการปรับปรุงตําแหนง

ตัวช้ี ใหมทุกครัง้เมื่อมกีารเขยีนไฟลเกดิขึ้น (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)                                              

3. การอานไฟล (Reading a file) เปนการใชคําสั่งใน System Call ในการระบุช่ือและที่อยูเพื่อ

เพื่อที่จะคนหาไฟลที่ตองการจากสารบบ  และทําการจัดเก็บตัวช้ี ของไฟลที่ถูกอานหรือเขียนไว

ในตัวช้ี ณ ตําแหนงไฟลปจจุบัน (Current-File-Position Pointer) โดยไฟลที่ถูกอานหรือเขียนจะ

จัดเก็บไวเพียงตัวช้ีเดียวเทานั้น ซึ่งทําใหชวยประหยัดพื้นที่และลดความซ้ําซอนของตัวช้ีใน

หนวยความจํา                             

4. การยายตําแหนงภายในไฟล (Repositioning Within a File) เปนการคนหาไฟลในสารบบ  

และกําหนดคาตัวช้ี ใหช้ีไปยังตําแหนงไฟลปจจุบัน (Current-File-Position) เพื่อยายไฟลไปยัง

ตําแหนงใหมที่ตองการ เราเรยีกวธิกีารแบบนี้วา การคนหา (Seek)        

5. การลบไฟล (Deleting  a file) เปนการใชคําสั่งใน System Call ในการลบไฟลที่ตองการ และ

คนืพื้นที่วางที่เกดิหลังจากการลบไฟลใหกับระบบปฏบิัตกิารเพื่อดําเนนิการเพื่อจัดสรรพื้นที่วาง

ใหกับไฟลอื่นตอไป                    

6. การตัดทอนไฟล (Truncating a file) ผูใชอาจจะตองการลบเนื้อหาบางสวนของไฟลออกแต

ยังคงเก็บคุณลักษณะของไฟลเดิมไว โดยฟงกช่ันนี้จะทําใหคุณสมบัติเดิมของไฟลไม

เปลี่ยนแปลง ยกเวนความยาวของไฟล   

     นอกจาก 6 พื้นฐานในการดําเนนิการเกี่ยวกับไฟลแลว ยังมีวิธีการดําเนินการอื่นอีก

ในการจัดการกับไฟล เชน การตอทาย (Appending) การเปลี่ยนช่ือไฟล (Renaming) และการ

คัดลอกไฟล (Copy) เปนตน การดําเนนิการคนหาไฟลในสารบบ เปนหนาที่ของระบบปฏิบัติการ 

โดยมีการเรียกใชคําสั่งใน System Call ในการเปด (Open) ไฟลเพื่อทําการคนหาไฟลใน

ตําแหนงที่ระบุช่ือไฟลนัน้ไว ในขณะเดยีวกันก็จะมีการสรางตารางสําหรับจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การเปดไฟลทั้งหมดไวใน Open File Table เพื่อใชเปนดัชนีใหกับตัวดําเนินการเกี่ยวกับไฟลใน

การคนหาไฟลในครั้งตอไป ทําใหไมตองเสียเวลาคนหาไฟลในสารบบ อีก และในกรณีที่ไม

ตองการใชงานไฟลนั้นแลว ระบบปฏิบัติการก็จะทําการปด (Close) ไฟลนั้นทันทีแลวนําขอมูล

ออกจาก Open File Table  โดยการเปดไฟลทุกครัง้จะเกี่ยวของกับไฟลตอไปนี้    

     - ตัวช้ีตําแหนงไฟล (File Pointer)  ใชสําหรับช้ีไปยังตําแหนงที่ถูกอานหรือเขียนเปน

ครัง้สุดทาย                 

    - ตัวนับการเปดไฟล (File Open Count)  ใชสําหรับนับจํานวนครั้งของการเปดไฟล

    - ตําแหนงของไฟลบนจานบันทึกม (Disk location of the File)  ใชระบุตําแหนงไฟล

บนจานบันทกึ (disk) เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงขอมูลภายในไฟล     
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      - การใหสทิธิใ์นการเขาถึง (Access rights) แตละกระบวนการที่ตองการการเขาถึง

เพื่อเปดไฟลระบบปฏิบัติการเปนตัวจัดการวาจะอนุญาตหรือปฏิเสธในการเขาถึงไฟลหรือ

อุปกรณ I/O ได 

     4.1.2 ประเภทของไฟล (File Type)      

     โดยทั่วไปแลวทุกๆ ระบบปฏบิัตกิารควรจะรูจํา (Recognize) และสนับสนุนประเภท

ของไฟลหลังจากมีการสรางปละจัดเก็บไฟลเกิดขึ้นจําเปนตองมีการกําหนดประเภทของไฟล 

ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนคือ ช่ือ (Name) และนามสกุล (Extension) และทั้งสองสวนจะมี “ . ” 

(Period) ขัน้ระหวางกัน เชน work.pdf, os.doc, test.txt เปนตน              

ตารางท่ี 4.1 แสดงประเภทของไฟล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของไฟล (File) 

 

นามสกุล (Extention) หนาท่ี (Function) 

executable exe, com, bin or none ไฟลพรอมที่จะถูกประมวลผลโดย

 object obi, o ไฟลที่คอมไพลเปนภาษาเครื่อง

แลวแตยังไมพรอมที่จะประมวลผล 

  

 

source code c, cc, java, pas, asm, 

 

ซอรซโคดของภาษาโปรแกรมตางๆ 

batch bat, sh  แบทซไฟล 

 
text txt, doc ไฟลที่เปนขอความหรอืเอกสาร

 word processorZ wp, tex, rtf, doc ไฟลที่ไดจากการประมวลผล

ขอความรูปแบบตางๆ 

 library lib, a, sof, dll ไฟลไลบรารหีรอืโปรแกรมยอย 

 
print of view ps, pdf, jpg ไฟลที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอสก ี

(ASCII) หรอืรูปแบบไบนารีสําหรับ

 

 
archive arc, zip, tar ไฟลที่รวบรวมไฟลทัง้หมดใหเปน

หนึ่งไฟลหรอืไฟลที่เกดิจากการบบี

อัด (compressed)    เพื่อประหยัด

 

 
multimedia mpeg, mov, rm ไฟลไบนารทีี่ภายในสามารถบรรจุ

เสยีงหรอืภาพ (A/V information)  
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4.2 โครงสรางของไฟล (File Structure)       

   

        ชนิดของไฟลอาจจะใชแสดงถึงโครงสรางที่อยูภายในไฟล ซึ่งระบบปฏิบัติการจะ

สามารถประมวลผลไฟลไดก็ตอเมื่อเขาใจโครงสรางของไฟลกอน เปนการกําหนดวา

ระบบปฏบิัตกิารจะทําการบรรจุไฟลไปเก็บไวที่ตําแหนงใดและทําการตรวจสอบวาคําสั่งเริ่มตน

อยู ณ ตําแหนงใดในหนวยความจําหลัก ซึ่งระบบปฏิบัติการที่ใชงานโดยทั่วไปจะตองสนับสนุน

โครงสรางการทํางานของไฟลไดอยางนอยหนึ่งโครงสราง คือ ไฟลที่ใชสําหรับประมวลผล 

(Executable File) ซึ่งเปนไฟลที่ชวยใหระบบปฏิบัติการสามารถบรรจุ (Load) และประมวลผล

ชุดคําสั่ง (Run Programs) ในตําแหนงที่ถูกตองได        

       ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Macintosh) สนับสนุนโครงสรางไฟลที่มีขนาดเล็กได 

โดยแบงโครงสรางของไฟลออกเปน 2 สวน คอื                                                      

        1. สวนของทรัพยากร (Resource Fork) ใชบรรจุสารสนเทศ (Information) ที่ผูใช

ตองการ              

        2. สวนขอมูล (Data Fork) ใชบรรจุชุดคําสั่ง (Program Code) และชุดขอมูล (Data)     

 

การจัดโครงสรางไฟล โดยท่ัวไปท่ีใชกันม ี3 วธิ ี

1. แบบไบตเรยีงตอกัน  

      มีการเก็บเปนไบตเรียงตอ ๆ กันไป ดังเชนในระบบปฏิบัติการของ UNIX  และ 

Windows การเก็บไฟลในลักษณะนี้เปนแบบที่ไมมีโครงสรางในการจัดเก็บ ไฟลที่ถูกสรางใหม

จะถูกนํามาเรียงตอกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มเนื้อที่ โดยที่ตัวระบบปฏิบัติการแทบจะไมทําหนาที่

อะไรเลย แสดงไดดังภาพที่ 4.1 

 

 

 
 

 

  

ภาพท่ี 4.1 แสดงไฟลที่ถูกจัดเก็บแบบเรยีงลําดับ 

 

 

         

1 ไบต 
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2. แบบเร็กคอรดเรยีงตอกัน         

    โดยมีขนาดของเร็กคอรดคงที่ ในแตละไฟลจะถูกจัดเก็บอยูในรูปของเร็กคอรด

จัดเรียงกันไปตามลําดับจนถึงเร็กคอรดสุดทาย ซึ่งในเร็กคอรดสุดทายอาจจะไมเต็มเร็กคอรด 

ก็ได ในการอานและเขียนจะทําไปทีละเร็กคอรด ในบางระบบอาจจะกําหนดใหแตละเร็กคอรด

มีขนาดเทากับ 80 อักษร ซึ่งเทากับ 1 บรรทัดพอดี เชนในระบบปฏิบัติการ CP/M  แสดงไดดัง

ภาพที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4.2 แสดงไฟลที่ถูกจัดเก็บแบบเร็กคอรด 

 

 

3. แบบตนไม                                                       

      แตละบล็อกจะประกอบไปดวยเร็กคอรด โดยมีขนาดของเร็กคอรดขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการ เชน ขนาดของไฟลขอมูล เวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูล (Access time) เปนตน  

วธินีี้ใชในระบบปฏบิัตกิารหลายเครื่องดวยกัน แสดงไดดังภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

ภาพท่ี 4.3 แสดงไฟลที่ถูกจัดเก็บแบบตนไม 

 

80 

ตัว 

80 

ตัว 

 

 

80 

ตัว 

 

 

80 

ตัว 

 

 

80 

ตัว 

 

 

80 

ตัว 

 

 

A B C 

A1 A2 B1 B2 

B11 B12 B13 
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4.3 โครงสรางภายในไฟล (Internal File Structure)     

              

      ระบบปฏิบัติแตละระบบจะมีโครงสรางภายในการจัดการไฟลที่ซับซอนและ

แตกตางกันออกไป การจัดเก็บไฟลลงบนพื้นที่วางในจานบันทึก (disk) ขนาดของบล็อก (Block 

size) จะถูกกําหนดโดยขนาดของเซกเตอร (Sector) โดยที่ขนาดความยาวของการบันทึกทาง

ตรรกะ (Logical Recode) จะตองมขีนาดความยาวเทากับของการบันทึกทางกายภาพ (Physical 

Record) โดยสวนใหญแลวจํานวนขนาดความยาวของการบันทึกทางตรรกะ (Logical Recode) 

มักจะจัดเก็บเปนชุด (Packing) และสัมพันธกับบล็อกในของขนาดความยาวทางกายภาพดวย 

(Physical Block) ซึ่งชุด (Packing) ขอมูลทางกายภาพอาจจะถูกกําหนดโดยผูใชงานชุดคําสั่ง

หรอืระบบปฏบิัตกิารก็ได 

4.4 วธิกีารเขาถึงไฟล (File Access Methods)      

                

     การจัดเก็บไฟลขอมูล เมื่อมีการเรียกใชจะตองมีการเขาถึงและอานไฟลนั้นเขามา

เก็บยังหนวยความจําหลัก ซึ่งขอมูลที่อยู ในไฟลสามารถเขาถึงไดหลายวิธี  ดั ง นั้น

ระบบปฏิบัติการจะทําการเลือกวิธีที่เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเทานั้นในการเขาถึงไฟลและเลือก

กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใชในการแกปญหาการเขาถงึไฟลไดดังนี้             

     4.4.1 การเขาถึงแบบเรียงลําดับ (Sequential Access) เปนการอานและเขียน

ไฟลแบบเรียงลําดับ โดยการอานจะอานสวนถัดไปของไฟลและทําการปรับเปลี่ยนคาตัวช้ี โดย

อัตโนมัติตามตําแหนง (Track) ของอุปกรณ I/O นั้น โดยวิธีนี้คลายกับการเขียนไปยังทายไฟล

และสามารถยอยกลับไปยังตําแหนงเริ่มตนของไฟลได ดังนั้นการเขาถึงไฟลสามารถที่จะ

ยอนกลับไปมา (Forward or Backward) ระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดได แสดงไดดังภาพที่ 

4.4 และการเขาถงึแบบลําดับขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดเก็บไฟลลงเทปซึ่งทํางานไดดีในอุปกรณที่

เขาถงึแบบเรยีงลําดับมากกวาการเขาถงึแบบสุม 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การเขาถงึแบบเรยีงลําดับ (Sequential Access) 

  

เร่ิมตน (Beginning) 

 

สิ้นสุด (End) 

 

ตําแหนงปจจุบัน (Current Position) 

 

ยอนกลับ (Rewind) 

 
 อาน/เขยีน (Read or Write) 
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      4.4.2 การเขาถึงแบบทางตรง (Direct Access) เปนการเขาถึงไฟลที่จัดเก็บใน

รูปแบบของเรกคอรดทางตรรกะ (Logical Records) ที่มีขนาดความยาวคงที่ทําใหชุดคําสั่ง

สามารถอานหรือเขียนเรกคอรดไดอยางรวดเร็วเพราะไมตองสนใจลําดับในการเขาถึง อาจจะ

เรียกวิธีการเขาถึงแบบนี้วา “การเขาถึงแบบสัมพันธ (Relative Access) ” เปนลักษณะ

พื้นฐานของการทํางานบนจานบันทึก (disk) ซึ่งอนุญาตใหเขาถึงไฟลในบล็อกแบบสุม 

(Random) ได ดังนั้นการเขาถึงแบบทางตรงระบบปฏิบัติการจะยอมใหอานหรือเขียนไฟล ณ 

ตําแหนงใดก็ไดในบล็อกโดยไมมีขอจํากัดมาควบคุมการเขาถึง ทําใหการเขาถึงแบบทางตรง

สามารถคนหาและดําเนนิการตาง ๆ บนไฟลเร็วกวาการเขาถงึแบบลําดับโดยที่ไฟลทั้งหมดจะมี

การปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ โดยมกีารรวมหมายเลขบล็อกเขาไวดวยกัน เพื่อใชเปนพารามิเตอร

ในการถึงไฟล โดยผูใชเปนผูกําหนดหมายเลขบล็อกที่สัมพันธกัน (Relative Block Number) 

ใหกับระบบปฏบิัตกิาร ซึ่งใชเปนดัชนทีี่สัมพันธกับจุดเริ่มตนของไฟล ซึ่งมีการเรียงลําดับเปน 0, 

1, 2, …. โดยระบบปฏิบัติการจะเปนตัวตัดสินใจวาจะนําไฟลไปไว ณ ตําแหนงใดที่สัมพันธกับ

หมายเลขบล็อก (มักจะเริ่มที่หมายเลขบล็อกที่ 0 หรือ บล็อกที่ 1) รวมถึงสามารถปองกันไมให

ผูที่ไมไดรับสทิธิ์เขามาใชงานไฟล        

ตารางท่ี 4.2 แสดงการจําลองสถานการณของการเขาถงึแบบลําดับใหเปนการเขาถงึแบบ   

        ทางตรง 

 

 

 

 

 

4.4.3 การเขาถึงแบบดัชนี (Index and Relative Files) เปนวิธีการใชดัชนี (Index) ในการ

เขาถงึไฟลโดยภายในจะบรรจุตัวช้ี และจัดเก็บไวในบล็อกที่แตกตางเพื่อใชคนหาเร็กคอรดที่อยู

ภายในไฟล โดยลําดับแรกจะทําการคนหาดัชนีกอน หลังจากนั้นจะใชตัวช้ี ในการเขาถึงไฟล

โดยตรงเพื่อทําการคนหาเร็กคอรดที่ตองการได แสดงไดดังภาพที่ 4.5  

การนําไปใชงานกับการเขาถงึแบบทางตรง 

 (Implement for direct access) 

การเขาถงึแบบลําดับ  

(Sequential access) 

reset cp = 0; 

read next 

write next 

 

read cp; 

cp = cp + 1; 

write cp; 

cp = cp + 1; 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงตัวอยางการใชดัชนแีละความสัมพันธของไฟล                            

       (Example of Index and Relative Files Access) 

4.5 โครงสรางสารบบ  (Directory Structure)       

    การจัดเก็บไฟลลงบนของคอมพวิเตอร เปนหนาที่ขอระบบปฏิบัติการ ในการจัดเก็บ

ลงบนพื้นที่หนวยความจําสํารอง (Seconder Memory) โดยที่รูจักดีคือจัดเก็บลงบนพื้นที่จาน

บันทึก (disk) ซึ่งบางระบบอาจจะสามารถเก็บไฟลขนาดเทราไบต (Terabytes) ลงบนพื้นที่จาน

บันทึก (disk) ได ดังนั้นการจัดเก็บไฟลทั้งหมดจําเปนจะตองจัดโครงสรางสารบบ (Directory) 

ใหเหมาะสมกับพื้นที่ในจานบันทึก (disk) โดยการจัดโครงสรางของพื้นที่จานบันทึก (disk) 

สามารถแบงออกเปน 2 สวน คอื       

สวนท่ี 1            

    จานบันทึก (disk) จะถูกแบงออกเปน Partition เดียวหรือมากกวาหนึ่ง Partition ซึ่ง

บางครั้งอาจจะเรียกพื้นที่ๆ แบงออกมานี้ตามชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร เชน IBM เรียกวา 

จานบันทกึ (disk) ขนาดเล็ก (Minidisks) เครื่อง PC เรยีกวา ความจุ (Volume) เครื่อง Macintosh 

เรยีกวา อาณาเขต (Arenas)                                              

สวนท่ี 2            

     แตละ Partition จะบรรจุขอมูลที่เกี่ยวของกับไฟลที่จัดเก็บไวภายใน โดยขอมูลจะ

จัดเก็บไวในอุปกรณสารบบ (Device Directory) หรือ ตารางแสดงรายการความจุ (Volume 

Table of Content) และมักจะเรียกช่ือสั้นๆ วาสารบบ (Directory) โดยขอมูลที่บันทึกอยูในไฟล

บน Partition จะประกอบดวย ช่ือ ตําแหนง ขนาด และชนดิ เปนตน การจัดโครงสรางของระบบ

ไฟลที่แตกตางกัน แสดงไดดังภาพที ่4.6 

 

บรรเลง 

จรารัศมี 

  

จันทรมาลี 

 

  

 

 

 

นามสกุล (Last Name)  

 

 

จุฑาวุฒิ,จันทรมาลี 

 

ไฟลดัชนี (Index File) 

 

Logical recode Number 

 

 อาชีพ 

 

อายุ 

  

 ไฟลสัมพันธ (Relative File)  
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ภาพท่ี 4.6 แสดงการจัดโครงสรางของระบบไฟลโดยทั่วไป                             

      (A Typical File-System Organization) 

การดําเนินการตางๆ บนสารบบ (Directory)             

     1. การคนหาไฟล (Search for a File) เปนการคนหาไฟล ณ ตําแหนงตางๆ ที่อยูใน

สารบบ                       

     2. การสรางไฟล (Create a File) เปนการสรางไฟลและมีการจัดเก็บลงในสารบบ      

     3. การลบไฟล (Delete a File) เปนการลบไฟลออกจากสารบบ    

    4. การแสดงรายช่ือสารบบ (List a Directory) เปนการแสดงรายช่ือและรายละเอียด

ทัง้หมดของแตละไฟลในสารบบ         

     5. การเปลี่ยนช่ือไฟล (Rename a File) ช่ือไฟลตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลอง

กับเนื้อหาและรายละเอยีดของไฟลเปลี่ยนไปดวย      

    6. การทองไปของระบบไฟล (Traverse The File System) เปนเทคนคิการคนหาหรือ

ทําการคัดลอกไฟลไปยังตําแหนงหรืออุปกรณตางๆ โดยสามารถเขาถึงทุกๆ สารบบหรือทุกๆ 

ไฟลภายในโครงสรางของสารบบได                     

โครงสรางทางตรรกะของสารบบ สามารถจําแนกตามลักษณะตางๆ ไดดังน้ี       

    1. โครงสรางแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory) เปนโครงสรางสา

รบบ ที่ธรรมดาที่สุดเพราะทุก ๆ ไฟลบรรจุอยูในสารบบเดียวกัน สามารถจัดการและทําความ

เขาใจไดงาย โดยโครงสรางขอมูลแบบนี้มีขอจํากัดตรงที่เมื่อมีจํานวนไฟลเพิ่มมากขึ้นหรือใน

ระบบมีผูใชจํานวนมากและไฟลแตละประเภทตองอยูรวมกัน หากผูใชสรางไฟลที่มีช่ือเดียวกัน

สารบบ (Directory) 

ไฟล 

(Files) 
Partition A 

 

สารบบ (Directory) 

ไฟล 

(Files) 

 

Partition B 

 

จานบันทกึ 1 

(Disk 1) 

 

สารบบ (Directory) 

 

 

 

ไฟล 

(Files) 

Partition C 
 

จานบันทึก 2 

 (Disk 2) 
 

จานบันทึก 3 

 (Disk 3) 
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อาจจะเกดิขอผิดพลาดขึ้นเพราะไฟลใหมที่สรางขึ้นไปทับไฟลเกาเดิมที่มีอยู อีกทั้งขอจํากัดการ

กําหนดความยาวตัวอักษรในการตั้งช่ือไฟลของแตละระบบปฏิบัติดวย เชน MS-DOS อนุญาต

ใหไมเกนิ 11 ตัวอักษร และ UNIX อนุญาตใหไมเกิน 255 ตัวอักษร  โดยโครงสรางแบบสารบบ

เดยีว แสดงไดดังภาพที่ 4.7   

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงโครงสรางแบบสารบบเดยีว (Single-Level Directory) 

      2. โครงสรางแบบสองสารบบ (Two-Level Directory) เปนโครงสรางที่แบง 

สารบบใหกับผูใชแตละคนออกเปน 2 สวน คอื       

      1. สารบบของผูใช (User File Directory: UDF) ใชเก็บไฟลแตละคนของผูใช 

     2. สารบบหลัก (Master File Directory: MFD) ซึ่งจะมีดรรชนีที่ช้ีไปยังผูใช (User 

Name) หรือหมายเลขบัญชี (Account Name) ของผูใชแตละคน โดยโครงสรางแบบสองสารบบ 

แสดงไดดังภาพที่ 4.8   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงโครงสรางแบบสองสารบบ  (Two-Level Directory) 

 

ขอมูล 

 

เอกสาร 

 

ผูใชคนท่ี 1 

 

ผูใชคนท่ี 2 

 

ผูใชคนท่ี 3 

 

ผูใชคนท่ี 4 

 

สัตว 

 

สารบบ 
(Directory)  

 

ไฟล 
(FIle) 

 

ช่ือ 

 

รายจาย 

 

Pay Yo

 

Cat 

ขอมูล 

 

เอกสา

 

 

บัญชี 

 

Acc 

 
Pdf 

 

Doc 

 

เกมส 

 

ตัวเลข 

 

บันทึก 

 

Me

 

No Boy 

 

สารบบหลัก 

(Master File) 

  

 บัญชี 

 

Pay 

 
Pdf 

 
Doc 

 

สารบบไฟลผูใช 

(User File) 

  

 
ไฟล 

(File)  

 

ขอมูล 

 

Doc 

 

เกมส 

 

Pac
man 

 
 

ขอมูล 

 

Doc 

 

บันทึก 

 

Mem 

 

ขอมูล 

 

เอกสาร 

 

บันทึก 

 

Mem 

 
Pdf 

 
Doc 
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     3. โครงสรางสารบบแบบตนไม (Tree-Structure Directory) เปนโครงสรางที่

แบงสารบบ ออกเปนหลายระดับในลักษณะตนไมที่แบงออกเปนระดับช้ันและอนุญาตใหผูใชแต

ละคนสามารถที่จะสรางสารบบยอยและจัดการไฟลแตละไฟลในภายในโครงสรางสารบบ  โดย

ตนไมจะมสีารบบราก (Root) และทุกๆ ไฟลในระบบจะมีเสนทางเฉพาะเปนของตัวเอง (Unique 

Path Name) ซึ่งเช่ือมตอไปยังสารบบยอยที่เก็บไฟลที่ตองการโดยเฉพาะสารบบรากจะจัดเก็บ

ไฟลหรอืสารบบรากตางๆ ที่มโีครงสรางภายในเหมือนกัน และมีการจัดเก็บบิตเพื่อบอกสถานะ 

คือ บิต 0 กรณีเปนไฟลหรือบิต 1 เปนสารบบยอยและใชคําสั่ง System Call ในการสรางและ

ลบสารบบ ซึ่งโดยทั่วไปผูใชแตละคนจะมี “สารบบปจจุบัน (Current Directory)” สําหรับ

จัดเก็บไฟลที่ผูใชตองการใชในปจจุบัน เมื่อผูใชอางอิงถึงไฟลที่ตองการ ระบบปฏิบัติการจะทํา

การคนหาไฟลในสารบบในปจจุบัน กรณีทีไมพบไฟลที่ตองการผูใชจะตองมีการระบุช่ือของ

เสนทาง (Path Name) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท             

     1. ช่ือเสนทางแบบสมบูรณ (Absolute Path Name) เปนเสนทางการคนหาไฟลที่

ตองการจากราก (Root) ลงมายังไฟลที่ตองการ โดยมกีารระบุช่ือสารบบที่ตองการคนหา  

    2. ช่ือเสนทางแบบสัมพันธ (Relative Path Name) เปนเสนทางทีกําหนดจากสารบบ

ปจจุบัน 

ตัวอยาง ในโครงสรางสารบบ แบบทรี ในการจัดการระบบไฟล (โดยการอางอิงถึงชื่อไฟล

เดยีวกัน) แสดงไดดังภาพที่ 4.9         

    ถาสารบบปจจุบันคอื Root --> Document --> Excel  จะไดวา  

    - ช่ือเสนทางแบบสัมพันธ (Relative Path Name) คอื Excel --> B.xls    

    - ช่ือเสนทางแบบสมบูรณ (Absolute Path Name) คือ Root --> Document --> 

      Excel --> B.xls        

   ในสวนของการลบสารบบ ของโครงสรางแบบตนไมนั้นขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่

เลอืกใช เชน ถาเปนระบบปฏบิัตกิาร MS-DOS จะใชวิธีการลบสารบบ ยอยใหหมดกอนแลวจึง

ไลขึ้นมาจนถงึสารบบที่ตองการลบ สวนในระบบปฏบิัตกิาร UNIX จะใชชุดคําสั่ง rmdir (remove 

directory) ใชลบสารบบ ซึ่งทัง้ไฟลและสารบบยอยจะถูกลบออกทัง้หมด  
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ภาพท่ี 4.9 แสดงโครงสรางสารบบแบบตนไม (Tree-Structure Directory) 

    4. สารบบกราฟแบบไมเปนวงจร (Acyclic-Graph Directory) เปนโครงสราง

ตนไมที่มกีารเช่ือมสารบบ ตางๆ เขาดวยกันเพื่อจะไดสามารถทํางาน หรือใชไฟลรวมกันได ทํา

ใหเกิดสารบบ ที่มีลักษณะเปนกราฟไมเปนวงจร (Acyclic Graph) โดยที่ไฟลหรือสารบบยอย

เดียวกัน อาจอยูในสารบบ ที่ตางกันได เชน ระบบปฏิบัติการ UNIX จะใชวิธีการใชไฟลหรือสา

รบบยอยรวมกัน โดยการสรางสารบบ ใหมที่เรยีกวา “ลิงก (Link)” โดยมีตัวช้ี  (Pointer) ในการ

เช่ือมโยงไปยังไฟลหรอืสารบบยอยอื่น ๆ แสดงไดดังภาพที่ 4.10 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงโครงสรางสารบบแบบไมเปนวงจร (Acyclic-Graph Directory) 

Word 

 

Excel 

 

Document 

 

Program 

 

Load 

 

สารบบราก 

(Root Directory)  

 
Acrobat 

 

 

 

A.xls 

 

B.xls 

 

C.xls 

 

C# 

 

Java 

 

PHP 

 

Game 

 

News 

 

Word 

 

Excel 

 

Document 

 

Work 

 

Acrobat 

 

A.xls 

 

B.xls 

 

C.xls 

 

Acrobat 

 

Excel 

 

Dream 

 

สารบบราก 
(Root Directory)  
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   5. สารบบแบบกราฟท่ัวไป (General Graph Directory) สําหรับสารบบกราฟ

แบบไมเปนวงจรนัน้การเช่ือมสารบบจะเปนการเช่ือมสารบบ ยอยของสารบบเขาดวยกันแตไมมี

การเช่ือมสารบบยอยสามารถยอนกลับไปหาสารบบหลักได โดยที่สารบบแบบกราฟทั่วไปจะ

สามารถเช่ือมและยอนกลับไปมาระหวางสารบบยอยและสารบบหลักได แสดงไดดังภาพที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาพท่ี 4.11 แสดงโครงสรางสารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory) 

4.6 การใชไฟลรวมกัน (File Sharing)        

      ระบบปฏิบัติการที่ดีจะตองมีการจัดการไฟลที่ดี ในกรณีที่มีผูตองการใชงานไฟล

จํานวนมาก ระบบปฏิบัติการจําเปนตองคัดลอกไฟลใหกับผูใชทุกคนทําใหตองเสียพื้นที่ใน

หนวยความจําและถามกีารเปลี่ยนแปลงแกไขหรอืคัดลอกไฟลก็จําเปนตองแจงใหกับผูใชคนอื่น

ทราบดวยทุกครั้ง ทําใหยุงยากและเสียเวลาซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับ

ไฟลได ดังนัน้การแกปญหาดังกลาวคือ การใชไฟลรวมกันและสํารองไฟล (Backup Files) ไปไว

ที่เดยีวกัน เพื่อใหผูใชแตละตนสามรถที่จะเรียกใชไฟลที่ตองการรวมกันได ทําใหประหยัดเวลา

และการเขาถงึไฟลทําไดรวดเร็วขึ้นโดยการใชไฟลรวมกันแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้  

     1. การกําหนดผูใชไดหลายคน (Multiple Users) เปนการกําหนดใหไฟลและ

สารบบใหกับผูใชโดยระบบปฏบิัตกิารจะเปนตัวกําหนดกลุมของผูใชเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และการ

เขาถงึไฟลที่ตองการโดยแบงออกเปน 2 กลุม คอื   

Word 
 

Doc 
 

Document 
 

Work 
 

Acrobat 
 

Acrobat 
 

Excel 
 

Web 
 

สารบบราก 

(Root Directory)  

 

A.pdf 
 

B.pdf 
 

Dream 
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     1.1 การระบุเอกลักษณเฉพาะผูใช (User Identifiers/User Ids/Security ID) เปนการ

ระบุตัวตนของผูใช โดยตัวเลขที่ใชระบุตัวตนของผูใชตองไมซ้ํากัน และจัดเก็บเอกลักษณกลุม

ผูใชไวในรายการรายช่ือ (User Name List) เมื่อมีการเขาถึงจึงมาเรียกใชบริการผานรายการ

รายช่ือทุกครัง้            

    1.2 การระบุเอกลักษณเฉพาะกลุม (Group Identifiers) เปนการระบุตัวตนของผูใช

ภายในกลุมโดยที่ผูใชอาจจะมตัีวตนในกลุมเดี่ยวหรอืหลายกลุมก็ไดขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่

เลอืกใช แสดงไดดังภาพที่ 4.12                

                                                      

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 แสดงการใชไฟลรวมกันแบบการกําหนดผูใชไดหลายคน (Multiple Users) 

     2. ระบบการใชไฟลทางไกล (Remote File System) เปนการใชไฟลรวมกัน

ระหวางคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย (Network) โดยระบบเครือขายจะอนุญาตใหผูใช

สามารถติดตอสื่อสารและใชไฟลรวมกันได โดยวิวัฒนาการของระบบเครือขายและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับไฟลมวีธิกีารใชไฟลรวมกันดังนี้       

         2.1 การใชไฟลรวมกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชุดคําสั่ง โดย

ดําเนินการผานทางโปรโตคอล (Protocol) ในการติดตอสื่อสารเพื่อรับสงไฟลหรือขอมูล เชน 

FTP (File Transfer Protocol)        

         2.2 การใชไฟลรวมกันแบบกระจาย ซึ่งมีการรองขอและสงไฟลหรือขอมูลโดย

การเช่ือมตอระหวางเครือขายแม/เครือขายลูก (Client/Server) อาศัยชุดคําสั่งประยุกต

พัฒนาขึ้นมาและทํางานในลักษณะที่เรยีกวา DFS (Distributed File System)   

User   

A 
User   

B 
User   

C 

User   

D 

User Identifiers/User Ids/Security ID 
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         2.3 การใชไฟลรวมกันแบบ World Wide Web โดยอาศัยบราวเซอร (Browser) 

เพื่อชวยในการเขาถงึไฟลบนเครื่องแม (Server) แลวจึงถายโอนไฟล (Transfer Files) ที่ตองการ

ไปยังเครื่องลูก (Client) ของผูใช แสดงไดดังภาพที่ 4.13              

                    

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4.13 แสดงการใชไฟลรวมกันแบบระบบการใชไฟลทางไกล (Remote File System) 

     3. การระบุความหมายใหสอดคลองกัน (Consistency Semantic) เปนการระบุ

เพื่อใหผูใชแตละคนสามารถอางถึงไฟลที่ตองการได ในกรณีที่มีการใชไฟลรวมกันหากมีการ

แกไขขอมูลในไฟลโดยผูใชคนใดคนหนึ่งจะตองแจงใหผูใชคนอื่นแกไขขอมูลตามไปดวย การ

ทํางานจะสัมพันธโดยตรงกับกระบวนการอยางตอเนื่องที่เรียกวา Process Synchronization 

Algorithm โดยระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการระบุความหมายใหสอดคลองกันเมื่อมีการใชไฟล

รวมกัน คอื          

      3.1 The UNIX File System เปนระบบที่อนุญาตใหผูใชสามารถเปดไฟลขึ้นมาเพื่อ

อานหรือเขียน รวมทั้งใชตัวช้ีรวมกันในการอางไปยังตําแหนงที่เปนปจจุบันในการเขาถึงไฟลที่

ตองการใชงานได                          

      3.2 The Andrew File System ปนระบบที่มกีารเขารหัสขอมูลเพื่อชวยในการรักษา

ความปลอดภัยใหกับขอมูลในไฟลและรองรับการกระจายของขอมูลเมื่อมีการใชไฟลรวมกัน 

แสดงไดดังภาพที่ 4.14           

 

 

 

ฐานขอมูล (File System) 

เครื่องแม 

(User Program) 

เครื่องลูก 

(Client) 

TCP/IP Link 

Target Host 
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ภาพท่ี 4.14 แสดงการใชไฟลรวมกันแบบการระบุความหมายใหสอดคลองกัน   

      (Consistency Semantic) 

4.7 การปองกัน (Protection)  

     ในระบบคอมพวิเตอรทุกระบบ การปองกันและควบคุมการเขาถึงไฟลโดยผูไมไดรับ

สิทธิ์ (Unauthentication) หรือผูไมหวังดีรวมถึงผูบุกรุก (Hacker) ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางมาก

และสามารถทําไดหลายวิธีซึ่งจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประเภท เชน ประเภทของการเขาถึง 

การควบคุมการเขาถึง การปองกันโดยกําหนดรหัสผาน ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียดในการ

ปองกันไฟล ดังนี้                    

     1. ประเภทของการเขาถึงไฟล (Type of  Access) กลไกการปองกันหรือการจัด

เตรยีมการควบคุมการเขาถงึไฟล โดยจํากัดชนดิของการเขาถึงไฟลสามารถทําไดและขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายประการรวมถงึชนดิของการรองขอเพื่อเขาถงึไฟลมดีังนี้    

      1.1 การอาน (Read) เปนการอานขอมูลจากไฟล     

       1.2 การเขยีน (Write) เปนการเขยีนหรอืแกไขขอมูลในไฟล       

        1.3 การประมวลผล (Execute) เปนการสั่งใหประมวลผลขอมูลในไฟล  

       1.4 การเพิ่มขอมูล (Append) เปนการเพิ่มขอมูล โดยเพิ่มขอมูลตอทายไฟลเดิม 

Cyrus-user bin 

Leeyoo.sdu.edu/ 

public www Various 

 

Leeyoo 
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        1.5 การลบ (Delete) เปนการลบไฟลและคืนพื้นที่กับสูระบบเพื่อนําไปใชใหม 

        1.6 การแสดงรายช่ือ (List) เปนการแสดงช่ือและคุณลักษณะของไฟล                                     

    2. การควบคุมการเขาถึง (Access Control) เปนการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง

ไฟลซึ่งโดยทั่วไปการปองกันการเขาถึงไฟลจะใชวิธีการระบุตัวตน (Identify) ของผูใชและไฟล

หรือสารบบ ที่ตองการเขาถึงมักจะเก็บไวในรายการการเขาถึง (Access-Control List: ACL) 

หากเปนระบบที่ใชงานคนเดยีว เชน ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) มัก

ไมคอยมีการกําหนดสิทธิ์ในการใชขอมูลในไฟลมากนักเพราะถือวามีการใชงานเพียงคนเดียว 

แตในกรณีที่เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน Server ของเวปเพจ จะมีการเขามาใชและ

แกไขขอมูลในไฟลอยูตลอดเวลาและมผูีใชบรกิารหลายคน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีการกําหนด

สิทธิ์ในการเขาถึงไฟล ในระบบปฏิบัติการ UNIX จะมีการกําหนดกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง

ขอมูลไว 3 ชนิด คือ R (Read), W (Write) และ X (Execute) และในการเขามาใชงานระบบแบบ

กลุมหรือหลายคน ระบบตองมีการจัดระดับของผูเขามาใชบริการ เพื่อจํากัดสิทธิ์ในการเขาถึง

ขอมูล โดยในระบบ UNIX จะแบงผูใชบรกิารเปน 3 กลุม คอื       

       2.1 เจาของ (Owner) เปนกลุมเจาของสารบบ นั้นๆ โดยมากจะกําหนดสิทธิ์ใน

การเขาถงึขอมูลในไฟลไดทุกไฟล        

       2.2 กลุม (Group) เปนกลุมผูใชบริการที่มีสารบบเปนของตัวเองอยูใน Server 

เชนเดียวกัน แตไมใชเจาของไดเรกทอรี บางครั้งระบบจะใหสิทธิ์ในการเขาถึงไฟลในสารบบ 

ตางๆ ดวย เชน สามารถเขาไปดูขอมูลในสารบบ ของคนอื่นได (ยกเวนเจาของจะไมอนุญาต) 

แตจะไมมสีทิธิ์ในการแกไขขอมูลในของคนอื่น       

       2.3 ผูใชทั่วไป (Universe หรือ Other) เปนผูใชบริการที่เปนคนนอกที่ไมมีสารบบ 

เปนของตนเอง ผูใชบริการเหลานี้มักจะถูกกําหนดสิทธิ์ไวต่ําสุด คืออาจจะอานขอมูลไดอยาง

เดยีว หรอือาจอานและประมวลผลได แตมักไมอนุญาตใหแกไขขอมูลได  

ตัวอยาง 1 ชูใจสรางเว็บไซตรับสมัครงานขึ้นมาและรับสมัครพนักงานใหมเขามา 3 คน เพื่อ

ชวยพัฒนาเว็บไซตไดแก มานะ ปติ และมานี ชูใจสรางไฟลชื่อ ”Web“ สําหรับจัดเก็บ

รายละเอยีด และปองกันการเขาถงึไฟล โดยกําหนดสทิธิ์การใชงานใหกับผูใชแตละคนดังนี้ 

       1. ชูใจ เจาของ (Owner) สามารถจะดําเนนิการกับไฟลไดทุกอยาง   

       2. มานะ ปติ และมานี กลุม (Group) สามารถอานและเขียนไฟลได แตไมสามารถ

ลบไฟลนี้ได             

       3. ผูใชทั่วไป (Universe หรือ Other) สามารถเขามาอานไฟลนี้ไดเทานั้น (ชูใจ

ตองการใหผูสนใจเขามาเยีย่มชมเว็บไซตของตัวเอง)     
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    นอกจากนี้ชูใจยังสามารถปองกันไฟลไดโดยสรางกลุมใหม (New Group) ขึ้นมา โดย

ใชช่ือวา “Site”  ซึ่งกําหนดสทิธิ์ใหมานะ ปต ิและมาน ีสามารถเขาถึงไฟลไดและไฟล “Site” จะ

เกี่ยวของกับไฟล“Web” และกําหนดสทิธิ์ในการเขาถงึไฟลตามเงื่อนไขที่กําหนดไวเดมิ  

ตัวอยาง 2 ระบบปฏิบัติการ UNIX กําหนดบิตควบคุมในการเขาถึงไฟลจํานวน 3 บิต คือ r, w 

และ x โดย r ควบคุมการอาน (Read) w ควบคุมการเขียน (Write) x ควบคุมการประมวลผล 

(Execution)                            

จากตัวอยางที่ 1 สามารถปองกันไฟลโดยกําหนดสทิธิ์ในการเขาถงึไฟลไดดังนัน้                 

        1. ชูใจ เจาของ (Owner) สามารถควบคุมการเขาถงึไฟลไดทัง้ 3 บติ   

        2. มานะ ปติ และมานี กลุม (Group) สามารถควบคุมการเขาถึงโดยใชบิต r 

ควบคุมการอาน (Read) และ w ควบคุมการเขยีน (Write)             

       3. ผูใชทั่วไป (Universe หรือ Other) สามารถควบคุมการเขาถึงโดยใชบิต r 

ควบคุมการอาน (Read) เทานัน้           

     3. การปองกันโดยกําหนดรหัสผาน (Password Protection) โดยกําหนดกลุม

ของรหัสผานใหแตละไฟล การเขาถึงไฟลในระบบคอมพิวเตอรมักจะถูกควบคุมโดยรหัสผาน 

วธิอีาจมขีอเสยีคอื          

        1. ถาจํานวนไฟลมมีากผูใชอาจจํารหัสผานไมไดทัง้หมด   

        2. ถากําหนดใหใชเพียงหัสผานเดียวในการเขาถึงทุกๆ ไฟลได หากถูกคนพบ

อาจจะทําใหผูใชสามารถนํารหัสผานไปใชกับไฟลไดทัง้หมด     

        3. ปกติการใชรหัสผานเพียงรหัสเดียวในการกําหนดกลุมของไฟลทั้งหมด ทําให

การปองกันการเขาถงึไฟลขัน้พื้นฐานทําไดอยากจึงจําเปนจะตองกําหนดระดับรายละเอียดโดย

ใชรหัสผานหลายตัว 
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สรุป   
     ไฟล คือ กลุมขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันและถูกจัดเก็บไวบน

หนวยความจําสํารองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ไฟลชุดคําสั่งและไฟลขอมูล การจัดเก็บ

ไฟลขอมูล เมื่อมีการเรียกใชจะตองมีการเขาถึงและอานไฟลนั้นเขามาเก็บยังหนวยความจํา

หลัก ซึ่งขอมูลที่อยูในไฟลสามารถเขาถงึไดหลายวธิ ีดังนัน้ระบบปฏิบัติการจะทําการเลือกวิธีที่

เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเทานั้นในการเขาถึงไฟลและเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใชในการ

แกปญหาการเขาถงึไฟลแบงออกเปน การเขาถงึแบบเรยีงลําดับและการเขาถงึแบบทางตรง 

    โครงสรางสารบบ เปนกลไกที่ใชสรางและจัดเก็บแฟม (Folder) ที่บรรจุไฟลตางๆ ไว 

สามารถจําแนกออกเปนลักษณะตางๆ เชน  โครงสรางแบบสารบบเดียว โครงสรางสารบบ

แบบ 2 ระดับโครงสรางสารบบแบบตนไม  โครงสรางสารบบแบบกราฟไมเปนวงจรและ

โครงสรางสารบบแบบกราฟทั่วไป 

     การใชไฟลรวมกัน เปนวิธีการสํารองไฟล (Back up) ไปวางไวเพียงที่เดียว และให

ผูใชแตละคนสามารถที่จะระบุช่ือไฟลที่ตองการเรียกใชได โดยการใชไฟลรวมกันแบงออกเปน 

3 รูปแบบ คือ การกําหนดผูใชไดหลายคน (Multiple User) ระบบการใชไฟลทางไกล (Remote 

File System) และการระบุความหมายใหสอดคลองกัน (Consistency Semantic) 

     สวนการปองกันและควบคุมการเขาถึงไฟลโดยผูไมไดรับสิทธิ์ (Unauthentication) 

หรือผูไมหวังดีรวมถึงผูบุกรุก (Hacker) ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของระบบปฏิบัติการ

สามารถทําไดหลายวิธีซึ่งจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประเภท เชน ประเภทของการเขาถึง    

การควบคุมการเขาถึง การปองกันโดยกําหนดรหัสผานซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียดการปองกัน

ไฟลที่แตกตางกัน 
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คําถามทบทวน            
1. ไฟลแบงออกเปนกี่ประเภทอะไรบาง                                    

2. จงอธบิายคุณลักษณะของไฟล (File Attributes) วาประกอบดวยอะไร                 

3. คําสั่งพื้นฐานที่ใชเพื่อใชจัดการเกี่ยวกับไฟลผานคําสั่งใน System Call พื้นฐานมีคําสั่ง

อะไรบาง                             

4. การจัดโครงสรางไฟลที่ใชกันโดยทั่วไปมกีี่วธิอีะไรบาง                   

5. จงอธบิายวธิกีารเขาถงึไฟล (File Access Methods) ดังตอไปนี้     

     5.1 การเขาถงึแบบเรยีงลําดับ (Sequential Access)       

     5.2 การเขาถงึแบบทางตรง (Direct Access)  

     5.3 การจัดเวลาตามลําดับความสําคัญ (Priority Scheduling)                      

6. การจัดโครงสรางของพื้นที่จานบันทกึ (disk) สามารถแบงไดเปนกี่สวนอะไรบาง       

7. จงอธบิายโครงสรางทางตรรกะของสารบบ ตอไปนี้        

     7.1 โครงสรางแบบสารบบเดยีว (Single-Level Directory)      

    7.2 โครงสรางแบบสองสารบบ  (Two-Level Directory)   

    7.3 โครงสรางสารบบ แบบตนไม (Tree-Structure Directory)   

     7.4 สารบบกราฟแบบไมเปนวงจร (Acyclic-Graph Directory)  

     7.5 สารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory)                             

8. การใชไฟลรวมกันแบงออกเปนกี่แบบอะไรบาง          

9. จงยกตัวอยางและอธบิายวธิกีารปองกันและควบคุมการเขาถงึไฟลมา 1 วธิ ี  
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                  บทท่ี 5 

                      ระบบรับและแสดงผลขอมูล       

         (Input/output System)  

 

         การติดตอระหวางอุปกรณคอมพิวเตอร ในการรับขอมูลหรือสงผลลัพธที่ไดจาก

การประมวลผลออกจําเปนจะตองมีระบบปฏบิัตกิารเพื่อใชควบคุมการดําเนินการตางๆ เปนไป

อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ  เรียกระบบจัดการสวนนี้วา “ระบบรับและแสดงผลขอมูล (I/O 

System)” ซึ่งเปนระบบที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่ใชรับและแสดงผลขอมูล 

การเช่ือมตอตลอดจนการลดชองวางระหวางอุปกรณสวนตอประสาน (Hardware Interface) 

กับคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะการทํางานและวิธีการดําเนินการสวนตอประสาน (Application 

Interface) ที่แตกตางกันใหสามารถทํางานรวมกันได      

    ในบทนี้จะกลาวถึงระบบรับและแสดงผลขอมูล (I/O System) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช การรับขอมูลเขาหรือสงผลลัพธที่ไดจากประมวลผล

แลวออกไปใหอยูในรูปแบบที่ เหมาะสม อธิบายไดตามหัวขอตางๆ ดังนี้ (ศัพทบัญญัต ิ

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

5.1 หลักการทํางานและประเภทของ I/O System 

         ระบบรับและแสดงผลขอมูล (I/O System) เปนระบบที่ใชควบคุมการทํางานของ

อุปกรณตางๆ ที่ใชรับและแสดงผลขอมูล ซึ่งเรียกอุปกรณประเภทนี้วา “อุปกรณตอพวง 

(Peripheral Device)” แสดงไดดังภาพที่ 5.1 ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณที่ทําหนาที่ใน

การรับหรอืสงขอมูลขึ้นมาหลากหลายประเภท ดงันี้            

    1. อุปกรณประเภทรับขอมูลเขา เชน เมาส (Mouse) แปนพิมพ (Keyboard) จอสัมผัส 

(Touch  Screen) และไมโครโฟน (Microphone) เปนตน         

    2. อุปกรณประเภทแสดงผลขอมูลออก เชน จอภาพ (Monitor) ลําโพง (Speaker) 

และเครื่องพมิพ (Printer)  เปนตน        

    3. อุปกรณประเภทบันทึก เชน จานบันทึก (disk) เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-

ROM) เปนตน  
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     จะเห็นวาอุปกรณแตประเภทมลีักษณะการทํางานและความเร็วในการรับสงขอมูลที่

แตกตางกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะตองใหการสนับสนุนตลอดจนกลไกในการควบคุม

อุปกรณแตละประเภทและจะตองทราบขั้นตอนและรูปแบบการทํางานของอุปกรณแตละ

ประเภทใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด   

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงอุปกรณตอพวงตางๆ (Peripheral Devices)                                 

ท่ีมา : http://www.freshtechtips.com/2012/05/5-useful-peripheral-devices-for.html 

     ดังนัน้จึงจําเปนตองออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการใหรองรับการทํางานที่เปน

อิสระตอประเภทและอุปกรณแตละชนิด (Device Independence) ซึ่งจะมองอุปกรณตางๆ เปน

เพียงชองทางในการรับหรือสงขอมูลเทานั้น โดยไมตองคํานึงถึงคุณลักษณะพิเศษของอุปกรณ

นั้นๆ จึงทําใหระบบปฏิบัติการสามารถติดตอกับอุปกรณทุกประเภทไดอยางเปนอิสระและมี

ประสิทธิภาพ โดยเรียกระบบยอยที่ใชจัดการภายใน  (Kernel) ที่เกี่ยวของกับอุปกรณ I/O นี้วา 

“ระบบรับและแสดงผลขอมูล I/O System” คอยทําหนาที่ในการสั่งงาน ควบคุม และตรวจสอบ

สถานะของอุปกรณ I/O ทั้งหมด สามารถที่จะเรียกใชอุปกรณ I/O ไดอยางสะดวก แสดง

โครงสรางการทํางานของระบบรับและแสดงผลขอมูล ซึ่งแตละอุปกรณที่ เ ช่ือมตอกับ

ระบบปฏิบัติการจะมีฮารดแวรที่ ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะ 

ประกอบดวย ตัวควบคุมอุปกรณ (Device Controller) ทําหนาที่รับและสงขอมูล สวนตัวขับ 

อุปกรณ (Device Driver) เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่ติดตอกับอุปกรณ I/O แตละประเภทให

สามารถทํางานไดเต็มประสทิธภิาพ แสดงไดดังภาพที่ 5.2 
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ภาพท่ี 5.2 แสดงโครงสรางพื้นฐานของระบบรับและแสดงผลขอมูล               

     (Infrastructure of I/O System) 

5.2 ฮารดแวรของหนวยรับและแสดงผลขอมูล (I/O Hardware) 

     ฮารดแวรของหนวยรับและแสดงผลขอมูล (I/O Hardware)  ประกอบดวยอุปกรณ

ของหนวยรับและแสดงผลประเภทตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน ดังนั้นระบบคอมพิวเตอรจะตอง

สามารถที่จะใชซอฟตแวรเช่ือมตอเพื่อควบคุมการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณฮารดแวร

จํานวนมาก ซึ่งอุปกรณฮารดแวรแตละประเภทก็จะมีวิธีการเชื่อมตอที่แตกตางกันออกไป 

ดังนั้นในการเช่ือมตออุปกรณรับและแสดงผลขอมูล (I/O Devices) ตางๆ เขากับระบบ

คอมพวิเตอรจําเปนจะตองมสีวนตอประสานที่เปนมาตรฐานเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวาง

เครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณตางๆ โดยการสงสัญญาณไปตามสายสงผานสวนตอประสาน

ชนดิตางๆ เชน  

      1. การติดตอผานสวนตอประสานที่เรียกวา “พอรต (Port)” เปนสวนตอประสาน

ที่ติดตั้งมาพรอมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร มักใชเช่ือมตอกับอุปกรณตัวเดียวเขาดวยกัน เชน 

การเช่ือมตอแบบอนุกรม (Serial Port) การเช่ือมตอแบบขนาน (Parallel Port) การเช่ือมตอโดย

ใชเมาส (Mouse) เปนตน 

OS Kernel 

I/O Subsystem 

อุปกรณขับ 

(Device 

 

อุปกรณขับ 

(Device 

 

อุปกรณควบคุม 

(Device Controller) 

อุปกรณควบคุม 

(Device Controller) 

 
อุปกรณ A 

(Device A) 

อุปกรณ B 

(Device B) 
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     2. การติดตอผานสวนตอประสานที่เรียกวา “บัส (Bus)” เปนสวนตอประสานที่ใช

เช่ือมตอกับอุปกรณหลักหลายตัว โดยการออกแบบโปรโตคอลเพื่อใชกลุมคําสั่งในการควบคุม

การสงสัญญาณผายสายสง ซึ่งเรียกวิธีการสงสัญญาณแบบนี้วา “Daisy Chain” ซึ่งเปน

วธิกีารที่ใชสายสัญญาณหรอืสวนตอประสานของอุปกรณหลายประเภทเขาดวยกัน แสดงไดดัง

ภาพที่ 5.3   

     สวนตอประสานอุปกรณในระบบคอมพิวเตอรโดยทั่วไป จะเชื่อมตอโดยผานจุด

เช่ือมตอที่เรียกวา “PCI Bus” ที่ตอประสานกับจอภาพ (Monitor) หนวยประมวลผล 

(Processor) หนวยความจํา (Memory)  และอุปกรณประเภทอื่นที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะมีระบบ

การเช่ือมตอโดยใชสวนตอประสานที่เรียกวา SCSI (Small Computer System Interface) หรือ

สวนตอประสานที่เรียกวา IDE (Integrated Development Environment)  ซึ่งเปนมาตรฐาน

อิเล็กทรอนิกสในการใชสวนตอประสานวิธีหนึ่งเพื่อเช่ือมตออุปกรณและสามารถที่จะ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอุปกรณฮารดแวรกับบัส เชน อุปกรณจําพวกจานบันทึก (disk) 

นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยบัสสวนขยาย (Expansion Bus) เพื่อใชเชื่อมตออุปกรณที่มี

ความเร็วตํ่า เชน แปนพมิพ (Keyboard) เปนตน โดยที่อุปกรณแตละประเภทจะมีหนวยควบคุม 

(Controller) ซึ่งเปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบเขาเปนตัวซิบ (Chip) บรรจุลงบน

แผนวงจร (Circuit Broad) ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณแตละประเภท ให

สามารถเช่ือมตอกันไดอยางมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
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ภาพท่ี 5.3 แสดงโครงสรางการเช่ือมตออุปกรณแตละชนดิของระบบคอมพวิเตอร                

      (A Typical PC Bus Structure) 

             ในการควบคุมการรับสงคําสั่งและขอมูลระหวางอุปกรณผานทางจุดเช่ือมตอ (Port) 

จะอยูภายใต การควบคุมของโดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งจะมีการใชคําสั่ง (I/O 

Instruction) ในการสลับชองทาง (Triggers Bus Lines) เพื่อติดตอกับอุปกรณและสงขอมูลเขา

ออกในระดับบิตซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคารีจิสเตอร (Register) บางตัวในหนวย

ควบคุมอุปกรณนั้นและเรียกวิธีการนี้วา “Memory-Mapped I/O” โดยตําแหนงของจุด

เช่ือมตอของอุปกรณรับและแสดงผลแตละประเภท แสดงไดดังภาพที่ 5.4 ซึ่งจะเกี่ยวของกับรีจี

สเตอรที่สําคัญ 4 ชนดิ ดังนี้            

    1. รีจีสเตอรบอกสถานะ (The Status Register) ประกอบดวยบิตเพื่อบอกสถานะวา

สามารถอานขอมูล  หรอืแสดงความผิดพลาดของอุปกรณ (Device Error)   

    2. รีจีสเตอรควบคุม (The Control Register) ประกอบดวยคําสั่งในการควบคุมอัตรา

ความเร็วการรับสงขอมูลรวมถงึการใชบติตรวจสอบ (Parity Checking Bit)   

SCSI Controller 

Disk 

Disk 

Disk 

Monitor 

Serial Port Parallel Port 

 

Expansion Bus Interface Keyboard IDE Disk Controller 

Disk Disk 

Processor 

Cache 

Memory 

 

PCI bus 

Expansion bus 
SC
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     3. รีจีสเตอรแสดงขอมูลเขา (The Data-In Register) ประกอบดวยคําสั่งที่แสดงวา

พรอมที่จะอานขอมูลเขามาเก็บในรจีีสเตอร       

     4. รจีีสเตอรแสดงขอมูลเขา (The Data-Out Register) ประกอบดวยคําสั่งที่แสดงวา

พรอมที่จะเขยีน ขอมูลและสงขอมูลออกไปยังอุปกรณ I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                      

ภาพท่ี 5.4 แสดงตําแหนงของจุดเช่ือมตอของอุปกรณรับและแสดงผลแตละประเภท 

    (Device I/O Port Location on PCs :partial) 

ตําแหนงของอุปกรณรับและแสดงผล 

(เลขฐานสบิหก) 

 

ประเภทอุปกรณ  

(Device) 

000-00F ตัวควบคุมการเขาถงึหนวยความจําโดยตรง 

(DMA Controller) 

020-021 ตัวควบคุมการขัดจังหวะ 

(Interrupt Controller) 

040-043 ตัวควบคุมเวลา 

(Timer) 

200-20F ตัวควบคุมเกมส 

Game Controller 

2F8-2FF พอรตแบบอนุกรม (พอรต 2) 

Serial Port (Secondary) 

320-32F ตัวควบคุมฮารดดสิก 

Hard-Disk Controller 

378-37F พอรตแบบขนาน 

Parallel Port  

 3D0-3DF ตัวควบคุมกราฟก 

Graphics Controller 

3F0-3F7 ตัวควบคุมดสิกไดรฟ 

Diskettes-Drive Controller 

3F8-3FF พอรตแบบอนุกรม (พอรต 1) 

Serial Port (Secondary) 
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วิธี รับหรือสงขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณนําเขา/แสดงผล        

(CPU with I/O Device)     

 

     1. การโพลลิ่ง (Polling) เปนวิธีการสงสัญญาณโตตอบกันระหวางหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) กับอุปกรณ I/O เพื่อของทราบสถานะทํางานของอุปกรณ I/O นั้นๆ ซึ่ง

เกี่ยวของกับคําสั่งแสดงสถานะการทํางาน ดังนี้           

        1.1 คําสั่งพรอม (Command Ready) เปนคําสั่งที่แสดงวาอุปกรณพรอมที่จะรับ

คําสั่งใหทํางานตามคําขอ            

        1.2 ไมวาง-รอกอน (Busy-Waiting) เปนคําสั่งที่แสดงวาอุปกรณไมพรอมที่จะ

ทํางานเพราะมีการใชงานอุปกรณ I/O นั้นอยู ตองรอจนกวาอุปกรณ I/O นั้นถูกใชงานจนเสร็จ 

         1.3 ผิดพลาด (Error) เปนคําสั่งที่แสดงวาอุปกรณขัดของ หรือไมสามารถรับ

คําสั่งใดๆ ได วิธีการแบบ Polling นี้มีขอเสียตรงที่วาหนวยประมวลกลาง (CPU) ตองเสียเวลา

ในการรอคอยการใชงานอุปกรณ I/O บางประเภทเปนเวลานานๆ ทําใหไมสามารถทํางาน

ประเภทอื่นตอไปไดเพราะตองรอจนกวาอุปกรณ I/O นัน้จะถูกใชงานจนเสร็จ เชน การอานหรือ

บันทึกขอมูลลงในจานบันทึก (disk) เปนตน ซึ่งมักเรียกสภาวะการที่เกิดขึ้นนี้วา “Busy-Wait 

Cycle”                                     

   2. การขัดจังหวะ (Interrupts) เปนวธิทีี่ชวยใหหนวยประมวลกลาง (CPU) สามารถ

ทํางานอยางอื่นไดโดยไมตองรอการใชงานอุปกรณ I/O จนเสร็จ โดยการสงสัญญาณการไป

ขัดจังหวะ (Interrupt) การทํางานของหนวยประมวลกลาง (CPU) เพื่อบอกวาอุปกรณ I/O 

พรอมที่จะรับสงขอมูลแลวผานทาง Interrupt-Request Line เมื่อ CPU ไดรับสัญญาณ

ขัดจังหวะผานชองทางดังกลาวก็จะหยุดการทํางานช่ัวคราวเพื่อใหบริการกับอุปกรณที่รองขอ

การขัดจังหวะเขามา ซึ่งแสดงขั้นตอนการวนรอบการขัดจังหวะของอุปกรณรับและแสดงผล

ขอมูล แสดงไดดังภาพที่ 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 แสดงการวนรอบการขัดจังหวะของอุปกรณรับและแสดงผล    

     (Interrupt-Device I/O Cycle) 

    3. การเขาถึงหนวยความจําหลักโดยตรง (Direct Access Memory) เปนวิธีที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อการรับหรือสงขอมูลปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน โดยใชอุปกรณตัวควบคุม

การดําเนินการในการรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําหลัก (Main Memory) กับอุปกรณ I/O 

ที่เรียกวา ตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําหลักโดยตรง (Direct Access Memory: DMA) 

โดยไมจําเปนตองผานหนวยประมวลผลกลางจึงทําใหการรับหรือสงขอมูลทําไดเร็วขึ้นเพราะ

หนวยประมวลผลกลางไมตองเสียเวลาในรอการทํางานของอุปกรณ I/O ทําใหสามารถใชงาน

หนวยประมวลผลกลางไดอยางเต็มที่ ตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําหลักโดยตรง (DMA 

Controller) จะทําการสงผานขอมูลจํานวน X ไบต จากอุปกรณหนวยความจําหลัก โดยสง

สัญญาณการขัดจังหวะ (Interrupt) การทํางานไปยังหนวยประมวลผลกลางและเมื่อไดรับคําสั่ง

ตอบกลับ (Acknowledge) เปนหนาที่ของหนวยควบคุมการเขาถึงขอมูล (DMA Controller) จะ

ตัวขับสั่งใหอุปกรณ I/O  

เร่ิมตนทํางาน 

CPU ไดรับสัญญาณขัดจงัหวะ

และสงการควบคุมไปยัง 

Interrupt Handler 

Interrupt Handler ประมวลผล

ขอมูลที่ไดรับสงคาการ

ขัดจังหวะกลับคนืไป 

CPU ตรวจสอบการขัดจังหวะ 

1 

CPU ยอนกลับมาประมวลผล

โปรเซสเดมิที่ทํางานคางอยู

กอนที่จะถูกขัดจงัหวะ 

5 

ขอมูลพรอม  

เตรียมความพรอมอุปกรณ I/O  

เพื่อเร่ิมตนทํางาน 

หนวยรับและควบคุมการประมวลผล  

(I/O Controller) 

หนวยประมวลผลกลาง  

(Central Processing Unit: CPU) 
2 

3 

4 

7 

6 



103 
 

ทําการยดึคลองบัส (Bus) และเริ่มขบวนการสงผานขอมูลซึ่งในขณะนั้นหนวยประมวลผลกลาง

ยังสามารถที่จะทํางานดานอื่น ๆ ตอไปได แสดงไดดังภาพที ่5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6 แสดงขัน้ตอนการทํางานของการเขาถึงหนวยความจําหลัก                     

      (Step in a DMA Transfer) 

5.3 สวนตอประสานงานในระบบรับและแสดงผล (Application I/O Interface) เปน

มาตรฐานการใชงานอุปกรณแตละประเภทที่มีความแตกตางกันสามารถติดตอกันระหวาง

ระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ I/O ที่มีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เชน บริษัทผูผลิต ชนิด

หรือประเภทของอุปกรณ เปนตน เรียกมาตรฐานนี้วา “สวนประสาน (Interface)” ซึ่งความ

แตกตางของตัวอุปกรณ I/O จะถูกซอนรายละเอียดไวภายในคอรเนลโมดูล (Kernel Modules) 

โดยใชไดรเวอร (Driver) เปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณ I/O แตละประเภท เพื่อใหการ

ติดตอระหวางอุปกรณตางๆ กับระบบปฏิบัติการใชมาตรฐานเดียวกัน แสดงโครงสรางการ

เช่ือมตอคอรเนล (Kernel) ของหนวยรับและแสดงผลขอมูล แสดงไดดังภาพที่ 5.7 

 

IDE Disk Controller 

Disk Disk 

DMA/Bus/Interrupt 

Controller 

Cache 

 

Memory 

PCI bus 

CPU 

CPU Memory Bus 

Buffer 
x 

1. ตัวขับอุปกรณไดรับคําสั่งให

ถายโอนขอมูลจากดสิกไปยัง

บัฟเฟอร ณ ตําแหนง X 

2. ตัวขับอุปกรณสงคาํสั่งไปยัง

ตัวควบคมุดสิกใหถายโอน

ขอมูลจํานวน C ไบต จากดสิก

ไปยังบัฟเฟอร ณ ตําแหนง X 

 
5. ตัวควบคมุ DMA ถายโอนขอมูล

ไปยังบัฟเฟอร ณ ตําแหนง X 

6. เมื่อ C = 0 DMA จะสง

สัญญาณการขดัจังหวะไปแจงให 

CPU ทราบวาถายโอนขอมูลเสร็จ

 

 

3. ตัวควบคมุดสิกเร่ิมกระบวน ถาย

โอนขอมูลดวยวธิกีารเขาถงึ

หนวยความจําหลักโดยตรง 

4. ตัวควบคุมดสิกทําการสงขอมูล

แตละไบตไปยังตัวควบคุมการเขาถงึ

หนวยความจําหลัก 

 

Ha
rd

w
ar

e 
So

ftw
ar

e 
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ภาพท่ี 5.7 แสดงโครงสรางการเช่ือมตอคอรเนลของหนวยรับและแสดงผลขอมูล (A Kernel 

      I/O Structure) 

      นอกจากนี้การพัฒนาอุปกรณ I/O ใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานรวมกับ

ระบบปฏิบัติการแตละชนิดซึ่งตางก็มีมาตรฐานการใชอุปกรณในการเช่ือมตอ (Device Driver 

interface) ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางาน ฟงกชันและรูปแบบการนําไปประยุกตใช

งานรวมกับระบบคอมพวิเตอร     

 ตารางท่ี 5.1 แสดงความแตกตางของลักษณะการทํางานของอุปกรณ I/O แตละประเภทใน

         แงมุมตางๆ       

 

 

 

 

 

 

แงมุม (Aspect) ความแตกตาง 

(Variation) 

อุปกรณรับและแสดงผล 

(I/O Device) 

รูปแบบการสงขอมูล 

(Data Transfer Mode) 

ตัวอักขระ (Character) 

บล็อก (Bock) 

วธีิการเขาถงึขอมูล 

(Access Method) 

การระบุการสง 

(Transfer Schedule) 

เรียงลําดับ (Synchronous) 

ไมเรียงลําดับ (Asynchronous) 

Keyboard 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 

SCSI 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 

Controller 

Keyboard 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 
Driver 

… 

 
 
 

… 
 

… 

 
PCI Bus 

PCI Bus 
Devices 

Controller 

PCI Bus 
Devices 
Driver 

Floppy-Disk 
Driver 

Floppy 
Devices 

Controller 

Floppy 
Devices 
Driver 

Disk, 
Tape 

 

ATAPI 
Devices 

Controller 

ATAPI 
Devices 
Driver 

Kernel I/O Subsystem 

Kernel  

อุปกรณแสดงผล (Terminal) 

ดสิก (Disk) 

ตามลําดับ (Sequential) 

แบบสุม (Random) 

โมเด็ม (Modem) 

ซดีรีอม (CD-ROM) 

เทป (Tape) 

แปนพมิพ (Keyboard) 

การใชงานรวมกัน 

(Sharing) 

ใชงานเฉพาะ (Dedicated) 

ทํางานรวมกัน (Sharable) 

เทป (Tape) 

แปนพมิพ (keyboard) 
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ประเภทของอุปกรณท่ีทําหนาท่ีตดิตอกับระบบรับและแสดงผลขอมูล (I/O System)  

      1. อุปกรณท่ีใชรับหรอืสงขอมูลเปนกลุม (Block and Character Device) เปน

อุปกรณที่ใชรับหรือสงขอมูลเปนกลุม (Block) จะเกี่ยวของกับอุปกรณคือ จานบันทึก (disk) 

(Disk) ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกวิธีการเขาถึงแบบนี้วา การรับหรือแสดงผลเปนแถว (Raw I/O) 

โดยคําสั่ง System Calls เพื่อใชในการเช่ือมตออุปกรณ I/O ดังกลาว เชน คําสั่งอาน Read () 

คําสั่งเขยีน Write () และคําสั่งคนหา Seek () เปนตน สวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับการรับหรือสง

ขอมูลที่ละตัวอักษร (Character) มักจะเกี่ยวของกับอุปกรณคือ แปนพิมพ (Keyboard) เมาส 

(Mouse) และโมเด็ม(Modem) โดยคําสั่ง System Calls เพื่อใชในการเช่ือมตออุปกรณ I/O 

ดังกลาวเชน คําสั่งนําเขา (Get) และคําสั่งใสขอมูล (Put) เปนตน                    

      2. อุปกรณท่ีใชรับหรือสงขอมูลบนเครือขาย (Network Devices) เปน

อุปกรณที่ใชรับหรือสงขอมูลบนเครือขาย ผานชุดคําสั่งที่เช่ือมตอที่เรียกวา Socket Interface 

โดยติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ เชน UNIX และ Windows NT เปนตน ภายใน 

Socket จะมีฟงกชันการทํางานในการเช่ือมตอเพื่อรับและสงขอมูลอยูภายในเรียกวาฟงกชัน 

Select () โดยหนาที่หลักของฟงกชันนี้จะทําการสงคืนคาสถานะในขณะนั้นกลับไปยังสวนที่มี

การเรียกใชงานโดยจะมี Socket Packet เพื่อคอยรับขอมูลในฝงรับและมี Socket Room ทํา

หนาทีส่งขอมูลในฝงสงตามที่กําหนด             

      3. อุปกรณสัญญาณนาฬิกาและอุปกรณบอกเวลา (Clock and Timers) เปน

อุปกรณตดิตัง้มากับเครื่องคอมพวิเตอรโดยมทีําหนาที่หลัก 3 อยาง คอื    

         1. แสดงวา ณ ปจจุบัน        

         2. แสดงเวลาที่ผานพนไป       

         3. ตัง้เวลาเพื่อที่จะดําเนนิการกระตุน (Trigger) เชน เวลาที่จะใชในการ       

     ขัดจังหวะ (Interrupt)       

ความเร็วของอุปกรณ 

(Device Speed) 

Latency, Seek time 

Transfer rate, Delay between operations 

 

อุปแบบการเขา 

ถงึอุปกรณ I/O 

(I/O Direction) 

อานอยางเดยีว (Read Only) 

เขยีนอยางเดยีว (Write Only) 

อานและเขยีน (Read and Write) 

ซดีรีอม (CD-ROM) 

ตัวควบคุมกราฟก (Graphic 

Controller) 

  

 

แงมุม (Aspect) ความแตกตาง 

(Variation) 

อุปกรณรับและแสดงผล 

(I/O Device) 
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ทั้ง 3 หนาที่อยูภายใตการดําเนินการของระบบปฏิบัติการ โดยมีอุปกรณที่ใชแสดงเวลาที่ผาน

พนไปตัง้และตัง้เวลาเพื่อที่จะดําเนินการกระตุน (Trigger) เรียกวา “Programmable Interval 

Timer” โดยสามารถที่จะตั้งเวลารอคอย (Wait) และเวลาที่จะขัดจังหวะ (Interrupt) ในการ

ดําเนนิการของกระบวนการ (Process) ในแตละครัง้ได      

    4. อุปกรณรับ/สงขอมูลภายใตกําหนดเวลาท่ีแนนอนและไมแนนอน (Blocking 

and Nonblocking I/O) บางครั้งอาจจะเรียกอุปกรณประเภทนี้วา Synchronous and 

Asynchronous Device โดยอุปกรณประเภทที่รับหรือสงขอมูลที่กําหนดเวลาที่แนนอน 

(Synchronous) เชน เทป เปนตน หลักการทํางานแบบนี้อยูภายใตคําสั่งระบบเรียกใชงาน 

(System Call) โดยกระบวนการ (Process) ที่กําลังประมวลผลอยูจะหยุดการทํางานช่ัวคราว 

เพื่อใหคําสั่งที่ระบบเรียกใชงาน (System Call) ทํางานจนเสร็จสิ้นกอน จึงจะสามารถกลับมา

ประมวลผลกระบวนการ (Process) เดิมตอไปได สําหรับอุปกรณประเภทที่รับหรือสงขอมูลที่

กําหนดเวลาที่ไมแนนอน (Asynchronous) เชน แปนพิมพ (Keyboard) เมาส (Mouse) เปนตน 

กระบวนการ (Process) ที่กําลังประมวลผลอยูไมจําเปนตองหยุดการทํางาน สามารถทํางานจน

เสร็จสิ้นกอน จึงคอยใหคําสั่งที่ระบบเรยีกใชงาน (System Call) เขามาประมวลผล ลักษณะการ

ทํางานแบบนี้เรียกวา เหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันหลายเหตุการณ (Multithreading) เชน 

ขณะที่ใชงานอุปกรณในการเขียนขอมูล (Writer) ในขณะเวลาเดียวกันก็สามารถประมวลผล

อุปกรณ I/O ควบคูกันไปดวย เปนตน 

5.4 ระบบรับหรอืแสดงผลยอย (Kernel I/O Subsystem)  

     ระบบปฏบิัตกิารโดยทั่วไปจะมสีวนคอรเนล (Kernel) ไวคอยสนับสนุนการใหบริการ

ตางๆ ทีเ่กี่ยวพันกับอุปกรณ I/O หลายอยาง เชน การจัดตารางอุปกรณ (I/O Scheduling) ที่พัก

ขอมูล (Buffering) การเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา (Caching) การจัดการขอผิดพลาด (Error 

Handing) การจัดโครงสรางขอมูลภายในคอรเนล (Kernel Data Structures) เปนตน ซึ่งถูก

จัดการโดยระบบรับหรอืแสดงผลยอย (Kernel I/O Subsystem)        

     1. การจัดตารางอุปกรณ (I/O Scheduling) เปนการกําหนดความสําคัญในการ

ใชงานอุปกรณตางๆ อยางเปนระบบ โดยการบันทึกขอมูลการทํางานของอุปกรณ I/O แตละตัว

ไวใน ตารางแสดงสถานะการทํางานของแตละอุปกรณ (Device-Status Table) เพื่อตรวจสอบ

สถานะวาอุปกรณ I/O นั้นพรอมที่จะทํางานหรือไม ถาพรอม ระบบปฏิบัติการก็จะทําการ

ตรวจสอบสัญญาณขัดจังหวะ (Interrupt) วามาจากอุปกรณ I/O ตัวใดก็จะทําการปรับเปลี่ยน

คาใหถูกตองตามสัญญาณขัดจังหวะนั้น และพรอมกับทําการตรวจสอบวามีอุปกรณ I/O ใด
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เขาควิ (Queue) ก็จะทํางานตามคํารองขอ (Request) ถัดไป เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวก็จะทํา

การคนืคา การควบคุมเพื่อกลับไปประมวลผลงานเดมิกอนที่จะถูกขัดจังหวะ      

      2. ท่ีพักขอมูล (Buffering) เปนพื้นที่ในหนวยความจํา (Memory) ที่ใชเก็บขอมูล

ขณะที่มีการถายโอนระหวางอุปกรณ 2 ชนิดกันหรือระหวางอุปกรณกับงานที่ทําอยู เนื่องจาก

อัตราความเร็วในการทํางานของแตละอุปกรณกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วไม

เทากัน ดังนัน้จําเปนจะตองมทีี่พักขอมูลช่ัวคราว เพื่อใหการถายโอนขอมูลระหวาง 2 อุปกรณมี

ความตอเนื่อง และเพิ่มประสทิธภิาพการทํางานใหกับระบบคอมพวิเตอร แสดงไดดังภาพที่ 5.8

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพท่ี 5.8 แสดงความเร็วในการโอนขอมูลของแตละอุปกรณ                   

      (Sun Enterprise 6000 Device-Transfer Rate: Logarithmic) 

     3. การเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา (Caching) โดยที่แคลช (Cache) เปน

หนวยความจําความเร็วสูงที่อยูระหวางหนวยประมวลผลกลาง (CPU) และหนวยความจําหลัก 

(Main Memory) ทําหนาที่ในการพักขอมูลไวช่ัวคราว โดยการนําขอมูลบางสวนมาใสไวในแคลช 

(Cache) เนื่องจากการอานขอมูลไดเร็วกวา แตถาไมมขีอมูลในแคลช (Cache) ก็จะไปอานขอมูล
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ในหนวยความจําแทน การใชงานของแคลช (Cache) มีรูปแบบ  การทํางานที่ไมแตกตางจากที่

พักขอมูล (Buffering) มากนัก เพียงแตทํางานไดเร็วกวา แตมีราคาคอนขางแพง ดังนั้นงานที่

ตองการความเร็วมักจะนยิมใช แคลช (Cache) เปนตัวจัดการ 

     4. การพักขอมูลช่ัวคราว (Spooling and Device Reservation) เปนที่พัก

ขอมูลช่ัวคราวสําหรับจัดเก็บขอมูลที่จะถูกสงออกไปยังอุปกรณ I/O เพื่อแกปญหาของอุปกรณ

ที่ไมสามารถสลับการทํางานหรือทํางานพรอมกันระหวางกระบวนการ (Process) ได การใช

เครื่องพิมพรวมกัน (Share Printer) ระบบปฏิบัติการจะวิธีการพักขอมูลช่ัวคราว (Spooling) 

เพื่อจัดลําดับควิงานในการสงขอมูลเขามาใหกับเครื่องพิมพ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ

ยกเลิกการพิมพไดเพราะลําดับของคิวตางๆ ที่เก็บอยูในที่พักขอมูลช่ัวคราว (Spooling) ผูใช

สามารถควบคุมการทํางานผานระบบปฏบิัตกิารได 

     5. การจัดการขอผิดพลาด (Error Handing) ระบบปฏิบัติจะทําหนาที่เปน

ตัวกลางในการประสานการทํางาน ระหวางอุปกรณตางๆ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป (Application 

Program) ของผูใช ดังนั้นระบบปฏิบัติจะตองคอยปองกันการใชงานหนวยความจํา (Protected 

Memory) และจัดการขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะสงผานขอมูลหรือที่มีการเรียกใชงาน

อุปกรณ I/O นั้นๆ อยูเพื่อใหระบบไมเกิดการติดขัดและสามารถทํางานตอไปได เชน 

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพกรณีการที่ใชพิมพอยูหมด ระบบปฏิบัติจะตองมีการจัด

ขอผิดพลาดในการใชงานใหกับผูใชทราบไดทันที่ เปนตน 

      6. การจัดโครงสรางขอมูลภายในคอรเนล (Kernel Data Structures) ภายใน

คอรเนล (Kernel) ตองการที่จะเก็บสถานะการทํางานที่เกี่ยวของกับการใชงานอุปกรณ I/O แต

ละชนิด วิธีการหนึ่งคือการจัดโครงสรางขอมูลภายในคอรเนล (Kernel Data Structures) เชน 

การเปดไฟล (Open-File) แสดงไดดังภาพที่ 5.9 แสดงตารางโครงสรางภายในคอรเนล 

(Kernel) ในการติดตาม (Track) การเช่ือมตอระบบเครือขาย การติดตอสื่อสารกับอุปกรณ

สงผานขอมูลอักขระ (Character-Device) หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับการใชอุปกรณ I/O 

เปนตน 
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ภาพท่ี 5.9 แสดงความเร็วในการโอนขอมูลของแตละอุปกรณ                    

      (UNIX I/O Kernel Structure) 

5.5 การสงขอมูลอยางตอเน่ือง (Streams) 

      เปนวิธีการจัดการในติดตอและการสงขอมูลอยางตอเนื่องระหวางอุปกรณตัวขับ 

(Device Driver) กับผูใชในระดับกระบวนการ (User-Level Process) ซึ่งโครงสรางการสงขอมูล

อยางตอเนื่อง (Stream) ประกอบดวยสวนหัวของการสง (Stream Head) โดยทําการเช่ือมตอ

กับสวนของกระบวนการผูใชและตัวขับสุดทายหรือสวนสิ้นสุด (Driver end) ทําการควบคุม

อุปกรณสตรีมโมดูล (Stream module) แตและตัว โดยที่สวนหัวของการสง (Stream Head) ตัว

ขับสุดทายหรือตัวสิ้นสุด (Driver end) และแตละโมดูลประกอบดวยคูของแถวลําดับ จํานวน

หลายคู (Pair of Queues) เชน คูของแถวลําดับการอาน (Read Queue) กับแถวลําดับการเขียน 

(Write Queue) โดยการสงผานขอมูลจะกระทําโดยคูแถวลําดับในแตละแถวลําดับ แสดงไดดัง

ภาพที่ 5.10 
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ภาพท่ี 5.10 แสดงโครงสรางการสงขอมูลอยางตอเนื่อง (The Streams Structure)     

5.6 ประสทิธภิาพการทํางาน (Performance) 

     ปจจัยที่มีผลกับประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ I/O ขึ้นอยูกับเหตุการณหรือ

งานที่เขามาประมวลผลในหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ควบคูกับชุดของคําสั่งขับอุปกรณ 

(Device-Driver Code) และการจัดตารางการทํางานใหแตละกระบวนการวามีประสิทธิภาพดี

มากนอยเพียงไร ตลอดจนประสิทธิภาพของการรับหรือสงขอมูลภายใตกําหนดเวลาที่แนนอน

และไมแนนอน (Block and Unblocked) อกีทัง้ยังขึ้นอยูกับสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร

ที่เลอืกใชงานอกีดวย 

 

 

สวนหัวของการสง (Stream Head) 

กระบวนการของผูใช 

 (User Process)  

ลําดับการอาน (read queue) ลําดับการเขยีน (write queue) 

ลําดับการอาน (read queue) ลําดับการเขยีน (write queue) 

ลําดับการอาน (read queue) ลําดับการเขยีน (write queue) 

ตัวขับสวนทาย (Driver End) 

ลําดับการอาน (read queue) ลําดับการเขยีน (write queue) 

ตัวขับ (Diver) 

     โมดูลการทํางานแตละประเภท (Modules) 
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สรุป   
      พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรแตละสวนจะเกี่ยงของและติดตอประสานการ

ทํางานระบบรับและแสดงผลขอมูล (I/O System) ซึ่ งมีตัวควบคุมการทํางาน (Device 

Controllers) เปนของตัวเอง โดยหลักการทํางานจะเปนการโอยยายขอมูลระหวางอุปกรณและ

หนวยความจําหลัก (Main Memory) ถูกจัดการโดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ผานชุดคําสั่ง

ที่ใชจัดการอุปกรณ I/O หรอืจัดการอยูภายในการควบคุมการเขาถงึหนวยความจําหลักโดยตรง 

(Direct Access Memory) โดยมีระบบปฏิบัติการเขามาควบคุมเพื่อให  การดําเนินงานตาง

เปนไปอยางราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ ระบบการทํางานยอยที่ทําหนาที่ในการควบคุมการ

เขาถึงอุปกรณรับและแดงผลขอมูลที่เรียกวา “I/O Subsystem” ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนา

อุปกรณที่ทําหนาที่ในการรับหรอืสงขอมูลขึ้นมาหลากหลายประเภท ดังนี้          

     1. อุปกรณประเภทรับขอมูลเขา เชน เมาส (Mouse) แปนพิมพ (Keyboard) จอ

สัมผัส (Touch Screen) และไมโครโฟน (Microphone) เปนตน    

      2. อุปกรณประเภทแสดงผลขอมูลออก เชน จอภาพ (Monitor) ลําโพง (Speaker) 

และเครื่องพมิพ (Printer) เปนตน        

     3. อุปกรณประเภทบันทึก เชน จานบันทึก (disk) เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-

ROM) เปนตน โดยแตละอุปกรณที่เช่ือมตอกับระบบปฏิบัติการจะมีฮารดแวรที่ใชควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณตาง ๆ  โดยเฉพาะ ประกอบดวย ตัวควบคุมอุปกรณ (Device Controller) 

ทําหนาที่รับและสงขอมูลและตัวขับ (Device Driver) เปนซอฟตแวรทําหนาที่ติดตอกับอุปกรณ 

I/O แตละประเภท     

      วิธีรับ-สงขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณนําเขาและแสดงผล

ขอมูล (CPU with I/O Device)  สามารถทําไดหลายวิธี เชน วิธีการทํา Polling วิธีการขัดจังหวะ 

(Interrupts) วิธีการเขาถึงหนวยความจําหลักโดยตรง (Direct Access Memory) เปนตน 

นอกจากนี้อุปกรณ I/O ยังสามารถแบงตามฟงกช่ัน การทํางานของชุดคําสั่งประยุกตที่แตละ

บริษัทผลิตขึ้นมาใชงาน เชน  อุปกรณที่ใชรับหรือสงขอมูลเปนกลุม (Block and Character 

Device) อุปกรณที่ใชรับหรือสงขอมูลบนเครือขาย (Network Devices) อุปกรณสัญญาณ

นาฬิกาและอุปกรณบอกเวลา (Clock and Timers) อุปกรณรับ/สงขอมูลภายใตกําหนดเวลาที่

แนนอนและไมแนนอน (Blocking and Nonblocking I/O) เปนตน โดยแตละวิธีจะมีรูปแบบการ

ทํางานที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสถาปตยกรรมของผูออกแบบระบบปฏบิัตกิารที่ใชอยูในปจจุบัน  
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คําถามทบทวน            
1. จงยกตัวอยางพรอมอธบิายอุปกรณที่ทําหนาที่ในการรับหรอืสงขอมูลแตละประเภทที่นิยมใช

ในปจจุบัน                

2. จงอธิบายความแตกตางระหวางการติดตอผานจุดเช่ือมตอที่เรียกวา “พอรต (Port”) และ 

“บัส (Bus)”                   

3. อุปกรณที่เรียกวา Memory-Mapped I/O จะเกี่ยวของกับรีจีสเตอรที่สําคัญ 4 ชนิดอะไรบาง

4. จงอธิบายวิธีรับหรือสงขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกลางกับอุปกรณนําเขา/แสดงผล

ตอไปนี้              

     4.1 การโพลลิ่ง (Polling)       

    4.2 การขัดจังหวะ (Interrupts)      

    4.3 การเขาถงึหนวยความจําหลักโดยตรง (Direct Access Memory)      

5. จากรูปภาพขางลางที่ใหมาจงอธิบายขั้นตอนการทํางานของหนวยความจําหลัก (Step in a 

DMA Tranfer)         
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6. จงแสดงโครงสรางการเช่ือมตอคอรเนลของหนวยรับและแสดงผลขอมูล (A Kernel I/O 

Structure)                                   

7. Programable Interval Timer คอือะไร                                           

8. จงอธบิายระบบรับหรอืแสดงผลยอย (Kernel I/O Subsystem) ตอไปนี้    

     8.1 การจัดตารางอุปกรณ (I/O Scheduling)        

     8.2 ที่พักขอมูล (Buffering)       

     8.3 การเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา (Caching)    

     8.4 การพักขอมูลช่ัวคราว  (Spooling and Device Reservation)                          

     8.5 การจัดการขอผิดพลาด (Error Handing)               

     8.6 การจัดโครงสรางขอมูลภายในคอรเนล (Kernel Data Structures)                

9. จงอธิบายโครงสรางการสงขอมูลอยางตอเนื่อง (The Streams Structure) พรอมวาดรูป

ประกอบ              

10. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธภาพ (Performance) ตอการทํางานของอุปกรณ I/O ขึ้นอยูกับ

เหตุการณและสิ่งใดบาง                                          
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                                     บทท่ี 6 

                        การจัดการกระบวนการ         

 (Process Management) 
 

         หนาที่สําคัญประการหนึ่งของระบบปฏบิัตกิาร ก็คอืการจัดสรรทรัพยากรของระบบ

การทํางานที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ สิ่งที่เกี่ยวของหลักก็คอื กระบวนการ (Process) ซึ่งเปนขั้นตอนหรือวิธีการทํางาน

ตามคําสั่งตางๆ ที่สัมพันธกันกับการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นระบบปฏิบัติการ

จะตองจะตองควบคุมกระบวนการ (Process) ตางๆ ที่เกี่ยวของใหการทํางานอยางเปนระบบ

และมีลําดับการทํางานที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยทุก ๆ กระบวนการจะให

ความสําคัญในการประมวลผล ณ เวลาปจจุบันกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เปนหลัก 

     ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการจัดการกับกระบวนการ (Process) การทํางานของ

กระบวนการ การจัดตาราง การสลับและการติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ ภายใตการ

ควบคุมและสั่งการโดยระบบปฏบิัตกิาร (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

6.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Concept) 

     การทํางานของระบบคอมพิวเตอรในอดีต จะมีวิธีการจัดการกับกระบวนการ 

(Process) ในรูปแบบกระประมวลผลทีละคําสั่งหรือทีละกระบวนการ (Single Process) ทําการ

ใชงานทรัพยากรที่มีอยูไดไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดไว

สําหรับงานที่กําลังประมวลผลอยูเทานั้น จึงทําใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

ขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางาน กรณีที่มีผูใชระบบคอมพิวเตอรหลายคน (multi-user computer 

system) สามารถทํางานหลายกระบวนการไปพรอมกันได ดังนั้นการทํางานของงานหนึ่ง อาจมี

ผลกระทบทางออมกับอกีงานหนึ่ง โดยผานทางทรัพยากรที่ใชรวมกัน เพื่อมิใหงานตางๆ สงผล

กระทบกันอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ ระบบปฏิบัติการจะตองสามารถควบคุมงาน

หรอืสับหลีกการทํางานของแตละชุดคําสั่งที่มาเกี่ยวของหนาที่นี้เรียกวา การเขาจังหวะกันของ

กระบวน (process synchronization) เพื่อใหการทํางานไดอยางตอเนื่อง และมปีระสทิธภิาพ   

     6.1.1 เกี่ยวกับกระบวนการ (The Process) กระบวนการ (Process) ไมได

หมายถึงการทํางานหรือชุดคําสั่งที่กําลังประมวลผลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แต
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อาจจะรวมถึงสวนของขอความ (Text Section) ที่ประกอบไปดวยคาของชุดคําสั่งตัวนับ 

(Program Counter) และรายละเอยีดของรจิีสเตอรที่เกี่ยวของกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ดังนัน้การทํางานของระบบคอมพิวเตอรจําเปนจะตองมีการจัดการและจัดสรรเวลาการทํางาน

เปนอยางดี เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) ที่มีอยูทั้งหมดไดอยาง

มปีระสทิธภิาพ  

     6.1.2 สถานะของกระบวนการ (Process State) การดําเนินการของการ

ประมวลผลของแตละกระบวนการ (Process) จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนสถานะ (State) ของ

การทํางานที่เกดิขึ้น 5 ขัน้ตอน ดังนี้       

             1. New เพื่อแสดงถงึ การสรางกระบวนการใหม (Created) ขึ้นมา 

     2. Running เพื่อแสดงถงึ คําสั่งที่จะไดรับการประมวลผล (Executed) 

            3. Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอคอย (Waiting) บาง

เหตุการณที่กําลังจะเกดิขึ้น รอใชงานอุปกรณ I/O หรอืรอรับสัญญาณ (signal) บางอยาง  

            4. Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอเพื่อที่จะใชงานหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU)         

            5. Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่ประมวลผลเสร็จสิ้น

แลวการแสดงการเปลี่ยนสถานะการทํางานของแตละกระบวนการ (Process) จะมีรูปแบบที่

แตกตางกันไปตามหนาที่ (Function) หรือแสดงใหรูวามีกระบวนการ (Process) ที่กําลัง

ดําเนนิการอะไรอยูบาง ณ เวลาในขณะนัน้ แสดงไดดังภาพที่ 6.1 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการทํางานของกระบวนการ    

     (Diagram of Process State) 
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      6.1.3 บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB) อยูภายใน

ระบบปฏิบัติการมีหนาที่เปนตัวควบคุมการทํางานของแตละกระบวนการ (Process) บางครั้ง

อาจเรียกวา “บล็อกควบคุมการทํางาน (Task Control Block)” แสดงไดดังภาพที่ 6.2 ซึ่ง

ประกอบไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2 บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB) 

         1. สถานะของกระบวนการ (Process State) อาจจะเปนสถานะที่เกิดขึ้นใหม 

(New) ของกระบวนการสถานะพรอม (Running) สถานะที่กําลังประมวลผล (Running) สถานะ

คอย (Waiting) และสถานะหยุดการทํางานช่ัวคราว (Halted) เปนตน     

         2. ชุดคําสั่งนับ (Program Counter) จะใชแสดงตําแหนงของคําสั่งถัดไปของ

กระบวนการ (Process) ที่จะถูกประมวลผล                    

         3. รจิีสเตอรท่ีเกี่ยวกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU Registers) ตัวเลขและ

ชนิดของรีจิสเตอรทุกตัวจะขึ้นอยูกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรที่เลือกใช นอกจากนี้ยัง

เกี่ยวของกับ ตัวสะสมคา (Accumulator) รีจิสเตอรตัวช้ี (Index Register) สแต็ก (Stack) ตัวช้ี 

(Pointer) และ รจีีสเตอรทั่วไป (General-Purpose Registers) รวมไปถงึคําสั่งเพื่อกําหนดเงื่อนไข

ตางๆ (Condition-Code Information) เปนตน โดยที่ชุดคําสั่งตัวช้ีจะเก็บสถานะของกระบวนการ 

(Process) เมื่อเกดิมกีารขัดจังหวะขึ้น (Interrupt) และสามารถกลับมาทํางานเดิมตอไดภายหลัง 

แสดงไดดังภาพที่ 6.3                                   

ตัวชี้ 
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เลขที่กระบวนการ 

(Process Number)  
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การจํากัดหนวยความจํา 

(Memory Limits)  

รายการไฟลทีเ่ปด 

(List of Open Files)  

  . . 
. 
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             4. การจัดตารางการทํางานของหนวยประมวลผล (CPU-Scheduling 

Information) ขอมูลที่เก็บอยูจะเกี่ยวของกับการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการ 

(Process Priority) ตัวช้ีไปยังที่แถวลําดับ (Queues) และคาพารามิเตอร (Parameters) อื่นๆ ที่

จัดเก็บอยูในตารางการทํางานของหนวยประมวลผล        

             5. การจัดการขอมูลภายในหนวยความจํา (Memory-Management 

Information) ประกอบดวยรีจิสเตอรที่ใชเก็บคาของตําแหนงตํ่าสุดของแตละกระบวนการ 

(Base Register) และเก็บคาขนาดของแตละกระบวนการ (Limit Register) ลงบนตารางเพจ 

(Page Tables) หรือตารางเซ็กเมนต (Segment Tables) โดยจะขึ้นอยูกับระบบการจัดการ

หนวยความจํา (Memory System) ของระบบปฏบิัตกิาร (Operating System) ที่เลอืกใช       

             6. บัญชีขอมูล (Account Information) เปนขอมูลเกี่ยวของกับจํานวนของ

หนวยประมวลผลที่ใช (Amount CPU) เวลาที่ใชงานจริง ๆ เวลาทั้งหมด (Limit Times) บัญชี

ตัวเลข (Account Numbers) งาน (Job) และจํานวนกระบวนการที่มีอยู (Process Numbers)      

            7. สถานะอุปกรณรับและแสดงผลขอมูล (I/O Status Information) เปน

ขอมูลที่มีไวสําหรับแสดงรายการการจัดสรร (Allocated) การใชงานอุปกรณรับและแสดงผล 

(I/O Devices) หรอือาจจะเปนการเปดไฟล (Open Files) ของแตละกระบวนการ (Process)    

     6.1.4 หนวยงานยอยภายในกระบวนการ (Threads) เริ่มตนของการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการนั้น ภายในกระบวนการ (Process) จะประกอบไปดวยหนวยงานยอยเพียง

หนวยงานเดียวเทานั้น (Single Thread) ที่ไดรับการประมวลผล (Execution) ซึ่งในเวลาตอมาได

มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการใหกระบวนการหนึ่งสามารถที่จะมีหนวยงานยอยภายใน

กระบวนการ (Threads) จํานวนมากได โดยการเพิ่มประสทิธภิาพในกับหนวยการประมวลผลให

สามารถ ที่จะประมวลผลหนวยงานยอยภายในกระบวนการ (Threads) พรอมๆ กันและเปน

อิสระตอกันได ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการ (Process) รวดเร็วขึ้น โดย

กระบวนการ (Process) ที่ภายในประกอบดวยหนวยงานยอย (Threads) ทํางานอยูนี้วา 

“Multithreading” 

6.2 การจัดตารางกระบวนการ (Process Scheduling) 

      จุดประสงคหลักของระบบการทํางานตองการประมวลผลแตละกระบวนการ 

(Process) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใชงานหนวยประมวลผลกลางไดอยางเต็มที่ 

(CPU Utilization) ดังนัน้จําเปนจะตองอาศัยองคประกอบเพื่อชวยในการจัดการกับกระบวนการ 
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(Process) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอยูตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการความถี่ของ

กระบวนการ (Process) ในการสลับเขาและออกเพื่อเขาไปใชงานหนวยประมวลผลการ (CPU) 

โดยที่ผูใชงานสามารถที่จะใชงานชุดคําสั่งไดขณะที่กระบวนการ (Process) นั้นๆ ถูกประมวลผล

อยู ดังนั้นการจัดตารางการทํางานของกระบวนการ (Process) จะตองประกอบไปดวยสิ่งที่

เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

    

 

   

    

 

 

ภาพท่ี 6.3 แสดงแผนภาพการทํางานของหนวยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะ       

     ระหวาง 2 กระบวนการ (Diagram Showing CPU Switch from Process to Process) 

     6.2.1 การจัดตารางแถวลําดับ (Scheduling Queues) เมื่อกระบวนการ 

(Process) ถูกนําเขาระบบ จะถูกใสลงไปในแถวลําดับการทํางาน (Job Queue) โดยที่

กระบวนการ (Process) ที่มอียูภายในหนวยความจําหลัก (Main Memory) ที่อยูในสถานะพรอม 

(Ready) และสถานะคอย (Wait) พรอมจะถูกประมวลผลจะถูกจัดเก็บลงบนรายการ (List) 

กําลังประมวลผล 

(Executing) 
การขัดจังหวะ/คําสั่งเรยีกระบบ 

(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 
(Save State into PCB0)  

กระบวนการแรก               ระบบปฏบิัตกิาร              กระบวนการที่สอง       

(Process P0)            (Operating System)                 (Process P1)

  

 

      

กําลังประมวลผล 

(Executing) 

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 

(Reload state from PCB1)  

กําลังประมวลผล 

(Executing) 

การขัดจังหวะ/คําสั่งเรยีกระบบ 

(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 

(Save State into PCB0)  

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 

(Reload state from PCB1)  

ไมทํางาน 

(Idle) 

ไมทํางาน 

(Idle) 

ไมทํางาน 

(Idle) 

. . . 

. . . 
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เรียกสถานะนี้วา สถานะพรอมของแถวลําดับ (Ready Queue) โดยที่สถานะพรอมของแถว

ลําดับหัว (Ready Queue Header) ภายในรายการ (Lists) จะมีตัวช้ี (Pointers) เพื่อช้ีไปยัง

ตําแหนงแรกและตําแหนงสุดทายของบล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB) 

อีกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มจํานวนบล็อกควบคุมกระบวนการ (PCB) และมีขอบเขตของตัวช้ี 

(Pointer Field) เพื่อช้ีไปยังบล็อกควบคุมกระบวนการ (PCB) ตัวถัดไปได ซึ่งระบบโดยทั่วไปที่

ประกอบดวยหลายๆ กระบวนการ พื้นที่บนจานบันทึก (disk)อาจไมวางเมื่อมีการรองขอการใช

งานอุปกรณ I/O จากบางกระบวนการ ดังนั้นกระบวนการจําเปนตองคอยการใชพื้นที่บนจาน

บันทึก (disk) รายการ (List) ของกระบวนการที่คอยใชงานอุปกรณ I/O เรียกวา แถวลําดับการ

ใชงานอุปกรณ ซึ่งในโดยแตละกระบวนการจะมีลําดับการใชงานอุปกรณเปนของตัวเอง แสดง

ไดดังภาพที่ 6.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ภาพท่ี 6.4 แสดงสถานะพรอมของควิและลําดับการใชงานอุปกรณรับและแสดงผล 

     (The Ready Queue and Various I/O Device Queues)                    

  Head  

 Tail Registers 

 

หัวลําดับ 

(Queue Header) 
บล็อกควบคุม

(PCB7) 

สถานะพรอมของควิ 

(Ready Queue) 

. . . 

 
 Registers  

 

บล็อกควบคุม

(PCB2) 

. 

 Head  

 Tail 

 เทปหนวยที่ 1 

(Mag Tape Unit0)  

 Head  

 Tail 

 เทปหนวยที่ 2 

(Mag Tape Unit0)  

 Head  

 Tail 

 ดสิกหนวยที่ 1 

(Disk Unit0)  

 Head  

 Tail 

 อุปกรณแสดงผล

หนวยที่ 1 

(Terminal Unit0)  

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB3) 

. . 

. 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB14) 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB6) 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB5) 

. . 
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โดยปกติการแสดงการจัดตารางลําดับของกระบวนการจะเกี่ยวของกับแผนภาพแสดงลําดับ

การทํางาน (Queuing Diagram) แสดงไดดังภาพที่ 6.5 ซึ่งกรอบสี่เหลี่ยมแสดงแถวลําดับการ

ทํางาน (Queue) และรูปวงรีแสดงทรัพยากรที่คอยใหบริการแถวลําดับการทํางาน โดย

ประกอบดวยแถวลําดับที่แสดงสถานะพรอม (Ready Queue) และกลุมของอุปกรณที่แถว

ลําดับเรยีกใช (Device Queue) และลูกศรแสดงทศิทางการไหลของกระบวนการทํางานในระบบ 

เริ่มตนโดยที่กระบวนการใหม (New Process) ถูกใสลงในสถานะพรอมของแถวลําดับ (Ready 

Queue) และคอยจนกระทั้งถูกเลือกเพื่อเขาเขาไปประมวลผล (โดยตัวจัดสง Dispatcher) ใน

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) โดยระหวางการดําเนินการอยูนั้นอาจมีเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งสามารถที่จะเกดิขึ้นไดดังนี้                                                     

     1. กระบวนการ (Process) รองขอการใชงานอุปกรณ I/O ถูกจัดใหรอในแถวลําดับ         

    2. กระบวนการ (Process) สรางกระบวนการยอยและคอยจนกวากระบวนการยอย

จะดําเนนิการแลวเสร็จ                       

    3. กระบวนการ (Process) สามารถที่ถูกยายออกจากหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

เนื่องจากมีการขัดจังหวะ (Interrupt) และเปลี่ยนสถานะเปนสถานะพรอมของแถวลําดับ 

(Ready Queue) 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ภาพท่ี 6.5 แสดงแผนภาพการทํางานของแถวลําดับของการจัดตารางกระบวนการ 

     (Queuing-Diagram Representation of Process Scheduling)  

สถานะพรอมของแถว

ลําดับ (Ready Queue)  

รองขอการใชงานอุปกรณ 

(I/O Request)  

รองขอการใชงานอุปกรณ 

(Time Slice Expired)  

    กระบวนการยอย  

(Fork a Child) 

คอยเพื่อขัดจังหวะ     

(Wait for an Interrupt)  

แถวลําดบัอุปกรณ 

 (I/O Queue) 

CPU 

I/O 

ประมวลผลกระบวนการยอย 

(Child Executes) 

เกดิเหตกุารณขัดจังหวะ 

(Interrupt Occurs) 
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     6.2.2 การจัดตารางการทํางาน (Scheduler) เปนวิธีการจัดการกระบวนการ 

(Process) ที่เหมาะสมโดยนําเขาหรือออกจากตารางแถวลําดับ (Scheduling Queues) ซึ่งเปน

หนาที่ของระบบปฏิบัติการ ในระบบงานแบบกลุมการจัดการกระบวนการมักจะนําไปพักไว

ช่ัวคราว (Spooled) ณ อุปกรณหนวยความจําสํารองที่มีความจุขนาดใหญ (Mass-Storage 

Device) เชน จานบันทึก (disk) เปนตน เพื่อที่จะนําไปประมวลผลในเวลาตอมาซึ่งมีวิธีการจัด

ตารางการทํางานหลายวธิ ีดังนี้                                

            1. การจัดตารางการทํางานระยะยาว ( Long-term scheduler) หรือเรียกวิธีนี้

วา การจัดตารางงาน(Job Scheduler) วิธีนี้การทํางานจะทําการเลือกกระบวนการ (Processes) 

ที่เก็บพักไวช่ัวคราว (Spool) แลวทําการบรรจุ (Load) ขอมูลเขามาในหนวยความจําเพื่อทําการ

ประมวลผลความถี่ ในการประมวลผลจะถกเรียกใชไมบอยมากนักระหวางการสราง

กระบวนการขึ้น ในระบบ นอกจากนี้การจัดตารางการทํางานระยะยาวจะทําการควบคุมระดับ

ของการทํางานหลายๆ ชุดคําสั่งพรอมในระหวางการประมวลผล    

   2. การจัดตารางการทํางานระยะกลาง (Medium-term scheduler) โดยแตละ

ระบบปฏิบัติการจะมีวิธีการจัดตารางการทํางานที่ตางกัน เชน การแบงปนเวลาในการทํางาน 

(Time-Sharing Systems) ซึ่งกระบวนการ (Process) ที่เขามาใชงานในหนวยความจํามีการ

สับเปลี่ยนเขาและออก (Swapped in/Swapped Out) เปนตน แสดงไดดังภาพที่ 6.6            

   3. การจัดตารางการทํางานระยะสั้น (Short-term scheduler) หรือเรียกวิธี   

นี้วาการจัดการหนวยประมวลผลกลาง (CPU Scheduler) วิธีนี้การทํางานจะทําการเลือก

กระบวนการ (Processes) ที่อยูในสถานะพรอม (Ready) เพื่อนํามาประมวลผล (Execute) และ

จัดสรรเนื้อที่การใชงานประมวลผลกลางกลาง (CPU) ใหกับกระบวนการนัน้ที่เลอืกมา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.6 แสดงแผนภาพการเพิ่มวธิกีารจัดตารางการทํางานระยะกลาง           

       (Addition of Medium-Term Scheduling to The Queuing Diagram)  

แถวลําดบัคอยใชงานอุปกรณ 

 (I/O Waiting Queue) 

CPU 

I/O 

สถานะพรอมของแถว

ลําดับ (Ready Queue)  

 

การสับเปลี่ยนกระบวนการเพยีงบางสวนออกไปประมวลผล 

(Partially Executed Swapped-Out Processes) 

 

สับเปลีย่นเขา (Swap in) สับเปลีย่นออก (Swap out) 

จบการทํางาน (End) 
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      6.2.3 การสลับกระบวนการทํางาน (Context Switch) เปนวิธีการสลับ 

(Switching) ใหกระบวนการ (Process) อื่นเขามาใชงานหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อ

จัดเก็บคาสถานะเดิมของกระบวนการ (Old Process) กอนหนา ขณะเดียวกันก็จะทําการบรรจุ

และจัดเก็บคาสถานะใหกับกระบวนการใหม (New Process) ลักษณะการดําเนินงานดังกลาว 

เรียกวา การสลับกระบวนการทํางาน (Context Switch) โดยการสลับกระบวนการทํางาน จะ

อยูภายในบล็อกควบคุมกระบวนการ (PCB) ซึ่งจัดเก็บคารีจิสเตอรของหนวยประมวลผลกลาง

ไว (CPU Register) โดยสถานะของกระบวนการ (Process State) แสดงไดดังภาพที่ 6.1 

6.3 การดําเนินการกับกระบวนการ (Operations on Processes)    

              

      กระบวนการ (Process) ตางๆ ที่อยูในระบบสามารถประมวลพรอมกันไดภายใน

เวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันการสราง (Created) และลบ (Deleted) กระบวนการก็เกิดขึ้นได

ตลอดเวลาเชนเดียวกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะตองมีกลไกหรือความสามารถในการสราง

กระบวนการ (Process Creation) ขึ้นมาและเมื่อกระบวนการดําเนินการเสร็จสิ้น (Process 

Termination) ก็สามารถที่จะลบกระบวนการนั้นทิ้งไปได ซึ่งสามารถอธิบายการดําเนินกับ

กระบวนการตางๆ ไดดังนี้          

      6.3.1 การสรางกระบวนการ (Process Creation) กระบวนการ (Process) 

อาจจะสรางขึ้นมาใหมโดยผานทางคําสั่งระบบ (System Call)  โดยเรียกกระบวนการที่ถูกสราง

ขึ้นมาใหมนี้วา กระบวนการพอหรือแม (Parent Process) และเรียกกระบวนการที่ถูกสรางขึ้น

ภายหลังวา กระบวนการลูก (Children Process) นอกจากนี้แตละกระบวนการก็สามารถที่จะ

สรางกระบวนใหมตามลําดับในรูปแบบตนไม แสดงไดดังภาพที่ 6.7   

     โดยทั่วไปแลว กระบวนการจะตองการใชทรัพยากร เชน เวลาใชงานหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU Time) หนวยความจํา (Memory) ไฟล (File) อุปกรณรับและแสดงผล 

(I/O Device) เปนตน เพื่อจะใหงานที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ เมื่อกระบวนการไดสราง

กระบวนการยอยขึ้นมา กระบวนการยอย (Subprocess) อาจจะใชงานทรัพยากรไดโดยตรงจาก

ระบบปฏบิัตกิารหรอืใชงานผานกลุมงานยอยของกระบวนการพอหรือแมก็ได (Parent) และเมื่อ

หลังจากประมวลผลกระบวนการ (Process) เสร็จสิ้นแลวจะตองคนืทรัพยากรที่ใชในการทํางาน

กลับคืนสู ระบบ และกระบวนการก็จะลบหรือทําลายทิ้งตามกลไกการทํางานของ

ระบบปฏบิัตกิาร 
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 ภาพท่ี 6.7 แสดงโครงสรางตนไมในการสรางกระบวนการใหมของระบบปฏบิัตกิาร UNIX 

      (A Tree of Processes on a typical UNIX System)  

               

     6.3.2 การสิ้นสุดกระบวนการ (Process Termination) จะเกิดขึ้นเมื่อคําสั่ง

สุดทายถูกประมวลผลจนเสร็จและสงคําถามไปยังระบบปฏบิัตกิารวาจะทําการลบกระบวนการ

นี้เพื่อออกจากระบบโดยเรียกใชคําสั่งระบบ (System Call) ณ จุดนี้กระบวนการ (Process) 

อาจจะสงขอมูลออกไปยังกระบวนการพอหรือแม (Parent) ก็ได ดังนั้นกระบวนการพอหรือแม

ยังสามารถทํางานหรือสรางกระบวนการลูกขึ้นมาใหมไดตามตองการ กระบวนการพอหรือแม 

(Parent) สามารถที่จะยกเลิกการทํางานของกระบวนการลูก (Children) ไดหลายเหตุผล ดังนี้

    1. กระบวนการลูก (Children) ใชบางทรัพยากรที่มีอยูในระบบมากเกินไป 

ดังนั้นกระบวนการพอหรือแม (Parent) จําเปนตองมีกลไกในการตรวจสอบสถานะของ

กระบวนการลูก (Children) ดวย             

   2. งานที่มอบหมายใหกับกระบวนการลูก (Children) ไมมคีวามจําเปน  

        3. กระบวนการพอหรอืแม (Parent) ประมวลผลเสร็จแลวและระบบปฏิบัติการ

มาอนุญาตใหกระบวนการลูก (Children) ไมสามารถทํางานตอไดถากระบวนการพอหรือแม 

(Parent) สิ้นสุดการทํางานแลวทุกกระบวนการลูก (Children) ตองสิ้นสุดการทํางานเหมือนกัน 

ปรากฏการณลักษณะนี้มักเรียกวา การสิ้นสุดการเชื่อมโยง (Cascading Termination) ถูก

จัดการโดยระบบปฏบิัตกิาร 

Root 
 

Pagedaemon 
 

Swapper 
 

Init 
 

User 1 
 

User 2 
 

User 3 
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6.4 การรวมกันของกระบวนการ (Cooperating Process) 

  

      การประมวลผลกระบวนการ (Process) พรอมกันในระบบปฏิบัติการ แตละ

กระบวนการอาจจะเปนอิสระจากกัน ( Independent)  โดยเมื่อกระบวนการหนึ่ งกําลัง

ประมวลผลอยูจะไมมีสงผลกระทบ (Effect) กับอีกกระบวนการหนึ่งหรือการรวมกันของ

กระบวนการ (Cooperating) ถากระบวนการหนึ่งกําลังประมวลผลอยูจะมีผลกระทบ (Effect) 

กับอีกกระบวนการหนึ่ง เพราะมีการใชขอมูลบางตัวรวมกันอยู โดยผูใชงานสามารถที่จะ

กําหนดสภาพแวดลอมที่จะอนุญาตใหมกีารรวมกันของกระบวนการดวยเหตุผลทั่วไปตอไปนี้ 

       1. การอนุญาตใหใชขอมูลรวมกัน (Information Sharing) เชน การใชแฟมขอมูล

รวมกัน (Shared File) เปนตน            

     2. การเพิ่มความเร็วในการคํานวณ (Computation Speedup) กรณทีี่ตองการใหงาน

ที่ประมวลผลเร็วขึ้น จําเปนตองแบงงานออกเปนงานยอย (Subtask) โดยแตละงานยอย 

(Subtask) จะประมวลผล ในรูปแบบคูขนาน (Parallel)  ดังนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นไดถา

คอมพิวเตอรมีตัวประมวลผลหลายตัว (Multiple Processing Elements) เชน หนวยประมวลผล

กลาง (CPUs) หรอืชองของการรับและแสดงผล (I/O Channels) เปนตน    

     3. การแบงเปนโมดูล (Modularity) เปนการแบงกระบวนการ (Process) ในแตละ

กระบวนการออกเปนโมดูลยอย ๆ               

     4. ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึงผูใชแตละอาจจะทํางานไดหลายๆ 

งานในเวลาหนึ่ง เชน เพิ่มขอมูล (Editing) การพิมพ (Printing) และการแปลชุดคําสั่งในระบบ

คูขนาน (Compiling in Parallel) เปนตน 

 

6.5 การตดิตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess Communication) 

  

     ในระบบคอมพิวเตอรโดยสวนใหญสามารถที่จะประมวลผลไดหลายๆ ชุดคําสั่งใน

เวลาเดียวกัน (Multiprogramming) มีการเช่ือมโยงและติดตอสื่อสารกันในระบบเครือขาย รวม

ทั้งมีการแบงปนทรัพยากรและใชงานกระบวนการ (Process) รวมกันได ซึ่งบางครั้งอาจเรียก

วิธีการติดตอสื่อสารขอมูลแบบนี้วา การติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess 

Communication: IPC) โดยที่ระบบจะมีกลไกการทํางานโดยจะอนุญาตใหแตละกระบวนการ 

(Processes) ตดิตอและสงขอมูลระหวางกันไดอยางตอเนื่อง (Synchronize) โดยไมอนุญาตใหใช

พื้นที่วางตําแหนงเดียวกัน ซึ่งการติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ สามารถแบงออกไดดังนี้



126 
 

     6.5.1 ระบบการสงขอความ (Message-Passing System) ซึ่งหนาที่ของระบบ

การสงขอความจะยอมใหกระบวนการ (Processes) ติดตอสื่อสารกับกระบวนการ (Processes) 

อื่นโดยไมตองการที่จะใชทรัพยากรหรอืขอมูลรวมกัน เพียงตองการที่จะสงขอความดวยวิธีการ

ติดตอสื่อสารกับไมโครคอรเนล (Microkernels) เทานั้น ปกติการบริการแบบนี้จะคํานึงถึงผูใช

กระบวนการ (Processes) เปนหลัก โดยการดําเนินการจะอยูภายนอกคอรเนล ซึ่งการสื่อสาร

ของผูใชกระบวนการ (Processes) ทั้งหมดจะเกี่ยวของกับการสงผานขอความเทานั้น และการ

ติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (IPC) โดยจะใชตัวดําเนินการที่เกี่ยวของ 2 ตัว คือ ตัวสง

ขอความ (send (message)) และตัวรับขอความ (receive (message)) โดยมีตัวเช่ือมในการ

ตดิตอสื่อสาร (Communication Link) เพื่อสงขอความระหวาง 2 กระบวนการ (Processes)  

    วธิกีารทางกายภาพที่สามารถนําไปใชจัดการกับการเช่ือมโยงระหวางตัวดําเนินการ

สงและตัวดําเนนิการรับขอความ (Send/Receive Operations) ทําไดดังนี้   

          1. วธิกีารสื่อสารทางตรงหรอืทางออม (Direct or Indirect Communication) 

            2. วิธีการสื่อสารแบบสมมาตรหรือไมสมมาตร (Symmetric or Asymmetric 

Communication) 

            3. วธิกีารพักขอมูลที่แนนอนหรอือัตโนมัต ิ(Automatic or Explicit Buffering) 

           4. วิธีการสงแลวทําสําเนาหรือสงแลวทําการอางอิง (Send by Copy or Send 

by Reference) 

            5. วิธีการระบุขนาดของขอความที่แนนอนหรือขนาดของขอความที่ไมแนนอน 

(Fixed-Sized or Variable-Sized Massage)  

    6.5.2 การระบุชองทางสื่อสาร (Naming) โดยกระบวนการ (Process) ที่ตองการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันตองมีการอางถึงทิศทางในการสื่อสาร เชน การสื่อสารแบบทางตรง 

(Direct Communication) หรอืการสื่อสารแบบทางออม (Indirect Communication) เปนตน  

            6.5.2.1 การสื่อสารแบบทางตรง (Direct Communication) เปนวิธีการ

ตดิตอสื่อสารโดยตรงระหวางกระบวนการ (Process) โดยระบุช่ือผูสงตนทางและผูรับปลายทาง

ใหถูกตองโดยใชของคําส่ังที่ติดตอสื่อสารระหวางกันดังนี้ การระบุตําแหนงแบบสมมาตร 

(Symmetry)                      

   (P, message) หมายถงึ สงขอความขาวสารไปยังกระบวนการ (Process)  P 

           Receive (Q, message) หมายถึง วิธีการรับขอความขาวสารจากกระบวนการ 

(Process) Q โดยการเช่ือมโยงการตดิตอสื่อสารประกอบดวยคุณสมบัตดิังตอไปนี้  
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         1. สรางการเช่ือมโยงเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Process) ทุกคู (ผู

สงและผูรับ) อยางอัตโนมัติและแตละกระบวนการ (Process) จะมีความสัมพันธเมื่อมีการ

ตดิตอสื่อสารและเช่ือมโยงกันเทานัน้             

         2. การเช่ือมโยงของกลุมที่แนนอนระหวางสองกระบวนการ (Process)  

        3. ระหวางกระบวนการ (Process) ทุกคู (ผูสงและผูรับ) จะมีเสนทางการ

เช่ือมโยงภายเพยีงหนึ่งเสนทางเทานัน้       

        การระบุตําแหนงแบบไมสมมาตร (Asymmetry)                                                                      

        Send (P, message) หมายถึง สงขอความขาวสารไปยังกระบวนการ (Process) 

         Receive (id, message) หมายถงึ รับขอความขาวสารจากกระบวนการ (Process) 

ใด ๆ โดยระบุตัวแปร id เพื่อบอกกลุมช่ือของกระบวนการ (Process) เพื่อใชในการ                                                           

         6.5.2.2 การสื่อสารแบบทางออม (Indirect Communication) เปนวิธีการ

ติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Process) ขอมูลขาวสารจากผูสงไปถึงผูรับผานตัวกลางที่

เรียกวา กลองขอความ (Mail Box) หรือชองทางการสื่อสาร (Port) โดยกลองขอความจะใช

จัดเก็บขอความของกระบวนการ (Process) เพื่อจัดสงไปยังกระบวนการ (Process) อื่นตอไป

และแตละกลองขอความจะมีหมายเลขที่ระบุไวไมซ้ํากัน (Unique) โดยการติดตอสื่อสาน

ระหวางกระบวนการไปยังกระบวนการ (Process) อื่นๆ ผานทางหมายเลขกลองขอความที่

แตกตางกันซึ่งระหวางกระบวนการ (Process) สามารถที่จะใชกลองขอความรวมกันได โดยการ

สงและการรับสามารถกําหนดไดดังนี้        

         send (A, message)  หมายถึง วิธีการสงขอความขาวสารไปยังกลองขอความ 

(Mail Box)  A          

         Receive (A, message)  หมายถงึ วธิกีารรับขอความขาวสารจากกลองขอความ 

(Mail Box) A โดยการเช่ือมโยงการตดิตอสื่อสารประกอบดวยคุณสมบัตดิังตอไปนี้  

         1. สรางการเช่ือมโยงเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Process) ทุกๆ คู 

(ผูสงและผูรับ) เฉพาะคูที่มกีารใชขอมูลในกลองขอความ (Mail Box) รวมกันเทานัน้ 

         2. การเช่ือมโยงของกลุมซึ่งมีการเช่ือมโยงไปยังกระบวนการอื่นๆ มากกวาสอง

กระบวนการ (Process)               

         3. การเช่ือมโยงระหวางกระบวนการ (Process) อาจทําไดหลายเสนทาง แตจะมี

เพยีงหนึ่งเสนทางที่เช่ือมโยงไปยังกลองขอความ (Mail Box) เดยีวเทานัน้  

 



128 
 

 

             6.5.3 การสงขอความประสานกันหรอืไมประสานกัน (Synchronization 

or Asynchronization) เปนวิธีการสงขอมูลในรูปแบบของบล็อกขอความ (Blocking) ที่ตอง

ประสานการสงหรือการสงขอมูลในรูปแบบบล็อกขอความที่ ไมตองประสานการสง 

(Nonblocking) โดยแตละรูปแบบจะมีรูปแบบวิธีการสงขอความ (Send) และการรับขอความ 

(Receive) ดังนี้ 

            รูปแบบการสงขอความประสานกัน (Synchronization) แบงออกเปน 

           1. วิธีการตองประสานงานจากฝงสง (Blocking Sent) เปนวิธีการสงของ

กระบวนการ (Process) ในรูปแบบบล็อกขอความ โดยที่ขอความใหมจะถูกสงตอไปไดตองไดรับ

สัญญาณยืนยัน (Acknowledgement) หรือการตอบกลับมาจากฝงผูรับวาไดรับบล็อกขอความ

ที่สงไปแลว 

    2. วิธีการตองประสานงานจากฝงรับ (Blocking Receive) เปนวิธีการรับของ

กระบวนการ (Process) ในรูปแบบบล็อกขอความ โดยที่ฝงผู รับจะตองรอคอยสัญญาณ

ขอความจากฝงผูสง โดยฝงผูรับจะไมสามารถทํางานอยางอื่นตอไปไดตองรอจนกวาบล็อก

ขอความจะถูกสงมาจนครบแลว 

   รูปแบบการสงขอความไมประสานกัน (Asynchronization) แบงออกเปน 

   1. วิธีการไมตองประสานงานจากฝงสง (Nonblocking Sent) เปนวิธีการสงของ

กระบวนการ (Process) ในรูปแบบบล็อกขอความ โดยที่ขอความใหมจะถูกสงตอไปได โดยไม

ตองรอสัญญาณยืนยัน (Acknowledgement) หรือการตอบกลับมาจากฝงผูรับวาไดรับบล็อก

ขอความที่สงไปแลว โดยฝงผูรับจะตองมีที่พักขอมูล (Buffer) สําหรับจัดเก็บขอความที่ไดรับมา

จากฝงผูสงขอความมา 

          2. วิธีการไมตองประสานงานจากฝงรับ (Nonblocking Receive) เปนวิธีการรับ

ของกระบวนการ (Process) ในรูปแบบบล็อกขอความ การรับขอความในรูปแบบนี้ ฝงผูรับ

สามารถทํางานอยางอื่นไปพรอมๆ กันได โดยไมตองรอขอความตอบกลับมา 

          6.5.4 การพักขอมูล (Buffering) ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารแบบทางตรง 

(Direct) หรอืการสื่อสารแบบทางออม (Indirect) การแลกเปลี่ยนขอความขาวสาร การลดขนาด

ของกระบวนการ (Process) สื่อสารภายในแถวลําดับช่ัวคราว การจัดการเกี่ยวกับคิวสามารถ

กระทําได 3 ทางดังตอไปนี้ 
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   1. ความจุเปนศูนย (Zero Capacity) แถวลําดับมีความจุสูงสุดมีขนาดเทากับ 0 

ดังนั้นการเช่ือมโยงจะไมมีขอความที่คอยอยูในแถวลําดับ ในกรณีนี้ ผูสงจะสงขอความ

ประสานกันจนกระทัง้ผูรับไดรับขอความนัน้       

   2. ความจุเต็มขอบ (Bounded Capacity) แถวลําดับมีความจุเต็มขอบมีขนาด

เทากับ n ดังนัน้ขอความทัง้หมดจํานวน n สามารถที่จะลดขนาด (Resize) ภายในแถวลําดับ ถา

แถวลําดับไมเต็มเมื่อมีขอความใหมสงเขามาจะถูกจัดเก็บลงในแถวลําดับ (ขอความจะถูก

คัดลอกหรือตัวชีไปยังขอความจะถูกจัดเก็บเชนเดียวกัน) และผูสงสามารถที่จะประมวลผล

ขอมูลตอไปไดโดยไมตรงรอการเช่ือมโยงที่มีความจุเต็มขอบ อยางไรก็ตามถาการเช่ือมโยงเต็ม 

ผูรับตองสงขอความประสานกันระหวางกระบวนการวามีเนื้อที่วางในคิวที่สามารถใชงานได

   3. ความจุไมเต็มขอบ (Unbounded Capacity) แถวลําดับมีความจุไมเต็ม ดังนั้น

ทุก ๆ จํานวนขอความสามารถรอคอยอยูในแถวลําดับ ผูสงไมจําเปนตองสงขอความ

ประสานกัน 
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สรุป   
     หนาที่สําคัญประการหนึ่งของระบบปฏบิัตกิาร ก็คอืการจัดสรรทรัพยากรของระบบ

การทํางานที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ สิ่งที่เกี่ยวของหลักก็คอื กระบวนการ (Process) ซึ่งเปนขั้นตอนหรือวิธีการทํางาน

ตามคําสั่งตาง ๆ ที่สัมพันธกันกับการทํางานของระบบคอมพวิเตอร 

     กระบวนการ (Process) ไมไดหมายถึงการทํางานหรือชุดคําสั่งที่กําลังประมวลผล

ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตอาจจะรวมถึงสวนของขอความ (Text Section) ที่

ประกอบไปดวยคาของชุดคําสั่งตัวนับ (Program Counter) และรายละเอียดของรีจิสเตอรที่

เกี่ยวของกับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ดังนั้นการทํางานของระบบคอมพิวเตอรจึงจําเปน

จะตองมกีารจัดการและจัดสรรเวลาการทํางานเปนอยางดี เพื่อใหวิธีการดําเนินงานแบบตางๆ 

เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) ที่มอียูทัง้หมดอยางมปีระสทิธภิาพ 

    สถานะของกระบวนการ (Process State) การดําเนนิการของการประมวลผลของแต

ละกระบวนการ (Process) จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนสถานะ (State) ของการทํางานที่เกิดขึ้น 

ดังนี้ New เพื่อแสดงถึง การสรางกระบวนการใหม (Created) ขึ้นมา Running เพื่อแสดงถึง 

คําสั่งที่จะไดรับการประมวลผล (Executed) Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอ

คอย (Waiting) บางเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น (รอใชงานอุปกรณ I/O หรือรอรับสัญญาณ 

(signal) บางอยาง) Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอ วาพรอมจะใชงานหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่ประมวลผลอยู

ดําเนนิการเสร็จสิ้นแลว 

    จุดประสงคหลักของระบบการทํางานตองการประมวลผลแตละกระบวนการ 

(Process) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใชงานหนวยประมวลผลกลางไดอยางเต็มที่ 

(CPU Utilization) ดังนัน้จําเปนจะตองอาศัยองคประกอบเพื่อชวยในการจัดการกับกระบวนการ 

(Process) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอยูตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการความถี่ของ

กระบวนการ (Process) ในการสลับเขาและออกเพื่อเขาไปใชงานหนวยประมวลผลการ (CPU) 

โดยที่ ผู ใชงานสามารถที่จะใชงานชุดคําสั่งไดขณะที่กระบวนการ (Process) นั้น ๆ  ถูก

ประมวลผลอยู   



131 
 

     กระบวนการ (Process) ตางๆ ที่อยูในระบบสามารถประมวลพรอมกันไดภายใน

เวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันการสราง (Created) และลบ (Deleted) กระบวนการก็เกิดขึ้นได

ตลอดเวลาเชนเดียวกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะตองมีกลไกหรือความสามารถในการสราง

กระบวนการ (Process Creation) โดยเมื่อกระบวนการไดดําเนินการเสร็จสิ้น (Process 

Termination) ก็สามารถที่จะลบกระบวนการนัน้ทิ้งไปได  

     ในระบบคอมพวิเตอรโดยสวนใหญสามารถที่จะประมวลผลไดหลาย ๆ ชุดคําสั่งใน

เวลาเดียวกัน (Multiprogramming) มีการเชื่อมโยงและติดตอสื่อสารกันในระบบเครือขาย 

รวมทั้งมีการแบงปนทรัพยากรและใชงานกระบวนการ (Process) รวมกันได ซึ่งบางครั้งเราจะ

เรียกวิธีการติดตอสื่อสารแบบนี้วา การติดตอ สื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess 

Communication: IPC) 
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คําถามทบทวน        
1. จงอธิบายการเปลี่ยนสถานะตางๆ ของการดําเนินการของการประมวลผลของแตละ

กระบวนการ                   

2. บล็อกควบคุมการทํางาน (Task Control Block) มหีนาที่อะไรและทํางานอยางไร      

3. Multithreading คอือะไรจงอธบิาย                    

4. จงแสดงแผนภาพการทํางานของหนวยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะระหวาง 2 

กระบวนการวามวีธิกีารทํางานอยางไร       

5. ในหนวยประมวลผลกลาง (CPU) โดยระหวางการดําเนินการอยูนั้นอาจมีเหตุการณใด

เหตุการณหนึ่งสามารถที่จะเกดิขึ้นไดอยางไรบาง      

6. จงอธบิายแผนภาพลําดับการทํางาน (Queuing Diagram) ที่ใหมาอยางละเอยีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. จงอธบิายวธิกีารจัดตารางการทํางาน (Scheduler) ตอไปนี้   

      7.1 การจัดตารางการทํางานระยะยาว (Long-term scheduler)     

      7.2 การจัดตารางการทํางานระยะกลาง (Medium-term scheduler)  

      7.3 การจัดตารางการทํางานระยะสั้น (Short-term scheduler)       

CPU สถานะพรอมของแถวลําดับ 

(Ready Queue)  

รองขอการใชงานอุปกรณ 

(I/O Request)  

รองขอการใชงานอุปกรณ 

(Time Slice Expired)  

    กระบวนการยอย  (Fork 

a Child) 

คอยเพื่อขัดจังหวะ     (Wait 

for an Interrupt)  

แถวลําดบัอุปกรณ 

 (I/O Queue) 
I/O 

ประมวลผลกระบวนการยอย 

(Child Executes) 

เกดิเหตกุารณขัดจังหวะ 

(Interrupt Occurs) 
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8. การสิ้นสุดกระบวนการ (Process Termination) เกดิขึ้นไดอยางไรบางจงอธบิาย              

9. เราสามารถที่จะกําหนดสภาพแวดลอมที่อนุญาตใหการรวมกันของกระบวนการดวยเหตุผล  

ใดไดบาง              

10. จงอธบิายวธิกีารตดิตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess Communication)  

     10.1 วธิรีะบบการสงขอความ (Message-Passing System)     

     10.2 วธิกีารระบุชองทางสื่อสาร (Naming)  

     10.3 วิธีการสงขอความแบบประสานกันหรือแบบไมประสานกัน (Synchronization 

            or Asynchronization)   

     10.4 วธิกีารพักขอมูล (Buffering)  
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                       บทที่ 7 

                            กรณศีกึษา (Case Study) 

     ระบบปฏบัิติการวนิโดว (Windows Operating System)                                        

         เนื่องจากความยากในการใชงานระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System) 

บนเครื่องคอมพวิเตอร บรษิัทไมโครซอฟตจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟตแวรที่เรียกวา วินโดวส 

(Windows) ที่มีลักษณะการโตตอบกับผูใชในรูปแบบกราฟก (Graphic-User Interface: GUI) 

แลดูสวยงามและนาใชงานใกลเคียงกับระบบปฏิบัติการของบริษัทแอปเบิ้ล ซึ่งพัฒนา

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชโอเอส (Mac OS X) ขึ้นมาเพื่อใหการใชงานดอสทําไดงายขึ้น แต

วนิโดวสก็ยังไมใชระบบปฏบิัตกิารที่ใชงานโดยลําพัง ยังคงตองทํางานอยูภายใตการควบคุมของ

ระบบปฏบิัตกิารดอส กลาวคอืผูใชจําเปนตองทําการตดิตัง้ระบบปฏิบัติการดอสกอนที่จะติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการวินโดวสลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของตน ซึ่งการทํางานจะใชคําสั่งตาง ๆ ที่มี

อยูบนดอสไดโดยพิมพจากแปนพิมพโดยตรงผานทางระบบปฏิบัติการวินโดวส ซึ่งจะทําใหงาย

และสะดวกกวามาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows Operating 

System) เพื่อรองรับการทํางานสําหรับผูใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในองคกรหรือหนวยงาน

ตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน        

     ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา หลักการออกแบบ สวนประกอบของระบบ 

ระบบงานยอย การจัดการไฟล ตลอดจนการจัดการเครอืขายและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบปฏบิัตวินิโดวส (Windows) อธบิายไดตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

7.1 ประวัตคิวามเปนมา (History)  

  

     ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟต โดยรุนแรกจะติดตั้ง

และทดลองใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งใชชิพประมวลผลหลายรุน เชน

ซพียีูเบอร 80286 80386 และ 80486 และยังสามารถแบงตามยุคการพัฒนาไดหลายยุคดังนี้  

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคเริ่มตน-ยุคท่ี 3 

Windows 1.0 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1985 เปนผลิตภัณฑระบบปฏิบัติการรุนแรกของบริษัท

ไมโครซอฟท ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหสามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating 

System)  
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Windows 3.0 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1990 ปรับปรุงประสิทธิภาพใหสามารถใชงานไดงายและ

ยังมฟีเจอรที่ทําใหผูใชงานเกดิความคลองตัวขึ้นกวาวนิโดวสรุนแรก 

Windows 3.1 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1992 ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผลดานกราฟกใน

รูปแบบการโตตอบระหวางผูใชงาน (Graphic User Interface: GUI) ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น 

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคท่ี 4  

Windows 95 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1995 เปนระบบปฏิบัติการวินโดวสอยางแทจริงที่สราง

ขึ้นมาเพื่อแทนระบบปฏบิัตกิารดอส (Disk Operating System) และยังไดมีการพัฒนา Windows 

98 ในปค.ศ. 1998 ออกจําหนายตามมาอกี 

Windows NT พัฒนาขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายที่ตางจาก Windows 95 โดยมีจดมุงหมายในการ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในระบบปฏิบัติการเครือขายใหสามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอรหลาย

ตัวเขาดวยกันโดยที่คอมพิวเตอรแตละตัวสามารถที่จะใชทรัพยากรรวมกันได ซึ่งตางจาก

ระบบปฏิบัติการ Windows 95 ถึงแมจะรูปแบบหรือวิธีการใชงานที่คลายกัน โดยคําวา NT ยอ

มาจาก New Technology หมายถึงการนําเทคโนโลยีใหมมาใช เปนการพัฒนาระบบปฏิบัติการ

เครือขายของบริษัทไมโครซอฟทที่ตองการแยกระบบปฏิบัติการตามบานออกจาก

ระบบปฏบิัตกิารที่ใชในสํานักงานหรอืองคกรทางธุรกจิใหอยูในรูปแบบเครื่อขาย (Networks) ซึ่ง

แยกเปน 2 สวน คอื สวนที่เปนแมขาย (Windows NT Server) และ สวนที่เปนลูกขาย (Windows 

NT Client) โดยใชการเช่ือมโยงในรูปแบบเครือขายภายในองคกร (Local Area Network: LAN) 

ระหวางเครือขายแมและเครือขายลูก (Client/Server) จุดมุงหมายหลักเพื่อตองการใหเครื่อง

คอมพิวเตอรแตละตัวสามารถใชทรัพยากรรวมกัน (Share Resource) ได เปนการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทํางานและลดคาใชจายภายในองคกรไดมาก 

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคท่ี 5  

Windows 2000 พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2000 โดยมีรากฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Windows 

NT ซึ่งพัฒนาตอจาก Windows NT รุนที่ 4 แทนที่จะเรียกการพัฒนาในรุนนี้วาเปน  Windows 

NT รุนที่ 5 แตทางบรษิัทไมโครซอฟทไมใชช่ือนี้กลับเปลี่ยนไปใชช่ือระบบปฏิบัติการนี้ภายใตช่ือ 

Windows 2000 ซึ่งแบงเปน 2 สวนเชนเดียวกับ Windows NT รุนที่ 4 แตใชช่ือเรียกตางออกไป

โดยเครื่องที่เปนลูกขายใชช่ือเรียกวา Windows 2000 Professional สามารถใชงานไดกับ

คอมพวิเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) 

Windows Millennium พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2000 เปนวินโดวสตระกูล Windows 95/98 รุน

สุดทายของบริษัทไมโครซอฟทซึ่งมีนโยบายที่จะเลิกพัฒนาวินโดวสตระกูลนี้ไปถูกพัฒนามา
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เพื่อการคาเพื่อใหรองรับกับปสหัสวรรษใหมและทําใหทางบริษัทมีผลิตภัณฑออกมาสู

ทองตลาดอยางตอเนื่อง  

Windows XP Home Edition พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2001 เปนวินโดวสสายพันธุวินโดวส 

Windows NT พัฒนาขึ้นมาใหสําหรับผูที่ใชงานตามบาน อีกทั้งยังสามารถเช่ือมตอบนเครือขาย

ขนาดเล็กที่ไมตองมคีวามเขมงวดในความปลอดภัยมากนัก 

Windows XP Professional พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2001 เชนเดียวกับ Windows XP Home 

Edition เปนระบบปฏิบัติการวินโดวสขนาด 32/64 บิต พัฒนาขึ้นมาใชงานภาคธุรกิจ สามารถ

เช่ือมตอบนเครอืขายขนาดเล็กที่ไมตองมคีวามเขมงวดในความปลอดภัยของขอมูลในระดับสูง        

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคท่ี 6  

Windows XP Vista พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2006 ไดปรับปรุงคุณสมบัติดานความม่ันคงและ

ความปลอดภัยของระบบ เชน เครื่องมือในการซอมระบบ การบูต (Boot) ที่รวดเร็ว สนับสนุน

เอกสารในรูปแบบ Metadata  

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคท่ี 7  

Windows 7  พัฒนาขึ้นในปลายป 2009 มีหนาตาที่ทันสมัย เปลี่ยนไปจาก Windows รุนกอน 

ๆ อยางมาก ชุดคําสั่งตางๆ ที่มาพรอมกับตัว Windows ที่ดูจะมีประโยชนมากกวา Windows รุน

ที่ผาน ๆ มาดานประสิทธิภาพ และความเสถียรในการใชงานสูงกวา Windows รุนกอนๆ มาก 

รวมถึงความสามารถใหม ๆ อยาง Windows XP Mode, Aero Peek, Aero Snap และอื่นๆ อีก

มากมายที่ถูกเพิ่มเขามาใน Windows 7 ที่เมื่อใชแลวรูสึกไดถึงความสะดวก และเปนมิตรกับ

ผูใชงาน 

• ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวสยุคท่ี 8  

Windows 8 เริ่มนํามาใชงานในปลายป 2011 มาพรอมกับคุณสมบัติใหมๆ มีการเปลี่ยนแปลง

อนิเตอรเฟซหลักที่เรยีกวา "Metro-Styled" มลีักษณะเดยีวกับอนิเตอรเฟสของระบบปฏิบัติการ

วินโดวสโฟน 7 ไมใชแคการใชงานบน NoteBook และ PC แตระบบปฏิบัติวินโดวส 8 ยังทํางาน

ไดบน Tablets และนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เชน Internet Explorer 10 เช่ือมตอ

และใชงานรวมกับสังคมออนไลน (Social Network) พรอมสนับสนุนการใชงานกับอุปกรณแบบ 

Touchscreen ปรับปรุงสมรรถนะการทํางานใหรวดเร็วที่เรียกวา "Metro interface" มี Windows 

Appplication Store เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ความเปนสวนตัวของผูใชและ

เสถียรภาพของระบบ ใชทรัพยากรหนวยความจํานอยลงกวาเดิมทําใหทํางานไดในเครื่อง

คอมพวิเตอรที่มคีุณสมบัตขิองเครื่องไมสูงมากนัก สามารถใชงานไดกับทุกๆ อุปกรณ (Device) 
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รวมไปถงึแอพพลเิคช่ันตาง ๆ ที่ใชงานอยูบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 7 ก็สามารถนํามาใชงาน

บนระบบปฏบิัตกิารวนิโดวส 8 ไดเชนเดยีวกัน 

 

7.2 หลักการออกแบบ (Design Principle) มเีปาหมายในการออกแบบดังนี้            

   

      7.2.1. ความปลอดภัย (Security) ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) 

ถูกออกแบบใหมคีวามปลอดภัยสูง โดยใชเทคโนโลยดีานความปลอดภัย ดังนี้  

     1.1 Kerberos เปนโปรโตคอลสําหรับพิสูจนตัวตนบนระบบเครือขายโดยอาศัย

วธิกีารเขารหัสขอมูลกอนสงและสามารถอานไดโดยใชรหัสรวมเทานัน้   

     1.2 ACL (Access Control List) เปนตารางรายการสําหรับกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง

ขอมูลตางๆ เชน การอาน (Read) การเขียน (Write) การประมวลผล (Execute) เปนตน ของ

ผูใชงานบนระบบเครอืขายแตละคน        

     1.3 Packet Filter Firewall ใชสําหรับตรวจสอบและกลั่นกรองแพ็กเกจที่ผานเขาหรือ

ออกบนระบบเครอืขาย 

     1.4 ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

 

     7.2.2 ความสามารถในการขยายระบบ (Extensibility) ระบบปฏิบัติการ

วินโดวเอ็กพี (Windows XP) กําหนดใหการดําเนินการพื้นฐานของระบบอยูในระดับปองกัน

ภายในคอรเนล (Kernel Space หรือ Protection Mode) สวนชุดคําสั่งของผูใชจะทํางานในระดับ

พื้นที่ผูใช (User Space) โดยดําเนินการผานทาง สภาพแวดลอมของระบบยอย (Environment 

Subsystem) เชน Security Subsystem, OS/2 Subsystem, Win32 Subsystem, POSIX 

Subsystem เปนตน อีกทั้งยังสามารถขยายเพิ่มเติมไดโดยไมมีผลกระทบตอการทํางานของ

ชุดคําสั่งตลอดจนสามารถเพิ่มอุปกรณ I/O ไดงาย แสดงไดดังภาพที่ 7.1 
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ภาพท่ี 7.1 แสดงโครงสรางสถาปตยกรรมในระดับช้ันของระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพ ี 

     (Windows XP) 

 

     7.2.3 ความเชื่อถือได (Reliability) ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) 

ไดผานการทดสอบการทํางานที่ครอบคลุมในทุกๆ ดาน โดยมีการทดสอบรหัสตนฉบับ (Source 

Code) ที่ใชงานกวา 63,000 บรรทัด เพื่อจะไดพบขอบกพรองของชุดคําสั่ง (Bug) นอยที่สุด 

รวมทั้งการตรวจสอบคนหาไดรเวอรอัตโนมัติ (Auto Detected) และแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะ

เกดิขึ้นได (ศัพทบัญญัต ิราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

     7.2.4 การทํางานรวมกันไดกับระบบปฏิบัติการวินโดวและมาตรฐานการตอ

ประสานระหวางชุดคําสั่งและระบบปฏิบัติการ (Windows and POSIX Application) เปน

การทําใหชุดคําสั่งสําเร็จรูปตางๆ (Application Program) ใหสามารถทํางานรวมกันไดกับทุก

ระบบปฏิบัติการ (Application Compatibility) โดยระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) 

กระบวนการผูใช (Native API Interface)  

Executive  

กระบวนการผูใช 

(User Process)  

กระบวนการผูใช 

(User Process)  
 (Dynamic Link Library: DLL)  

สภาพแวดลอมของระบบยอย  

(Environment Subsystem) 

ระดับชัน้สําหรับการจัดการกับฮารดแวรโดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL)   

Microkernel อุปกรณขับ (Device Driver)

  

 Hardware 

Plug and Play 

Manager  

Security  

Reference Monitor  

Power Manager  I/O Manager  

Object Manager  Configuration  

Manager  

  

Cache Manager  Virtual Memory 

Manager  

สวนของผูใช (User Mode)  

พ้ืนท่ีแกนกลาง (Kernel 

 

Physical Hardware 
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ถูกออกแบบใหมีระบบติดตอกับผูใช (User Interface) และระบบติดตอกับชุดคําสั่งสําเร็จรูป

ตางๆ (Application Program interface: API) ตลอดจนชุดคําสั่งที่พัฒนาโดยใชมาตรฐาน POSIX 

(Portable Operating System Interface) ซึ่งเปนมาตรฐานในการตอประสานระหวางชุดคําสั่ง

และระบบการโดยมีระบบปฏิบัติยูนิกส (UNIX) เปนบรรทัดฐาน ซึ่งในปจจุบันอยูภายใต  การ

ควบคุมของ Interix ซึ่งเปนชุดคําสั่งที่ทําใหผูใชสามารถใชงานแอปพลิเคช่ันของยูนิกส (UNIX) 

บนเครื่องที่ใชงานระบบปฏบิัติการวนิโดวเอ็กพ ี(Windows XP) โดยไมตองแกไขชุดคําสั่ง 

     7.2.5 ความมีสมรรถนะสูง (High Performance) ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพ ี

(Windows XP) ถูกออกแบบใหมีสมรรถนะสูงทั้งในดานของความเร็วในการใชงานและการ

ตอบสนองผูใชงานเนื่องจากมีระบบยอยที่เรียกวา Local Procedural Call: LPC ซึ่งทําหนาที่เปน

ผูใหบริการสําหรับชุดคําสั่งลูกขายที่อยูในเครื่องเดียวกันสามารถเรียกใชงานโดยการสง

ขอความถงึกันอยางมปีระสทิธภิาพ 

     7.2.6 ความสามารถในการใชงานไดในทุกระบบ (Portability) ระบบปฏิบัติการ

วินโดวเอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบมาใหสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี

สถาปตยกรรมของฮารดแวรที่แตกตางกัน เนื่องจากมีการแบงระดับช้ันสําหรับการจัดการกับ

ฮารดแวรโดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL) ซึ่งทําหนาที่เปนตัวประสานการทํางาน

ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อใหการทํางานรวมกันไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยจะทําการ

ซอนความแตกตางของฮารดแวรจากสวนคอรเนล (Kernel) ของระบบปฏบิัติการ ทําใหชุดคําสั่ง

คําสั่งสามารถทํางานไดบนระบบคอมพวิเตอรที่มฮีารดแวรตางกัน 

     7.2.7 สนับสนุนและรองรับการใชงานไดหลายภาษา (International Support)

ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบมาใหสนับสนุนการใชงานไดหลาย

ภาษา (National-Language-Support: NLS) โดยมีสวนระบบติดตอกับชุดคําสั่งสําเร็จรูปตางๆ 

(Application Program interface: API) ซึ่งเปนชุดคําสั่งพิเศษที่ใชสําหรับกําหนดรูปแบบของวันที่ 

(Date) เวลา (Time) และสกุลเงิน (Currency) ตางๆ ทั่วโลก ดวยวิธีการเปรียบเทียบชุดสาย

อักขระ (String) เพื่อกําหนดชุดอักขระที่แตกตางกัน (Unicode) และสนับสนุนชุดอักขระในกลุม 

ANSI โดยการแปลงไปเปนอักขระในกลุม Unicode กอน โดยชุดอักขระของระบบจะถูกจัดเก็บ

ในรูปแบบของไฟลและสามารถเลอืกปรับเปลี่ยนไดตามการตดิตัง้คาใหกับระบบ 

 

7.3 สวนประกอบของระบบ (System Components) 

โครงสรางสถาปตยกรรมระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) แบงออกเปน 2 สวนคือ  

    1. สวนของผูใช (User Mode) เปนสวนสามารถเขาถึงทรัพยากรอยางจํากัด เพราะ
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ตองปองกันไมใหม ีการแกไขขอมูลเพื่อไมใหเกดิความเสยีหายตอระบบปฏบิัติการ โดยออกเปน 

2 กลุมยอย คอื           

         1.1 Environment Subsystem เปนสภาพแวดลอมการทํางานของระบบยอยที่

จําลองเปนระบบปฏบิัตกิารที่ตางกัน       

          1.2 Protection Subsystem เปนระบบยอย ซึ่งทําหนาที่ในดานการรักษาความ

ปลอดภัยใหกับระบบ           

     2. สวนแกนกลาง (Kernel Mode)  เปนสวนสามารถเขาถึงทรัพยากรอยางตางๆ 

อยางไมจํากัด แบงออกเปนระดับช้ัน (Layer) ของแตละโมดูล ไดแก    

         2.1 ระดับช้ันสําหรับการจัดการกับฮารดแวรโดยตรง (Hardware Abstraction 

Layer: HAL) คือ ระดับช้ันของซอฟตแวรที่ซอนความแตกตางของฮารดแวรจากสวนคอรเนล 

(Kernel) ของระบบปฏิบัติการ ทําใหชุดคําสั่งคําสั่งสามารถทํางานไดบนระบบคอมพิวเตอรที่มี

ฮารดแวรตางกัน         

         2.2 ระดับช้ันแกนกลาง (Kernel) จัดเปนออปเจก (Object) ซึ่งรูปแบบหนึ่งจะ 

ประกอบดวยชุดออปเจก (Object) 2 ชุด คอื  

        1. ชุด Dispatcher Object  

        2. ชุดประสานการทํางานของระบบ แสดงไดดังตารางที่ 7.1 และตารางที่ 

7.2   

ตารางท่ี 7.1 แสดงชุด Dispatcher Object 

 

 

           

 

 

  

 

คําอธบิาย (Description) วัตถุ(Object) 

ใชบันทึกเหตุการณท่ีเกิดและทําการประสานการทํางาน Event Object 

ควบคุมการเกดิ Mutual Exclusion ใน Kernel Mode และ User Mode Mutant Object 

เปน Object ท่ีมเีฉพาะใน Kernel Mode เปนตัวชวยไมใหเกดิติดตาย (Deadlock) 

ทําหนาท่ีเหมอืนตัวนับเพื่อควบคุมจํานวน Thread ท่ีใชทรัพยากร 

 

Mutex Object 

เปน Object ท่ี Run โดย Kernel และมคีวามสัมพันธกับ Process Object Thread Object 

จะติดตามเวลาและสัญญาณการขอเวลานอกเมื่อระบบใชเวลานานๆและการ

ขัดจังหวะ (Interrupt) 

Timer Object 
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ตารางท่ี 7.2 แสดงชุดการประสานการทํางานของระบบ 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

     2.3 ระดับช้ันประมวลผล (Executive) เขียนดวยโปรแกรมภาษาซี (C 

Language) ประกอบดวยคอมโพเนนต (Component) ตางๆ ภายในประกอบดวยกระบวนการ 

(Procedure) ที่สามารถทํางานรวมกันไดซึ่งคอมโพเนนตที่อยูในช้ันนี้ประกอบดวย            

                    2.3.1 Object Manager ทําหนาที่ในการจัดการกับออปเจกต (Object) 

ตางๆ ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) รวมไปถึงกระบวนการ 

(Process) กระบวนการยอยภายในกระบวนการ (Thread) ไฟล (File) สารบบ  (Directory) และ

อุปกรณรับและแสดงผล (I/O Device)        

            2.3.2 Virtual Memory Manager ทําหนาที่ในการจัดการหนวยความจํา

เสมือนที่อยูในระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) โดยทําการเช่ือมโยง (Map) ไปยัง

หนวยความจําหลัก (Main Memory) ใชการจัดการพื้นฐานแบบเพจ (Page Base) ขนาด 4 KB 

เก็บไวในเพจไฟล (Paging File) บนจานบันทึก (disk) โดยที่แตละกระบวนการ (Process) มี

หนวยความจําเสมือนไดถึง 4 GB โดยแบงพื้นที่ 1GB สําหรับระบบปฏิบัติการและพื้นที่ 3GB 

สําหรับการทํางานของกระบวนการ (Process)   

คําอธบิาย (Description) วัตถุ(Object) 

ใชหยุดการทํางานของ Thread ท่ีกําลังประมวลผล (Execute) อยูและเรียกใช

โปรแกรมยอย (Procedure) 

Asynchronous Procedure 

Call (APC) 

เปน Object ท่ีรวมการใหบริการขัดจังหวะยอย (Interrupt Service Routine) 

ไวสําหรับการขัดจังหวะหลัก (Interrupt Source) 

Interrupt Object 

เปน Object ท่ีใชเรียกโปรแกรมยอย (Routine) พเิศษโดยอัตโยมัติเมื่อระบบ

ไฟฟาขัดของ 

Power Notify Object 

เปน Object ท่ีใชสถานะ (Status) เมื่อระบบไฟฟาวาขัดของหรือไม Power Status Object 

ทําหนาท่ีแสดงตําแหนงของหนวยความจําเสมอืน (Virtual Memory) และ

ควบคุมขอมูลท่ีสําคัญเพื่อทําการประมวลผล (Execute) ชุดกระบวนการ

ยอย (Thread) 

Process Object  

ทําหนาท่ีเก็บคาเวลาท่ีใชในแตละชุดของโคดโปรแกรม (Code) Profile Object 
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               2.3.3 Process Manager ทําหนาที่ในการสราง (Create) การลบ (Delete) 

กระบวนการ (Process) และกระบวนการยอยภายในกระบวนการ (Thread)   

          2.3.4 Local Procedure Call Facility ทําหนาที่สงผานคํารองขอและผลลัพธ

ระหวางกระบวนการ (Process) ลักษณะการทํางานจะเหมือนกับการรองขอเพื่อใหสงขอมูล

ทางไกล (Remote Procedure Call) โดยมากจะใชการสงระหวางเครือขายในรูปแบบเครือขาย

แมและเครอืขายลูก (Client/Server) ผานชองทาง (Port) สื่อสาร     

        2.3.5 I/O Manager ทําหนาที่จัดการกับระบบไฟล (File System) อุปกรณ

ขับ (Device Driver) อุปกรณขับระบบเครอืขาย (Network Driver)     

        2.3.6 Cache Manager ทําหนาที่ในการตรวจสอบเมื่อมีการใชเนื้อที่จาน

บันทกึ (disk) วามขีอมูลสวนนัน้อยูบนหนวยความจําหรอืไมเพื่อสามารถเรยีกมาใชงานไดเร็วขึ้น 

สวนมากจะเกี่ยวของกับการจัดการไฟลมากกวาโดยขนาดของ Cache จะเปลี่ยนแปลงแบบ

พลวัต (Dynamic) ขึ้นอยูกับขนาดของหนวยความจําใชงานไดในระบบ    

        2.3.7 Security Reference Monitor (SRM) ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเขาถึง

ขอมูลเพื่อตรวจสอบความถูกตองในชวงเวลาที่มีการประมวลผล (Run Time) นอกจากนี้จะทํา

การตรวจสอบประสทิธภิาพในการเขาถงึขอมูลของผูใชงานในระบบ    

       2.3.8 Plug and Play Manager ทําหนาที่แจงเตือนทันทีเมื่อมีอุปกรณใหม

เช่ือมตอเขากับระบบคอมพวิเตอร โดยในขณะที่บูต (Boot) เครื่องคอมพวิเตอรหรือขณะที่ระบบ

กําลังทํางานอยู 
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ขอดีของระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี  คือ การติดตอสื่อสารระหวางโมดูลทําไดงาย แสดงได

ดังภาพที่ 7.2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ภาพท่ี 7.2 แสดงโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพ ี(Windows XP) 

 

Local 

Procedure Call 

Manager  

  

Virtual 

Memory 

Manager  

Process 

Manager  

Plug and 

Play 

Manager  

Object 

Manager  

Security  

Reference 

Monitor  

ตัวจัดการอุปกรณ I/O 

(I/O Manager)  

ระดับชัน้สําหรับการจัดการกับฮารดแวรโดยตรง  

(Hardware Abstraction Layer: HAL)   

แกนกลาง (Kernel) 

 Hardware 

Windows 

Manager  

File System  

สวนของผูใช (User Mode)  

Executive  

 

Cache Manager  

Device Driver  

Network Driver  
Graphic 

Device 

Manager  

Win32 

Subsystem  

Logon Process  OS/2 

Applications  

Win16 

Applications  

Win32 

Applications  

MS-DOS 

Applications  

POSIX 

Applications  

OS/2 

Subsystem  

Win16  

VDM  

Security 

Subsystem  

Authentication 

Package  

Security Account 

Manager Database  

MS-DOS 

VDM  

POSIX  

VDM  

สวนแกนกลาง (Kernal Mode)  
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    จากภาพที่ 7.2 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการ

วินโดวเอ็กพี (Windows XP) ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ 1. สวนของผูใช (User Mode) เปนสวนที่

สามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางจํากัด เพราะตองปองกันไมใหมีการแกไขขอมูลเพื่อไมใหเกิด

ความเสียหายตอระบบปฏิบัติการ แบงออกเปน Environment Subsystem เปนสภาพแวดลอม

การทํางานของระบบยอยที่จําลองเปนระบบปฏิบัติการที่ตางกันและสวนที่เรียกวา Protection 

Subsystem เปนระบบยอยที่ทําหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ 2. สวนแกนกลาง 

(Kernel Mode) เปนสวนสามารถเขาถึงทรัพยากรอยางตางๆ อยางไมจํากัด แบงออกเปน

ระดับช้ัน (Layer) ของแตละโมดูล ไดแก ระดับช้ันสําหรับการจัดการกับฮารดแวรและระดับช้ัน

แกนกลางจัดเปนออปเจก (Object) ซึ่งประกอบดวยชุด Dispatcher Object และชุดของการ

ประสานการทํางานของระบบ  

7.4 ระบบงานยอยท่ีเกี่ยวของ (Environmental Subsystems) 

        เปนกระบวนการ (Process) ที่อยูในสวนของผูใชงาน (User Mode) ทําให

ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) สามารถประมวลผล (Run) ชุดคําสั่งที่ถูกพัฒนา

จากระบบปฏิบัติการอื่นได เชน Windows 16 Bits, MS-DOS, POSIX, Character-Based of 

OS/2 แตละระบบงานยอยจะมี 1 ชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพื่อใชติดตอ (Application Program 

Interface: API) โดยระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) จะมี Win32 เปนระบบงาน

หลักที่ทําหนาที่ในการเริ่มตน (Start) ทุกกระบวนการ (Process) ที่มีการประมวลผล (Execute) 

โดย Win32 จะเรียกใชงานตัวจัดการหนวยความจําเสมือน (Virtual Memory Manager) เพื่อ

บรรจุชุดคําสั่ง (Load Code) และสงสถานะกลับไปยัง Win32 จะทําการตรวจดูวามีระบบยอยที่

เหมาะสมประมวลผล (Run) อยูหรือไม ถาไมมีมันจะเริ่มตนกระบวนการ (Process) ในสวนของ

ผูใช (User Mode) แลวสรางกระบวนการ (Process) เพื่อประมวลผล (Run) งาน (Application) 

และสงการควบคุมไปยังระบบงานยอยที่เกี่ยวของ (Environmental Subsystems) โดยที่ Win32 

สามารถแสดงผลในรูปของกราฟกและตัวอักษรได โดยที่ตัวอักษรจะแสดงผลเปนรหัสแอสก ี

(ASCII) สวนกราฟกจะแสดงผลใน Windows 

7.5 การจัดการไฟล (File System)  

ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพ ี(Windows XP) สนับสนุนการจัดการไฟลหลายรูปแบบ ดังนี้               

 1. FAT-16 (File Allocation Table-16 Bits) ใชแอดเดรส (Address) แบบ 16 บิต ขนาด

ของจานบันทึก (disk) สามารถกําหนดพารทิชัน (Partition) มีขนาดไดไมเกิน 2 กิกะไบต (GB) 
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      2. FAT-32 (File Allocation Table-32 Bits) ใชแอดเดรส (Address) แบบ 32 บิต 

ขนาดของจานบันทกึ (disk) สามารถกําหนดขนาดพารทิชัน (Partition) มีขนาดไดไมเกิน 2 เทรา

ไบต (2TB = 2048 GB)                            

      3. NTFS (New Technology File System) เปนระบบการจัดเก็บไฟลแบบใหมที่

สนับสนุนการทํางานงานทั้งระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) และระบบปฏิบัติการ

วินโดวเอ็นที (Windows NT) ใชแอดเดรส (Address) แบบ 64 บิต ขนาดของจานบันทึก (disk) 

สามารถกําหนดพารทชัิน (Partition) มขีนาดไดถงึ 2
64 ไบต (Byte)    

     4. OS/2 HPFS (High Performance File System) เปนระบบไฟลที่นําไปใชงาน

รวมกับระบบปฏิบัติการ OS/2 ของ IBM เวอรชัน 1.2 HPFS ใชสําหรับจัดการไฟลขนาดใหญ 2 

กิกะไบต (GB) บนพื้นที่ของจานบันทึก (disk) จํานวนมากได (มีขนาดไดสูงสุดถึง 2 เทราไบต) 

และกําหนดช่ือไฟลมขีนาดความยาวไดถงึ 256 ไบต แสดงไดดังตารางที่ 7.3 

ตารางท่ี 7.3 แสดงการจัดการไฟลรูปแบบตางๆ 

 

  

 

 

7.6 การจัดการเครอืขาย (Networking)  

       ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพี (Windows XP) นอกจากจะใชจัดการกับคอมพิวเตอร

สวนบุคคลแลว ยังสนับสนุนการทํางานบนระบบเครือขายแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer) 

และเครือขายไคเอนดเซิฟทเวอร (Client/Server) โดยมีเครื่องมือในการจัดการระบบเครือขาย 

การสงขอมูล การติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess Communication) การใช

ไฟลขอมูลรวมกันบนเครือขาย (Sharing Files) โดยมีสวนตอประสาน (Interface) ในเครือขายที่

สนับสนุน การทํางาน 2 รูปแบบคอื                                            

   

รูปแบบไฟล 

FAT-16 

FAT-32 

NTFS 

OS/2 HPFS 

ขนาด

 16 บติ 

32 บติ 

 64 บติ 

 64 บติ 

 

ขนาดพารทิชัน 

< 2 GB 

< 2 TB 

264 ไบต 

< 2 TB 

 

ความยาวของไฟล 

80 

128 

128 

256 
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     1. NDIS (Network Device Interface Specification) เริ่มพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1989 

โดยความรวมมือ ระหวางบริษัทไมโครซอฟท (Microsoft Corporation) และบริษัททรีคอม 

(3Com) เพื่อแยกระบบ Network Adaptor ออกจากโปรโตคอลในระดับช้ันทรานสปอต 

(Transport) เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับสวนอื่นที่อยูระหวางระดับช้ัน Data Link Control และ 

Media Access Control รูปแบบของสถาปตยกรรมเครือขายมาตรฐานในช่ือของ "รูปแบบ OSI" 

(Open System Interconnection Model) และมีโปรโตคอลที่สามารถทํางานไดหลายเครือขายที่

แตกตางกัน (Network Adapter)             

     2. TDI (Transport Driver Interface) เปนรูปแบบ (Model) ของ OSI โดยจะทําการ

เช่ือมตอ (Interface) ระหวางช้ันทราสปอต (Transport) และช้ันเซสช่ัน (Session) ซึ่งสามารถสง

ขอมูลไดโดยแบบที่ตองมีการสรางการติดตอกันกอน (Connection) และแบบที่ไมตองมีการ

สรางการตดิตอ (Connectionless) ในระหวางการสงขอมูลบนระบบเครอืขาย 

     7.6.1 โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) 

สนับสนุนการทํางานกับโปรโตคอลที่เกี่ยวของ ดังนี้      

     1. SMB (Server Massage Block) เปนโปรโตคอลที่เริ่มใชงานในระบบปฏิบัติการ

ดอส (MS-DOS 3.1) ใชการสงคํารองขอ I/O Request ผานทางเครือขาย โดยมี Message 4 

ประเภทที่เกี่ยวของ คอื                       

        1.1 Session Control เปนคําสั่งเริ่มตนและจบการเช่ือมตอในการใชงานทรัพยากร

รวมกัน                  

    1.2 File เปนขอความ (Message) ที่ใชเขาถงึไฟลในเซริฟเวอร   

    1.3 Printer เปนขอความ (Message) เพื่อสงขอมูลไปยังแถวลําดับ (Queue) พรอม

กับสั่งพมิพงานจากเครื่องระยะไกลและรับขอมูลเพื่อบอกสถานะ (Status) กลับมา        

     1.4 Message เปนขอความ (Message) ที่ใชติดตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร 

(Workstation) ตัวอื่น              

     2. NetBIOS (Network Basic Input/output System) เปนโปรโตคอลที่พัฒนา 

ขึ้นมาในชวงป ค.ศ. 1980 สําหรับเครือขายในรูปแบบ Hardware Abstraction Interface โดย

สราง Login Name และสราง Logical Connection เพื่อการถายโอนขอมูลระหวาง Session บน

ระบบเครอืขายทัง้สอง                                     

    3. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เปนโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้น

ในชวงป ค.ศ. 1985 โดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ใชงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว 95 (Windows 
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95) สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันบนเครอืขาย แตมขีอจํากัดจะใชช่ือคอมพิวเตอรเพื่อบอก

ตําแหนง (Address) ไมสนับสนุนการทํางานในรูปแบบ Routing จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลเพื่อ

ใชเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรที่ตางสถาปตยกรรม (Platform) เขาดวยกัน เชน SNMP (Simple 

Network Management Protocol), DHCP (Dynamic Host-Configuration Protocol), WINS 

(Windows Internet Name Service)  เปนตน            

     4. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) เปนโปรโตคอลที่ใชเพื่อติดตอ 

สื่อสารระหวางเครื่องแม (Remote Access Server) ของระบบปฏบิัตกิารวินโดวเอ็กพี (Windows 

XP) กับเครื่องลูก (Client) โดยทําการเช่ือมตอผานทางอินเตอรเน็ต (Internet) สนับสนุนการ

ทํางานในรูปแบบหลายโปรโตคอล (Multiprotocol) อีกทั้งมีการเขารหัสในรูปแบบ VPN (Virtual 

Private Network) อกีดวย                                                         

    5. Data Link Control เปนโปรโตคอลที่ใชเพื่อตดิตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร

เมนเฟรม (Mainframe) และเครื่องพิมพของฮิวเล็ตเพกการด (Hewlet Package) ผานทาง

อนิเตอรเน็ต (Internet)                    

     6. AppleTalk เปนโปรโตคอลที่ออกแบบโดยบริษัทเอปเปล (Apple) เพื่อใหเครื่อง

คอมพิวเตอรแมคอินทอช (Macintosh) สามารถที่จะเชื่อมตอและใชไฟลรวมกันได และทําให

ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพี (Windows XP) เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรแมคอินทอช (Macintosh) 

โดยสามารถที่จะใชไฟลและเครื่องพมิพรวมกันได             

     7.6.2 กลไกการประมวลผลขอมูลแบบกระจาย (Distributed-Processing 

Mechanisms) ซึ่งแมระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) จะไมใชระบบปฏิบัติการ

แบบกระจาย แตกลไกการทํางานสามารถสนับสนุนการประมวลผลขอมูลแบบกระจายได เชน 

NetBEUI, Named Pipes and Mailslots, Windows Sockets, ROC และ Network Dynamic Data 

Exchange (NetDDE) 

7.7 การจัดการความปลอดภัย (Security Management)  

 

    ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยสูง 

ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เชน การใชช่ือล็อกอิน (Login Name) และการ

ใชรหัสผาน (Password) สําหรับเขาสูระบบ เปนตน และผูใชทุกคนจะถูกกําหนดดวยรหัสการ

รักษาความปลอดภัย (Security ID) โดยประกอบดวยเลขฐานสองกําหนดเปนสวนหัวแลวตาม

ดวยเลขสุม หลักการทํางานเมื่อมีผูใชเริ่มตนกระบวนการ (Process) ระบบงานยอยภายใน



149 
 

กระบวนการ (Thread) จะสามารถประมวลผล (Run) ภายใต SID ของผูใชหรือกลุมของผูใชที่

ไดรับอนุญาตเทานั้น สวนหลักการพื้นฐานอื่นๆ คือ การใชตัวควบคุมความปลอดภัย (Security 

Descriptor) โดยที่ทุก Object จะมตีัวควบคุมความปลอดภัยที่สัมพันธกับตัวเองเพื่อแสดงใหเห็น

วาผูใชคนใดสามารถดําเนินการใดไดบาง แตถาไมมีตัวควบคุมความปลอดภัย (Security 

Descriptor) จะใชการเขาถงึแบบเฉพาะแทน (Access Token) 
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สรุป   
      บริษัทไมโครซอฟตไดมีการพัฒนาซอฟตแวรที่เรียกวา วินโดวส (Windows) ที่มี

ลักษณะเปนงานแบบกราฟก (Graphic-User Interface: GUI) ใกลเคียงกับแมคอินทอชโอเอส 

(Mac OS X) เพื่อใหการใชงานดอสทําไดงายขึ้น แตวินโดวสจะยังไมใชระบบปฏิบัติการจริง ๆ 

เนื่องจากมันจะทํางานอยูภายใตการควบคุมของดอสอีกที กลาวคือจะตองมีการติดตั้งดอส

กอนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส และผูใชจะสามารถเรียกใชคําสั่งตาง ๆ ที่มีอยูในดอส

ไดโดยผานทางวินโดวส ซึ่งจะงายกวาการออกคําสั่งโดยพิมพจากแปนพิมพโดยตรง รองรับ

การทํางานสําหรับผูใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล หนวยงานตางๆ และผูใชในภาคธุรกิจทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญขึ้นมา นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบ

มาใหสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสถาปตยกรรมของฮารดแวรที่แตกตางกัน 

เนื่องจากมีการแบงระดับช้ันสําหรับการจัดการกับฮารดแวรโดยตรง (Hardware Abstraction 

Layer: HAL) ซึ่งทําหนาที่เปนตัวประสานการทํางานระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อใหการ

ทํางานรวมกันไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยจะทําการซอน ความแตกตางของฮารดแวรจากสวน

คอรเนล (Kernel) ของระบบปฏิบัติการ ทําใหชุดคําสั่งคําสั่งสามารถทํางานไดบนระบบ

คอมพวิเตอรที่มฮีารดแวรตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

คําถามทบทวน                    
1. เราสามารถแบงการพัฒนาระบบปฏบิัตกิารวนิโดวออกเปนกี่รุนอะไรบาง      

2. ระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยสูง โดยการนํา

เทคโนโลยดีานความปลอดภัยใดมาใชจงอธบิาย                                        

3. จงอธิบายโครงสรางของสถาปตยกรรมในระดับช้ันตางๆ ในระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพ ี

(Windows XP)                 

4. โครงสรางบนสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพี (Windows XP) แบงออกเปนกี่

สวนอะไรบาง                                             

5. ระบบปฏบิัตกิารวนิโดวเอ็กพ ี(Windows XP) สนับสนุนการจัดการไฟลแบบใดบาง                   

6. จงอธบิายวธิกีารจัดการเครอืขาย (Networking) ตอไปนี้     

     6.1 NDIS (Network Device Interface Specification)        

     6.2 TDI (Transport Driver Interface)                                     

7. จงอธิบายโปรโตคอล (Protocol) ของระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กพีที่สนับสนุนการทํางาน

ตอไปนี้                

     7.1 SMB (Server Massage Block)          

     7.2 NetBIOS (Network Basic Input/output System)    

     7.3 NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)    

     7.4 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)     

     7.5 DLC (Data Link Control)       
    7.6 AppleTalk                              

8. จงอธบิายวธิกีารจัดการความปลอดภัย ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
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                     บทท่ี 8 

                     กรณศีกึษา (Case Study) 

     ระบบปฏบัิตกิารยูนิกซ (UNIX Operating System)                                        
  

      ยูนิกซ (UNIX) เปนระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยมในกลุมนักวิจัยและผูพัฒนา

ระบบปฏิบัติการทั่วโลกระบบหนึ่งเพราะมีจุดเดนดวยกันหลายประการ เชน มีความยืดหยุน 

(Flexibility) สามารถที่จะแกไขหรือปรับปรุงใหเขากับระบบอื่นไดตามตองการ รองรับการ

ทํางานทัง้ในระบบงานภายในองคกรขนาดกลางและองคกรขนาดใหญ เปนระบบที่มีซอฟตแวร

โอเพนซอรซ (Open Source) ทําใหมีผูพัฒนาหรือผูที่ใหความสนใจสามารถเขาไปคนควาและ

ศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง อีกทั้งยังเปนระบบปฏิบัติการที่ไมยึดติดกับอุปกรณ (Device) หรือ

ฮารดแวร (Hardware) ที่เกี่ยวกับกับระบบอกีดวย เปนตน     

     ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา หลักการออกแบบ สวนประกอบของระบบ 

ระบบงานยอย การจัดการไฟล ตลอดจนการจัดการเครอืขายและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบปฏบิัตยิูนกิซ (UNIX) อธบิายไดตามหัวขอตางๆ ดังนี้  (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, 2557) 

  

8.1 ประวัตคิวามเปนมา (History)  

      ในป ค.ศ.1960 สถาบัน MIT (Massascusetts Institute of Technology) และบริษัท 

GE (General Electric) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรวมกันพัฒนาโครงการภายใตช่ือวา Multics 

เพื่อพัฒนาระบบปฏบิัตกิารใหสามารถทํางานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe 

Computer) รุน GE และมีความสามารถทํางานในลักษณะแบบโตตอบ (Interactive) กับผูใชอีก

ทั้งยังมีระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกตอการใชงานแฟม (File) และขอมูล (Data) ใหสามารถ

ทํางานรวมกันได ซึ่งตอมาไดเกิดปญหาขึ้นมากมายหลายประการ จนกระทั้งในป ค.ศ. 1969 

สถาบันวิจัย Bell Labs ไดถอนตัวออกจากโครงการ แตโครงการก็ยังดําเนินการตอโดย Ken 

Thompson และ Dennis Ritchie ไดรวมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการใหมขึ้นมาเพื่อใหสามารถ

ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรรุน PDP-7 และใชช่ือวาระบบปฏิบัติการที่รวมกันพัฒนาขึ้นมา

ใหมนี้วา ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) เพื่อใหออกเสียงใกลเคียงกับระบบ 

Multics ดังนั้นตนกําหนดของระบบปฏิบัติการยูนิกซก็คือ Multics นั่นเอง ไมวาจะเปนช่ือระบบ

แฟมขอมูล (File Name) ที่ใช แนวคิดของตัวแปรคําสั่ง (Shell) ระบบปฏิบัติการยูนิกซไดมีการ
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พัฒนาอยางตอเนื่องมาเปน Version 2 เพื่อทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายรุน โดน

เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอรรุน PDP-11/20 โดยใชภาษา Assembly เปนภาษาเครื่อง 

(Machine Language) และไดตอมา ในป ค.ศ. 1976 ไดพัฒนาและปรับปรุงดวยภาษาซี (C 

Language) เปนระบบปฏิบัติการยูนิกซ Version 6 เผยแพรไปสูมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหสามารถ

ใชงานกันอยางแพรหลายดวย  

      ในป ค.ศ. 1978 สถาบัน AT&T ผูรับผิดชอบหลักของระบบปฏิบัติการยูนิกซ ซึ่งเปน

องคกรแมของหองวิจัย Bell Labs ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ Version 7 ซึ่งเปนตนแบบ

ของระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) รุนใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่องทําให

ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซกลายเปนผลิตภัณฑที่มีใชงานกันอยางแพรหลายแทนที่จะเปนเครื่องมือ

วิจัยเฉพาะทางดานตางๆ ภายในสถาบัน โดยมีชื่อใหเรียก ภายใตชื่อรุนตางๆ แลวแตปที่ได

พัฒนา เชน  ในป 1982 พัฒนาใชช่ือรุนวา System III และ ในป 1993 พัฒนาใชช่ือรุนวา 

System V เปนตน 

      เนื่องจากมีผูสนใจพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) เพิ่ม

ขึ้นมาหลายแหง สามารถแยกตามสถาบันที่พัฒนาและมช่ืีอเรยีกแตกตางกันออกไปไดดังนี้     

         - University of California at Berkley ไดพัฒนา BSD UNIX (Berkley Software 

Distribution)             

          - กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (Defense Advanced Research Projects Agency - 

DARPA) ไดใหทุนกับ Berkley ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ ใหมีขีดความสามารถดาน

เครอืขายเพิ่มขึ้น เชน         

      1. รุน DARPA Version 4BSD สนับสนุนการทํางานในระบบเครือขายของ ซึ่งมี

โปรโตคอลที่ใชในการ ตดิตอสื่อสาร คอื TCP/IP     

      2. รุน DARPA Version Version 4.4 BSD สนับสนุนการทํางานของโปรโตคอล X.25

      - บริษัทไมโครซิสเต็ม (Sun Microsystem Co.,Ltd) ไดพัฒนา SunOS และ Solaris 

      - บรษิัท DEC ไดพัฒนา Ultrix และเปลี่ยนช่ือเปน OSF/1    

      - บรษิัทไมโครซอฟต ไดพัฒนา XENIX      

      - บรษิัทไอบเีอ็ม ไดพัฒนา AIX เปนตน      

     ซึ่งจะเห็นวาไมวาจะเปนสถาบันใดที่พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating 

System) ก็ตาม ตางก็ยึดแนวทางของสถาบัน BSD UNIX (Berkley Software Distribution) 

หรอืไมก็ใชระบบปฏบิัตกิารยูนกิซ (UNIX Operating System) รุน System V มาเปนตนแบบเพื่อ

พัฒนาใหเปนรูปแบบของตัวเอง  
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       ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) ที่ใชงานอยูในปจจุบันมีการจด

ทะเบยีน (Registered Trademark) ภายใตเครื่องหมายการคาที่ช่ือวา The Open Group ซึ่งเปนผู

กําหนดและรับรองมาตรฐานโดยพจิารณาจาก 2 คุณลักษณะดวยกัน คอื    

       1. ระบบปฏบิัตกิารที่ไดจดทะเบยีนรับรองมาตรฐาน UNIX เชน Digital UNIX, IBM's 

Open Edition MVS, SCO UNIX  เปนตน       

       2. ระบบปฏิบัติการที่ไมไดจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน UNIX ซึ่งในบางครั้งอาจ

เรยีกวาระบบปฏบิัตกิารที่มหีลักการทํางานคลายกับ UNIX (UNIX Compatible) เชน Linux, IBM 

AIX, Sun Solaris, เปนตน          

                                       

8.2 เปาหมายของการออกแบบ (The Gold of Design)    

              

       เนื่องจากยูนิกซ (UNIX) เปนระบบปฏิบัติการขนาดใหญ ดังนั้นเปาหมายหลักของ

การออกแบบ คือ การทํางานหลายๆ งานพรอมกัน (Multitasking) และผูใชหลายคนสามารถ

ทํางานไดพรอมกัน (Multi-User) อกีทัง้ยังเปนระบบปฏบิัตกิารที่พัฒนามาใหใชงานไดกับเครื่อง

คอมพิวเตอรไดหลากหลายประเภท เชน เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainfram Computer) 

มินิคอมพิวเตอรและเวิรกสเตช่ัน (MiniComputer and Workstation) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

(MicroComputer) อีกทั้งยังรองรับการทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มี ผูใช (User) สามารถ

เช่ือมตอเขามาไดมากถึง 120 ตัว ไดพรอม ๆ กันในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการเช่ือมตอบน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) นอกจากนั้นยังสามารถเคลื่อนยายงานและ

แอพพลิเคช่ันไปมาระหวางตางสถาปตยกรรม (Multi-Platform) ได งานที่ประมวลผลอยูบน

ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) หรือระบบปฏิบัติวินโดว (Windows Opearating System) ก็ยัง

สามารถโอนยายมาใชประมวลผลบนระบบปฏิบัติการยูนิกซและยังมีอรรถประโยชน (Utility) ที่

คอยชวยเหลอืใหผูใชงานงายและสะดวกขึ้นอกีดวย 

 

8.3 การจัดการหนวยความจํา (Memory Management) 

             

      เปนระบบปฏบิัตกิารยูนกิซ (UNIX) จะใชวิธีการจัดการหนวยความจําโดยใชเทคนิค

วิธีการสลับ (Swapping) หรือเทคนิควิธีจัดการเพจตามความตองการ (Demand Paging) โดย

พจิารณาจากงาน (Task) หรอืกระบวนการ (Process) ที่เขามาใชงานในระบบ ดังนี้   

    

http://dict.longdo.com/search/อรรถประโยชน์
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      เทคนิควิธีการสลับเขา/ออก (Swapping) เหมาะกับงานหรือกระบวนการที่มีขนาด

เล็กโดยจะเก็บงานหรือกระบวนการที่ตองการประมวลผล (Execute) ลงในหนวยความจําหลัก 

(Main Memory) แตวิธีนี้ก็มีขอจํากัดเกิดขึ้นตรงที่จะตองการกําหนดขนาดของงานหรือ

กระบวนการที่เขามาประมวลผล เชน ถาระบบมีขนาดหนวยความจํา 256 MB  ตองใชพื้นที่

สําหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการขนาด 128 MB เหลือพื้นที่สําหรับกระบวนการอยู 128 MB ซึ่ง 

ณ เวลาหนึ่งถามีงานหรือกระบวนการขนาดเทากับหนวยความจําที่เหลือแสดงวาจะมีเพียง

กระบวนการเดียวเทานั้นที่ประมวลผลอยู หากกระบวนการอื่นที่มีขนาดเล็กหรือใกลเคียงกับ

กระบวนการแรกตองหยุดรอ (Wait) เพื่อใหกระบวนการแรกทํางานแลวเสร็จกอนจึงจะสลับเอา

กระบวนการอื่นเขามาประมวลผลแทนกระบวนการเดิมทําใหตองเสียเวลาและใชประสิทธิภาพ

ของระบบไมดเีทาที่ควร          

      เทคนิควิธีจัดการเพจตามความตองการ (Demand Paging) ใชทํางานควบคูกันกับ

เทคนคิการจัดการหนวยความจําเสมอืน (Virtual Memory) ทําใหงานหรอืกระบวนการที่มีขนาด

ใหญสามารถเขามาประมวลผลในหนวยความจําที่เล็กกวาได โดยนํางานหรือกระบวนการที่

ตองการประมวลผลไวในหนวยความจําหลักสวนงานหรือกระบวนการที่รอการประมวลผลถูก

บรรจุเขาไปเก็บไวในหนวยความจําสํารอง แสดงไดดังภาพที่ 8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.1  แสดงสวนประกอบตางๆ ของหนวยความจําในระบบปฏบิัตกิารยูนกิซ (UNIX) 

    

      จากภาพที่ 8.1 แสดงสวนประกอบตางๆ ของหนวยความจําในระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ โดยกําหนดในสวนสแต็ก (Stack) และในสวนขอมูล (Data) เปนสวนเฉพาะที่งานและ

กระบวนการนั้นๆ ทํางานเทานั้นเมื่อทํางานเสร็จก็จะคืนพื้นที่หนวยความจําที่ใชแลวคืนระบบ 

สแต็ก (Stack)  

  ขอมูล (Data)  

 

  ขอมูล (Data)  

  รหัสโปรแกรม (Program Code) 

  .  
  .  
  .  
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ไลขึ้นไปจนถึงสวนบนสุดของหนวยความจําจะเปนสแต็ก (Stack) ซึ่งใชเก็บขอมูลคําสั่งในการ

เรียก (Call) หรือคําสั่งในการขัดจังหวะ (Interrupt) สวนการทํางานของชุดคําสั่งชุดคําสั่ง 

(Program Code) จะถูกแบงปน (Share) เพื่อใหทุกกระบวนการ (Process) สามารถที่จะเรียกใช

งานไดแตจะกําหนดสิทธิ์เฉพาะอานอยางเดียว (Read) โดยชุดคําสั่งชุดคําสั่งจะถูกกันไวใหแต

ละกระบวนการทํางานจนเสร็จสิ้น โดยระบบปฏบิัตกิารยูนกิซจะใชตารางตัวอักษร (Text Table) 

สําหรับเก็บรอบ (Track) ของกระบวนการที่ใชงานชุดคําสั่งชุดคําสั่ง   

     ขณะที่ระบบปฏิบัติการยูนิกซทํางาน หนวยความจําจะเก็บสวนที่เปนคอรเนล 

(Kernel) ไวตลอดเวลา เพราะคอรเนล (Kernel) เปนกลุมของชุดคําสั่งที่ทํางานพื้นฐานและเก็บ

เฉพาะเพจ (Page) ที่จําเปนตองใชไวหนวยความจําเทานั้น  โดยคอรเนล (Kernel) จะมีคําสั่ง

เรียก (System Call) เพื่อคอยใหบริการกระบวนการ (Process) ที่รองขอการทํางานบางอยาง 

เชน การรับสงขอมูลระหวางเครือขาย การเรียกใชอุปกรณในการรับและแสดงผล (I/O Device) 

ขอมูล เปนตน 

 

8.4 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 

 

      ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) ภายในคอรเนล (Kernel) จะมี

ฟงกชัน (Function) ในการจัดการกระบวนการ (Process Management) ที่เกี่ยวของกับการ

จัดสรรเวลาในการใชงานหนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) การจัด

ตารางการทํางาน (Process scheduling) ซึ่งจะเกี่ยวของกับการคัดเลือกกระบวนการ (Process) 

ที่เปลี่ยนสถานะจาก สถานะพรอม (Ready) เขามาประมวลผล (Execute) ตามรูปแบบของ

อัลกอริทึมและเวลาที่จัดสรรไว ซึ่งสวนใหญจะใชอัลกอริทึมแบบแถวลําดับตามความสําคัญ 

(Priority Queue) ในการเลือกกระบวนการ (Process) เขามาประมวลผล (Execute) สวน

กระบวนการ (Process) ที่ใชเวลาของ CPU มากจะถกูบรรจุเขาไปเก็บไวในหนวยความจําสํารอง

แทน เชน ฮารดจานบันทึก (disk) (Hard disk) เปนตน ระบบปฏิบัติการยูนิกซจะมีคําสั่งสําหรับ

จัดการกระบวนการ ดังนี้                    

      คําสั่ง Fork เปนคําสั่งที่ยอมใหชุดคําสั่ง a สามารถดําเนินการตางกับชุดคําสั่ง b 

ได เชน เปดไฟลบันทึกขอมูลของชุดคําสั่ง b โดยแบงสําเนา (Copy) ออกเปน 2 ชุด เมื่อมีการ

ประมวลผล (Execute) จะสราง Process ID (PID) ขึ้นมาใหมและจะม ีPID ที่ไมซ้ํากัน 

     คําสั่ง Wait เปนคําสั่งที่บอกใหกระบวนการ (Process) หยุดรอ 

     คําสั่ง Exec ใชสําหรับสั่งใหชุดคําสั่งเริ่มทําการประมวลผลใหม 
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8.5 การจัดการอุปกรณในการรับและแสดงผล (I/O Device Management)  

 

     ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) สามารถควบคุมการทํางานของ

อุปกรณในการรับและแสดงผล (I/O Device Management) ที่ตางชนิดกันไดโดยใชไฟลชนิด

พเิศษที่ช่ือวา “i-node” ที่อยูภายในสารบบ ซึ่งเก็บขอมูลและรายละเอียดของอุปกรณ (Device 

Directory) ในขณะที่มีการรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําหลัก (Main Memory) กับอุปกรณ

ตอพวง (Peripheral Device) และมีชุดคําสั่งที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณที่ติดตั้งอยูใน

ระบบปฏบิัตกิารที่เรยีกวา “อุปกรณขับ (Device Driver)”  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีไฟลที่เกี่ยวของเพื่อ

ใชเก็บขอมูลของอุปกรณอยูในสารบบ  (Directory) ที่ช่ือวา /dev นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซยังมีไฟล conf.c ที่ใชเก็บคาพารามิเตอร (Parameter) สําหรับใชควบคุมทรัพยากรตางๆ 

เชน ขนาดของที่พักขอมูล (Buffer) ของคอรเนล (Kernel) หรือขนาดพื้นที่สําหรับการสลับ 

(Swap) กระบวนการ (Process) เขาหรือออกเมื่อมีการเรียกใชงานอุปกรณในการรับและ

แสดงผล (I/O Device)  เปนตน โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซแบงระบบ I/O สําหรับจัดการ

อุปกรณตอพวงตางๆ เปน 2 ประเภท ไดแก           

      1. ระบบ I/O ที่เกี่ยวของกับการจัดการอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลที่เปนบล็อก (Block) 

เชน จานบันทึก (disk) (Disk) เทปแมเหล็ก (Magnetic Tap) ซึ่งอาจจะเรียกอุปกรณกลุมนี้วา 

อุปกรณที่สงขอมูลเปนบล็อก (Block Device) เปนตน          

     2. ระบบ I/O ที่เกี่ยวของกับการจัดการอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลที่เปนตัวอักขระ 

(Character) หรอือุปกรณที่เก็บขอมูลแบบไมเปนโครงสราง (Unstructured I/O) เชน เครื่องพิมพ 

(Printer) ซึ่งอาจจะเรียกอุปกรณในกลุมนี้วา อุปกรณที่ตองมีการติดตอสื่อสารเพื่อสงขอมูล 

(Communication Device) หรอือุปกรณที่รับสงขอมูลเปนตัวอักขระ (Character Device) เปนตน 

 

8.6 การจัดการไฟล (File Management)  

      

       การจัดการไฟลในระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) จะใชวิธีการ

จัดการไฟลในรูปแบบสารบบเดียว (Single Directory) แตมีหลายระดับช้ัน (Multi-Level) เริ่ม

ตั้งแตราก (root) ไลลงมาเรื่อย ๆ จนถึงผูใชไฟลตาง ๆ ไมวาจะเก็บลงในจานบันทึก (disk) และ 

เทป (Tape) มวนไหน ก็จะรวมอยูในสารบบเดยีวกันทัง้หมด     

       8.6.1 ประเภทของไฟล (File Type) โดยยูนิกซ (UNIX) แบงไฟลออกไดเปน 3 

ชนดิ ไดแก ไฟลธรรมดา (Ordinary File) ไฟลพเิศษ (Special File) และ สารบบ (Directory) ดังนี้
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      1. ไฟลธรรมดา (Ordinary File) คือกลุมของขอมูลหลายๆ ไบตวางเรียงตอกันไม

มโีครงสรางของขอมูลใด ๆ เชน ไฟลขอมูล ไฟลชุดคําสั่ง เปนตน การที่ยูนิกซมองไฟลเปนกลุม

ของไบตที่ไมมีโครงสรางขอมูลนี้ สรางความยืดหยุนในการทํางานของชุดคําสั่งตาง ๆ ชุดคําสั่ง

ที่ตองการเก็บขอมูลไวในไฟลตองจัดการเรื่องโครงสรางขอมูลเอาเองทั้งหมด ชุดคําสั่งจึงมี

อสิระในการจัดโครงสรางขอมูลไฟลไดอยางเต็มที ่

     2. ไฟลพิเศษ (Special File) คือ ไฟลที่สามารถอางอิงไปถึงอุปกรณตาง ๆ ใน

ระบบ ยูนกิซมองอุปกรณตาง ๆ ในระบบเปนไฟล เชน เครื่องพิมพ 1 เครื่องเปน 1 ไฟล จอภาพ 

1 จอภาพเปน 1 ไฟล ไฟลเหลานี้จะตดิตอกับตัวขับอุปกรณของอุปกรณนั้น ๆ ดังนั้นการที่จะสง

ขอมูลหรือรับขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ ตองสงหรือรับขอมูลผานทางไฟลของอุปกรณนั้นๆ ซึ่ง

วธินีี้เกดิผลดใีนแงของการถายเทขอมูลของกระบวนการตาง ๆ 

             3. สารบบ  (Directory) คอื ไฟลที่ระบบปฏิบัติการยูนิกซกําหนดโครงสรางขอมูล

ไวให โดยมโีครงสรางเปนสารบบ คือ ขอมูลหนึ่งตัวจะประกอบไปดวยช่ือไฟล และหมายเลขไอ

โหนดของไฟลนัน้          

    นอกจากนี้สารบบยังสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดดวยสารบบ (directory) และไฟลที่

เก็บรวมอยูในจานบันทึก (disk) หรือเทป หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ไมไดเปนสารบบเดียวกันกับ    

สารบบ ของยูนกิซ สามารถนํามาตอเช่ือมโยงเขากับสารบบ ของระบบเปน ไดเร็กทอรี่ยอยหนึ่ง

ได โดยยูนิกซมีคําสั่งพิเศษคือคําสั่ง mount เพื่อใชเช่ือมสารบบ อื่นเขากับสารบบ  ของระบบ 

และในทํานองเดียวกันยูนิกซก็มีคําสั่ง unmount เพื่อตัดสารบบ ยอยออกจากระบบทั้งคําสั่ง 

mount และ unmount นี้มีประโยชนสําหรับการใชจานบันทึก (disk) หรือเทปที่ถอดเขาออกจาก

ตัวขับได 

     8.6.2 การตั้งชื่อไฟลในระบบปฏบิัตกิารยูนิกซ ช่ือไฟลในระบบปฏิบัติการยูนิกซ

จะเปนแบบ Case Sensitive คือ การใชอักษรตัวใหญและอักษรตัวเล็กจะมีความหมายที่ไม

เหมือนกัน เชน ROOT, root, Root และ Root จะถือวาเปนช่ือไฟลที่ไมเหมือนกัน ซึ่งช่ือไฟลที่ใช

ในการตั้งช่ือสามารถกําหนดความยาวไดถึง 255 ตัวอักษรโดยมีการใชโครงสรางตนไมในการ

แสดงการอางถึงสารบบ  (Directory) และไฟลตางๆ จะเครื่องหมาย Slash (/) จากจุดบนสุด 

(Root) ของโครงสรางตนไม ผานลําดับช้ัน (Level) ตางๆ ลงมา แตหากตองการอางอิงขึ้นไปหนึ่ง

ระดับจากสารบบ ปจจุบัน (Current Directory) จะใชเครื่องหมาย 2 จุดติดกัน (..) แสดงไดดัง

ภาพที่ 8.2 
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        นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) ยังไดจัดเตรียมคําสั่ง

สําหรับเรียกดูรายละเอียดในไดรกทอรี โดยเรียกดูผานคําสั่ง ls (ยอมาจากคําสั่ง List) ซึ่งมี

รายละเอยีดที่เกี่ยวของดังนี้        

    - l เปนการกําหนดใหแสดงผลลัพธแบบยาว (Long Format)   

     - a แสดงไฟลขอมูลทัง้หมด       

     - F แสดงเครื่องหมาย / หลังช่ือสารบบ และแสดงเครื่องหมาย * หลังไฟลที่กําลัง

ประมวลผล (Execute) ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.2  แสดงตัวอยางโครงสรางลําดับช้ันของการจัดการไฟลในระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

      (UNIX Operating System) 

 

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงไฟลในแต

ละชุดไดดงัตัวอยางตอไปนี้ 

    r--   หมายถงึ อานอยางเดยีว 

    rw-   หมายถงึ อานและเขยีนได 

    r-x   หมายถงึ อานและประมวลผล (Execute) ได 

    rwx   หมายถงึ อาน เขยีนและประมวลผล (Execute) ได 

/  

/bin 

Essential 

programs  

/dev 

Device 

files 

/etc 

Admin files 

& programs  

/tem 

Temporary 

files 

/public 

Access for 

all users 

/bin More Programs  

/lib 

/tmp 

/local 

/yoo 

/bee 

/tom 

สารบบราก 

(Root Directory) 

/us

 

  

/user 

user 

files 
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      8.6.3 คําสั่งตางๆ ในระบบในระบบปฏิบัติการยูนิกซ โดยจัดการผานระบบ

โหมดคําสั่ง (Command Mode) ซึ่งคําสั่งตางๆ จะอยูในรูปตัวอักษรยอที่ผูใชงานสามารถจดจํา

คําสั่งไดงาย โดยรูปแบบคําสั่งมดีังนี้ 

 

 

 

      โดยที่    command  หมายถงึ   คําสั่งของยูนกิซ (UNIX) ที่ตองการใช 

       argument  หมายถงึ   ทางเลอืกของคําสั่ง 

    filename   หมายถงึ   สารบบหรอืเสนทาง 

คําสั่งที่สําคัญและมักใชงานอยูเปนประจําในระบบปฏบิัตกิารยูนกิซ แสดงไดดังตารางที่ 8.1 

ตารางท่ี 8.1 แสดงคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดไฟลในระบบปฏบิัตกิารยูนกิซ (UNIX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

command    argument    filenname 

คําสั่ง ความหมาย คําอธบิาย 

ls List Directory แสดงรายการช่ือไฟลที่อยูในสารบบ 

ls -l Long List  แสดงรายการขอมูลทัง้หมดในสารบบ 

cd Change Directory เปลี่ยนสารบบ 

cp Copy ทําการคัดลอกไฟลหรอืสารบบ 

rm Remove ลบไฟลหรอืสารบบ 

mv Move ยายไฟลหรอืสารบบ 

lpr Print พมิพไฟล 

mkdir Make Directory สรางสารบบใหม 

format Format ทําการฟอรแมท 

pwd Print Working Directory แสดงช่ือของสารบบที่กําลังทํางานอยู 
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     8.6.4 Shell และ Script File  

     Script File (Command File/Shell File) ใชเพื่อทํางานเดิมซ้ํา ๆ แตละคําสั่ง

ภายในไฟลซึ่งมรูีปแบบ การทํางานดังนี้       

    1. การประมวลผลแบบตอเน่ือง (Synchronous Execution) มีรูปแบบทํางาน

ตามลําดับ โดยทําที่ละคําสั่งตอเนื่องกันไปจนเสร็จสิ้นจึงจะสามารถรับคําสั่งจากผูใชเขามา

ประมวลผลใหมได ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกการทํางานในลักษณะนี้วา “โหมดสวนหนา 

(Foreground Mode)”                                               

    2. การประมวลผลแบบไมตอเน่ือง (Asynchronous Execution) มีรูปแบบ

ทํางานไมเปนลําดับ โดยสามารถรับคําสั่งจากผูใชเขามาประมวลผลใหมไดโดยไมตองคํานึงถึง

วาคําสั่งที่ประมวลผลกอนหนาจะแลวเสร็จซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกการทํางานในลักษณะนี้วา 

“โหมดสวนหลัง (Background Mode)” 

    Shell จะทําหนาที่รับคําสั่งจากผูใช เพื่อสงใหกับระบบปฏิบัติการทํางานตามคําสั่งที่

ผูใชกําหนดไว เชน             

    1. Bourne Shell (sh) เปน Shell มาตรฐานที่มีในระบบปฏิบัติการยูนิกซทุกเวอรชัน 

(Version)  

    2. C Shell (csh) พัฒนามาจากภาษาซี (C Language) มีประสิทธิภาพการทํางาน

สูงกวา Bourne Shell 

    3. Korn Shell (ksh) เปน Shell ที่นํา Bourne Shell และ C Shell มาปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพการทํางานสูงกวา Shell ทั้งสองและเพิ่มคุณสมบัติใหสามารถเขียน Shell Script 

ไดงายแตตัวชุดคําสั่งที่ใชเขยีนมาขนาดใหญ 

    4. Bourne Again Shell (bash) เปน Shell ที่นํา Bourne Shell มาพัฒนาตอจน

กลายเปน Shell มาตรฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) สามารถ

ประมวลผล (Run) ไดทัง้ Script File ของ Bourne Shell และ C Shell 
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สรุป               

     ยูนกิซ (UNIX) เปนระบบปฏิบัติการที่มีความยืดหยุน (Flexibility) สามารถที่จะแกไข

หรอืปรับปรุงใหเขากับระบบอื่นไดตามตองการ รองรับการทํางานทัง้ในระบบงานภายในองคกร

ขนาดกลางและองคกรขนาดใหญ เปนระบบที่มีซอฟตแวรโอเพนซอรซ (Open Source) ทําให

ผูพัฒนาหรือผูที่สนใจสามารถที่จะเขาไปคนควาและทําการศึกษาไดดวยตนเอง อีกทั้งยังเปน

ระบบปฏบิัตกิารที่ไมยดึตดิกับอุปกรณ (Device) หรอืฮารดแวร (Hardware) ที่เกี่ยวกับกับระบบ

อกีดวย   

     การจัดการหนวยความจํา (Memory Management) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX 

Operating System) โดยที่ยูนกิซ (UNIX) จะใชวธิกีารจัดการหนวยความจําโดยใชเทคนิควิธีการ

สลับเขา/ออก (Swapping) หรอืเทคนคิวธิจัีดการเพจตามความตองการ (Demand Paging) โดย

พิจารณาจากงาน (Task) หรือกระบวนการ (Process) ที่เขามาใชงานในระบบโดยใชเทคนิค

วิธีการสลับเขา/ออก (Swapping) จะเหมาะกับงานหรือกระบวนการที่มีขนาดเล็กโดยจะเก็บ

งานหรือกระบวนการที่ตองการประมวลผล (Execute) ลงในหนวยความจําหลัก (Main 

Memory) แตวธิกี็มีขอจํากัดเกิดขึ้นตรงที่วาการกําหนดขนาดของงานหรือกระบวนการที่เขามา

ประมวลผล          

     การจัดการไฟลในระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX Operating System) จะใชวิธีการ

จัดการไฟลในรูปแบบสารบบเดียว (Single Directory) แตมีหลายระดับช้ัน (Multi-Level) เริ่ม

ตั้งแตรูท (root) ไลลงมาเรื่อย ๆ จนถึงผูใชไฟลตาง ๆ ไมวาจะเก็บลงในจานบันทึก (disk) และ 

เทป (Tape) มวนไหน ก็จะรวมอยูในสารบบเดียวกันทั้งหมดโดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) 

แบงการจัดเก็บไฟลออกไดเปน 3 ชนดิ ไดแก       

    1. ไฟลธรรมดา (Ordinary File)       

     2. ไฟลพเิศษ (Special File)        

    3. สารบบ  (Directory)   
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คําถามทบทวน  

1. ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซแยกตามสถาบันที่พัฒนาและมช่ืีอเสยีงแตกตางกันอยางไร     
2. มาตรฐานของระบบปฏบิัตกิาร UNIX มกีี่ลักษณะอะไรบาง                               

3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซแบงระบบ I/O สําหรับจัดการอุปกรณตอพวงตางๆ เปนกี่ประเภท

อะไรบาง                    

4. ยูนกิซ (UNIX) แบงไฟลออกไดเปนกี่ชนดิอะไรบาง         

5. ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซมวีธิกีารตัง้ช่ือไฟลแบบใด                 

6. ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซสามารถกําหนดสทิธิ์ในการเขาถงึไฟลในแตละชุดไดอยางไรบาง     

7. การจัดรูปแบบคําสั่งในระบบปฏบิัตกิารยูนกิซมรูีปแบบเปนอยางไร          

8. จากตารางคําสั่งที่ใหมาจงเตมิความหมายพรอมอธบิายคําสั่งวาใชงานเพื่ออะไร       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่ง ความหมาย คําอธบิาย 

ls   

ls -l   

cd   

cp  

rm   

mv   

lpr   

mkdir   

format   

pwd   
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9. จงอธบิาย Script File (Command File/Shell File) ตอไปนี้     

     9.1 การประมวลผลแบบตอเนื่อง (Synchronous Execution)      

     9.2 การประมวลผลแบบไมตอเนื่อง (Asynchronous Execution )                    

10. จงอธบิาย Shell ตอไปนี้        

     10.1 Bourne Shell (sh)       

    10.2 C Shell (csh)        

    10.3 Korn Shell (ksh)       

    10.4 Bourne Again Shell (bash)   
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      บทท่ี 9 

                   กรณศีกึษา (Case Study) 

ระบบปฏบัิตกิารลนุีกซ:ภาคทฤษฎ ี(Linux Operating System I)                                        

  

    ลีนุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบใหมีโครงสรางการทํางานที่ไม

ซับซอน สามารถใชงานไดกับระบบคอมพิวเตอรทุกรุน สามารถพัฒนาใหเปนระบบปฏิบัติการ

บนโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอื่นๆ ที่ใชระบบปฏิบัติเปนตัวควบคุมกระบวนการทํางาน ทําให

ไดรับความนิยมจากองคกรขนาดใหญ ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานตางๆ รวมทั้งบุคคลผูสนใจ

ซอฟตแวรโอเพนซอรซ (Open Source) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทากับระบบปฏิบัติการวินโดว 

(Windows Operating System) ซึ่งในปจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซมีองคกรหรือผูรวมมือชวย

พัฒนาและปรับปรุงจากทั่วทุกมุมโลก ใหเปนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและงายกับการใชงาน

มากขึ้นกวาเดมิเมื่อเทยีบกับอดตีที่ผานมา      

     ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา หลักการออกแบบ สวนประกอบของระบบ 

ระบบงานยอย การจัดการไฟล ตลอดจนการจัดการเครอืขายและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบปฏบิัตลินุีกซ (Linux) อธบิายไดตามหัวขอตางๆ ดังนี้ (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, 2557) 

 

9.1 ประวัตคิวามเปนมา (History)  

 

     ลนีุกซ(Linux) ถอืกําเนดิขึ้นในป ค.ศ. 1980 โดยนักศึกษาชาวฟนแลนดที่ช่ือวา ลีนุส 

โทรวัลดส (Linus Benedict Torvald) ขณะที่กําลังศึกษาอยูภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(Computer Science) ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) ไดเขียนขอความและ

โพสตขึ้นไปยังเว็บไซตของยูสเน็ต (www.comp.os.minix) มคีวามวาเขาไดสรางระบบปฏิบัติการ

ขนาดเล็ก (Mini operation) ที่มีหนาตาเหมือนกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ (Unix Operating 

System) ขึ้นมาและตั้งช่ือระบบปฏิบัติการตัวใหมนี้วา ลีนุกซ(Linux) ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอด

มาจากระบบปฏิบัติการที่ใชงานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยที่ช่ือวามินิกซ 

(Minix) พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารยแอนดรูว ทาเนนบาวม (Andrew S. Tanenbaum) ซึ่ง

ผูพัฒนาใหความเห็นวามีประสิทธิภาพและความสามารถยังไมเพียงพอตอความตองการของ

ผูใชงานอยางแทจริง จึงเริ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) เวอรชัน
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แรกขึ้นมา ซึ่งในเวลาตอมาไดมกีารนําไปเผยแพรใหกับสาธารณชนหรือผูที่มีสนใจสามารถที่จะ

ดาวนโหลดชุดคําสั่งโปรแกรมตนฉบับ (source code) ไดจากเว็บไซต ftp://nic.funet.fi โดยได

ออกระบบปฏบิัตกิารลนุีกซ (Linux) เวอรช่ัน 0.01 ในชวงแรก 

      ตอมาไดพัฒนาลีนุกซ (Linux) เวอรช่ัน 0.02 ใหมีความสามารถที่จะรัน Shell 

(เชลล) แบบ bash (GNU Bourne Again Shell ) และ Shell (เชลล) แบบ gcc (GNU C Compiler) 

ได หลักจากนัน้ก็ไดพัฒนาตอเนื่องเปนเวอรช่ัน 0.03 และกระโดดขามไปเปนเวอรช่ัน 0.10 และ

ไดพัฒนาอยางตอเนื่องโดยชุดคําสั่งเมอรทั่วทุกมุมโลกและสิ้นสุดที่เวอรช่ัน 0.95 จนกระทั้งใน

เดอืนมนีาคม ป ค.ศ.1992 ไดมกีารพัฒนาเวอรช่ัน 1.0 ขึ้นอยางเปนทางการที่สามารถใชงานได

ทัง้ในบานและสํานักงานที่นําไปตดิตัง้        

      ปจจุบันระบบปฏบิัติการลีนุกซ (Linux Operating System) เปนระบบปฏิบัติการที่มี

ความคลายคลงึกับระบบปฏิบัตกิารยูนกิซ (Unix-liked) อกีทัง้ยังมคีวามสมบูรณแบบในหลายๆ 

ดานและยังไดรับความสนใจจากกลุมคนจํานวนมาก จนสามารถกาวขึ้นเปนระบบปฏิบัติที่มี

ผูใชงานเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป ในทั่วทุกมุมโลกจนในบางครั้งบางกลุมคนอาจจะเรียกไดวาเปน

ระบบปฏิบัติการหลัก (Mainstream Operating System) ที่ใชงานจริงอยูภายในหนวยงานและ

องคกร อกีทัง้ยังเปนคูแขงสําคัญของตลาดซอฟตแวรในระดับการใชงานระบบปฏิบัติการที่มีอยู

กันอยางแพรหลาย อีกทั้งประสิทธิภาพและความสามารถของระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux 

Operating System) ไดถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องอยางรวดเร็ว จะสามารถพัฒนาให

เขากับสถาปตยกรรม (Architechture) หรือแพลตฟอรม (Platform) อื่นๆ มากมาย เชน Sparc 

,Alpha และ Macintosh เปนตน ทําใหชุดคําสั่งเมอรทั่วทุกมุมโลกเริ่มที่จะพัฒนาชุดคําสั่ง

ประยุกต (Application Program) ออกมาใหสนับสนุนการทํางานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ 

(Linux Operating System) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหซอฟตแวรโดยสวนใหญที่มีขายตามทองตลาด

เริ่มจะมีราคาถูกลงอีกทั้งบางครั้งอาจจะใหผูใชงานสามารถที่จะเลือกดาวนโหลดใชงานฟร ี

(Free Down Load) ก็ได แถมยังเปดเผยชุดคําสั่งตนฉบับ (Open Source Code) ใหเปนผูสนใจมี

สวนรวมในการพัฒนาชุดคําสั่งประยุกต (Application Program) นัน้ๆ ได  

        ในป ค.ศ. 1998 สถาบันจัดอันดับ IDC (International Data Corporation of 

Framingham, Messachusette) ไดประเมินไววา การเติบโตของระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux 

Operating System) จะมีสวนแบงตลาดถึงเปนรอยละ 17.2 ของการใชงานการใชงานระบบ

ปฏบิัตขิองบรษิัททั่วทุกมุมโลก ซึ่งระหวางชวงเวลา 4 - 5 ป ที่ผานมามีบริษัทพัฒนาซอฟตแวร

หลายแหงไดนําสวนที่เรียกวาคอรเนล (Kernel) ของระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating 

System) มาพัฒนาตอและนําออกสูทองตลาดมีทัง้ซอฟตแวรใหผูสนใจสามารถที่จะดาวนโหลด
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โปรแกรมฟรี (Free Down Load) และซอฟตแวรเพื่อจัดจําหนายสําหรับดาวนโหลดโปรแกรม

เพื่อการคา (Commercial Distribution) จนสามารถที่จะพัฒนาและเกิดเปนลีนุกซดีสโทร (Linux 

Distribution) หลายสายพันธซึ่งมช่ืีอเรยีกตามคายที่พัฒนา ดังนี้ 

• Slackware Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1993 ถือเปนลีนุกซดิสโทรที่เกาแกมาก

ที่สุด แตยังคงมกีลุมผูใชงานอยูในปจจุบัน พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอรชาวอเมริกัน ที่

ช่ือ  Patrick Volkerding  มีรูปแบบการติดตั้งและใชงานแบบเท็กซโหมด (Text Mode) 

คลายกับระบบปฏิบัติการยูนิกส (UNIX Oprating System) ทํางานอยูในรูปของกราฟก

โหมด (GUI) ทําใหผูใชงานเรียนรูไดงาย มีทั้งรุนเดสกทอบ (Desktop) และเวิรกสเตชัน 

(Workstation)  

• Mandrake Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1998 พรอม ๆ กับลีนุกซดิสโทร (Distro)  

Red Hat Linux (Version 5.1) กอนที่จะแยกตัวออกมาพัฒนาเปนของตนเองโดยใชใหม

วา Mandriva Linux เปนลนีุกซดสิโทรที่มดีวยกันหมายเลขเวอรช่ัน (Version) ทั้งแบบไม

เสยีคาใชจายในการดาวนโหลดโปรแกรม (open source software) และเสียคาใชจายใน

ดาวนโหลดโปรแกรม (business and server editions ) ทั้งยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ทุกๆ 6 เดือน คลายกับลีนุกซดิสโทร (Distro)  สายพันธที่ช่ือวา Ubuntu และลีนุกซดิส

โทร (Distro) สายพันธ Fedora เปนเวอรช่ัน (Version) ใหมลาสุด (ป ค.ศ. 2011) ใชช่ือ

วา Hydrogen 

• Red Hat / Fedora Core Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1993 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เปนลนีุกซดสิโทร (Distro)  ที่มคีวามม่ันคงในการดําเนนิงานมากที่สุด เพราะมีรวมกลุม

และการกอตัง้เปนสมาคมขนาดใหญ ดําเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจโอเพนซอรส (open 

source software) หลายรูปแบบติดตั้ง อีกทั้งยัง มีใหเลือกใชงานไดหลายเพทตฟอรม 

(Platform) อาทิเชน ซอฟตแวรระบบ (system platforms) ซอฟตแวรเกี่ยวกับองคกร

ขนาดกลาง (middleware) ซอฟตแวรเกี่ยวกับงานเฉพาะทาง (applications) ซอฟตแวร

ที่เกี่ยวกับการจัดการผลิต (management products) การใหบริการดานการสนับสนุน

องคกร (support) การฝกอบบรม (training) การบริการเปนที่ปรึกษาในการทําธุรกิจ 

(consulting services) ปจจุบันลีนุกซดิสโทร (Distro) Red Hat ไดแบงสายการพัฒนา

ซอฟตแวรออกเปน 2 สวน คอื        

             1. สวนที่เปนการทําธุรกิจ โดยใชช่ือเรียกวา Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) ซึ่งเปนสินคา (Products) ภายใตเครื่องหมายการคาเพื่อหวังผลกําไร เพื่อความ

อยูรอดขององคกร มกีารพัฒนาผลติภัณฑอยางตอเนื่องออกรุนใหมทุกๆ 2 ป   
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      2. สวนที่เปนสาธารณะหรอืเพื่อชุมชน โดยใชช่ือเรียกวา Fedora Core จะมีลักษณะ

คลายงานวจัิยและพัฒนาที่ภายชุมชนที่เรยีกวา ซอฟตแวรโอเพนซอรส (open source software) 

โดยรวมกันพัฒนาแกไขขอบกพรองและใชประโยชนรวมกันจึงทําใหซอฟตแวรมีความทันสมัย

สามารถที่จะพัฒนาและออกรุนใหมไดทุกๆ 6 เดือน มีประสิทธิภาพสูง เปนที่ยอมรับของผูรวม

พัฒนา                    

     ขอแตกตางระหวาง RHEL กับ Fedora Core Linux คอื  

     1. RHEL เปนสนิคาที่ตองซื้อพรอมกับสิทธิ์ในการใชงานและขอรับการสนับสนุนหลัง

การขาย สวน Fedora Core สามารถดาวนบรรจุมาใชงานไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ ในเรื่องของ

ประสทิธภิาพ  

     2. RHEL จะมีการปรับแตง (Optimization) ใหทํางานในฐานะเครื่องแมขาย (Server) 

โดยเฉพาะในขณะที่ Fedora Core มีคุณสมบัติเขากับการทํางานที่หลากหลาย เชน เครื่องแม

ขาย (Server) เครื่องคอมพวิเตอรตัง้โตะ (Desktop Computer) งานดานสื่อผสม (Multimedia)  

     3. RHEL จะตองผานกระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Test and Certified) 

จากผลิตภัณฑของบริษัทคูคา เชน บริษัท IBM, บริษัท Oracle, บริษัท Sun, บริษัท HP เปนตน 

เพื่อตรวจสอบวาสามารถทํางานรวมกันระบบอื่นๆ ไดครบถวนสมบูรณ ในขณะที่ Fedora Core 

มกีระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐานดังกลาว ดังนัน้ Red Hat Linux จึงเปนลีนุกซดิสโทร 

(Distro) ที่มีผูนิยมและดาวนโหลดโปรแกรมนํามาใชงานกันทั่วโลก อีกทั้งยังถูกนําไปพัฒนาตอ

ยอดเปนลีนุกซดิสโทร (Distro) สายพันธอื่นๆ อีกมาก เชน OpenNA Linux, Linux TLE,Turbo 

Linux เปนตน  

• Debian Linux ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1996 ณ ประเทศอังกฤษ โดยการรวมตัวกัน

ของชุมชุนภายใตโครงการที่ใชช่ือวา Debian Linux ซึ่งตั้งช่ือเพื่อใหเปนเกียรติกับสามี

และภรรยาที่ช่ือ Deb และ Ian Murdock และรวมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซโดย

ไมเนนการดําเนินงานเชิงธุรกิจหรือการคาอยางแทจริงและยังเปนตนแบบของลีนุกซ 

ดิสโทร (Distro) สายพันธอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน Ubuntu ,MEPIS, Xandros, 

Linspire, Damn Small Linux, KNOPPIX เปนตน  ระบบปฏิบัติลีนุกซ Debian เปนลีนุกซ

ดิสโทร (Distro) มีการพัฒนาแพกเกจและเครื่องมือประกอบใหมๆ เกิดขึ้นในวงการลี

นุกซเปนอยางมาก เชน มีการพัฒนาแพกเกจจัดการซอฟตแวร แพกเกจการติดตั้ง 

และเครื่องมือหรือยูทิลิตี้ (Utility Tools) สําคัญๆ ขึ้นมามากมาย เปนตน จนกลายเปน

รูปแบบการใชงานที่ไดมาตรฐานของการใชงานลีนุกซคายหนึ่งเหมือนกับกลุมลีนุกซดิส

โทรคาย Red Hat ที่ไดรับความนยิมเปนอยางมากเชนเดียวกัน สิ่งที่จุดเดนประการหนึ่ง
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สําหรับ Debian Linux คือ ความเสถียร (Stable) อีกทั้งหากผูที่สนใจตองการสอบ

ใบอนุญาต (Linux Certified) กับลีนุกซดิสโทรคาย Red Hat จะมีแยกแบบทดสอบ

ออกเปน 2 ชุด คือ ชุดขอสอบสําหรับผูชํานาญการใชงานระบบปฏิบัติการลีนุกซของ 

Red Hat และชุดขอสอบสําหรับผูชํานาญการใชงานระบบปฏิบัติการลีนุกซของ Debian 

Linux อยางชัดเจน 

• SuSE Linux ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1994 ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีช่ือเรียกเต็มคําวา 

Software Und System-Entwicklung หรือ  Software and systems development  เปน

ระบบปฏบิัตกิารลนุีกซดสิโทร (Distro) อีกคายหนึ่งที่มีขีดสามารถไมแพคายอื่นที่กลาว

มา โดยจุดเดนของระบบปฏิบัติการลีนุกซ SuSE Linux คือ สามารถที่จะรวบรวม

เทคโนโลยีดานตางๆ ในทุกแขนงเขาไวในระบบปฏิบัติตัวเดียวกัน ไดอยางเดนชัด เชน 

เทคโนโลยีดานเสียง (Audio) เทคโนโลยีดานความงายของผูที่ใชงาน (User Friendly) 

เทคโนโลยดีานการตดิตัง้และการตัง้คาคอนฟกตางๆ ของระบบไวภายในเครื่องมือหลัก

เพียงตัวเดียวที่เรียกวา YaST (Yet Another Setup Tools) เทคโนโลยีดานความประณีต

สวยงามที่แสดงผลบนขั้นตอนการติดตั้ง เทคโนโลยีดานความสวยงามของหนา

จอคอมพิวเตอร (Screen on Desktop) ที่เทคโนโลยีดานความนาที่เช่ือถือ (Reliability) 

เปนตน ในปจจุบันระบบปฏิบัติ SuSE Linux ไดรับการประกาศใหเปนระบบปฏิบัติการ

ในหนวยงานภาครัฐของกลุมประเทศยุโรป ตอมาในป ค.ศ. 2005 บริษัท Novell Inc. ได

เขาซื้อกิจการของ SuSE และไดพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซภายใตโครงการที่ช่ือวา 

OpenSUSE มผีลติภัณฑออกใหกับผูใชมากมาย เชน ระบบปฏิบัติการลีนุกซสําหรับผูใช

ทั่วไป (Community Release) ที่มีความทันสมัย สนับสนุนอุปกรณฮารดแวรเกือบทุก

ชนดิ  และยังพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซสําหรับนักพัฒนา (Developer) โดยใชช่ือรุน

นี้วา AppArmor (Application Armor) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการลีนุกซรุนที่มีระบบรักษา

ความปลอดภัยแบบ Name-based Security พรอมความนาเช่ือถือติดตั้งเพิ่มเติมเขามา 

เปนตน 

             ในปจจุบัน ( ค.ศ. 2001 ) มีการนํา Linux มาใชงานในกิจการตาง ๆ มากขึ้น โดยที่

เนนไปที่งานดานระบบแมขาย (Server) และระบบเครือขาย (Network) เปนสวนใหญ สวนการ

ประยุกตใชงาน Linux เพื่อใชงานเปนเครื่องลูกขาย (Client) หรือใชงานบนเครื่องเดสทอป 

(Desktop) นั้นยังคงเปนชวงเริ่มตนเทานั้น แตก็มีแนวโนมที่ชัดเจนที่จะพัฒนา Linux เพื่อใหใช

งานบนเดสทอปเพิ่มมากขึ้น ดังเชน Linux TLE 4.0 ของไทย หรือ Redmond Linux ของทาง

ตางประเทศไดพัฒนา Linux เพื่อใชงานดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีความเปนไปไดที่ระบบปฏิบัติการ
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ลีนุกซ (Linux Operating System) จะเขามามีบทบาทในระดับผูใชทั่วไป และอาจเปนคูแขงที่

สําคัญกับระบบปฏบิัตกิารวนิโดวส (Windows Operating System) ไดในอนาคต  

 

9.2 เปาหมายของการออกแบบ (The Gold of Design) 

                      

      ลนีุกซ (Linux) เปนระบบปฏบิัตกิารซึ่งประกอบดวยชุดคําสั่งคอรเนล (kernel) ซึ่งทํา

หนาที่เปนศูนยกลางของระบบปฏบิัตกิาร (Center Operating System) ประกอบไปดวยชุดคําสั่ง

ขนาดเล็กจํานวนมากที่นํามารวมเขาไวดวยกัน โดยแตละสวนประกอบจะมีหนาที่สนับสนุนการ

ทํางานซึ่งกันและกันเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานตามความตองการของ

ผูใชงาน สวนประกอบที่สําคัญที่สุดภายในระบบปฏิบัติการก็คือตัวชุดคําสั่งคอรเนล (Kernel) 

นั้นเอง โดยภายในคอรเนลจะมีสวนชุดคําสั่งยอยๆ เรียกวา โมดูล (Kernel Module) รวมกันไว

ภายใน แตละโมดูลจะมีหนาที่ชวยใหระบบปฏิบัติการมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยู

กับความสามารถและจํานวนของโมดูลภายในคอรเนล ด ังนั้นระบบปฏิบัติการเกือบทุกระบบ 

จะมีคอรเนลเปนศูนยกลางของระบบ แตความแตกตางกันของระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมา

นั้นขั้นอยูกับการพัฒนาสวนคอรเนลใหรองรับการทํางานดานตางๆ โดยคุณสมบัติที่ดีของ

ระบบปฏบิัตกิารลีนุกซที่ดตีองประกอบไปดวย 5 คุณสมบัต ิตอไปนี้ 

     1. วิธีการติดตั้ง (Installation Method) ควรมีคําอธิบายหรือขั้นตอนการติดตั้งที่ชวย

ใหผูใชทําไดงาย แมแตกรณทีี่ผูไมเคยใชงานคอมพวิเตอรมากอนก็สามารถทําไดดวยตนเอง 

     2. ความงายในการใชงาน (Ease of using) สนับสนุนใหผูใชงานรูสึกถึงความงาย 

สะดวกที่จะเลือกตอการใชงานลีนุกซดิสโทร (Distro) แตละคาย เชน การใชเมาสคลิกเพื่อ

โตตอบกับแอปพลเิคช่ันตางๆ บนหนาจอคอมพวิเตอร เปนตน     

     3. ซอฟตแวรและวิธีการสนับสนุนซอฟตแวรที่จัดมาให (Bundle and Supported 

Software) จะตองมชุีดคําสั่งใชงานตางๆ รวมทั้งยูทิลิตี้ (Utility Tools) ตางๆ ที่ชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชตลอดการใชงานระบบปฏบิัตกิารลนีุกซดสิโทร (Distro) แตละคายดวย                               

     4. การสนับสนุนการทํางานทางเทคนิคและเชิงพาณิชย (Technical and Commercial 

Support ) เชน  หากผูใชซื่อผลิตภัณฑหรือเซ็นสัญญาบริการรายปกับลีนุกซดิสโทร (Distro) 

คายนั้นๆ ก็จะไดรับสิทธิ์ในการบริการหลังการขายตามเงื่อนไขหรือบริการที่ไดกําหนดไวใน

สัญญาหรือหากกรณีที่ผูใชเลือกที่จะขอไดรับการสนับสนุนโดยชุมชน (Community Support) 

หรือกลุมผูใชงานลีนุกซดิสโทร (Distro) คายนั้นๆ รวมตัวกันก็สามารถทําไดโดยไมตองเสีย
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คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น แตผูใชก็ตองยอมรับสภาพคุณภาพของการไดรับบริการก็ไมสามารถ

รับประกันคุณภาพไดเชนเดยีวกัน  

      5. การดําเนินงานเชิงธุรกิจ (Business) ลีนุกซดิสโทรแตละ (Distro) ควรมีระเบียบ

และกฏเกณฑในการขับเคลื่อนระหวางผูมสีวนไดสวนเสยี รวมทัง้มกีารกําหนดเปาหมายองคกร

และการอยูรอด (Survial) หากขาดการไดรับสนับสนุนหรือผลตอบแทนที่ไดรับไมเพียงพอตอ

การดํารงอยูขององคกร ดังนั้นการดําเนินงานเชิงธุรกิจจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ลีนุกซดิสโทร    

แตละ (Distro) ควรจะคํานึงเปนประการแรก เชน กรณีศึกษาของลีนุกซดิสโทร (Distro) คาย 

RedHat Linux ที่นําสามาถนํากิจการของตัวเองเขาสูตลาดหลักทรัพย ตลอดทั้งยังมีสินคาและ

บริการใหเลือกใชงานเปนจํานวนมาก สามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับผูใชงานและองคกร

ตางๆ ที่เลอืกใชงานเปรยีบเที่ยบกับลีนุกซดสิโทร (Distro) คายอื่นๆ ทัง้หมด เปนตน 

   

9.3 การจัดการหนวยความจํา (Memory Management) 

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) จะแบงการจัดเก็บในพื้นที่

หนวยความจําออกเปน 2 สวน คอื         

    1. สวนพื้นที่คอรเนล (Kernel)       

    2. สวนของกระบวนการ (Process) ที่กําลังประมวลผล ซึ่งแบงเปน 3 สวน คอื 

     2.1 Process Code        

     2.2 Process Data         

     2.3 Library Process และ Stack      

     โดย Linux จะใชอัลกอริทึมแบบถูกใชงานนอยที่สุดนําออกไปกอน (Least Recently 

Use: LRU) ในการจัดสรรเพจ (Page) ในหนวยความจําใหกับกระบวนการ (Process) และคอร

เนล (Kernel) และสนับสนุนการใชงานหนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) โดยมีการใช

ตารางเพจ (Page Table) เพื่อใชในการตรวจสอบวาเพจวางหรือไมวาง และใชเทคนิคการสลับ 

(Swapping) และ/หรือ ความตองการใชเพจ(Demand Paging) ในการจัดการหนวยความจํา 

โดยมีขั้นตอนวิธีแบบฮีฟคู Buddy-Heap Algorithm ในการวนรอบ (Track) ของการใชพื้นที่จริง 

(Physical Page) ในหนวยความจํา แสดงไดดังภาพที่ 9.1  
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ภาพท่ี 9.1 แสดงการแบงแยกหนวยความจําในลกัษณะการจัดสรรหนวยความจําแบบฮฟีคู 

    (Splitting of Memory in a Buddy Heap Algorithm) 

 

9.4 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) ใชวิธีการจัดกระบวนการ 

(Process) ผานคําส่ังเรียกระบบ (System Call) เพื่อสงขอความติดตอใหกระบวนการที่อยูนอก

สามารถเขามาใชงานในหนวยความจําหลัก (Main Memory) ไดทันที โดยเปนหนาที่หลักของ

ระบบปฏบิัตกิารลนีุกซ มดีังนี้        

     9.4.1 การจัดตารางการทํางานกระบวนการ (Process Scheduling)  ตัวมีตัว

ระบุ (Descriptor) เพื่อสรางเขตขอมูล (Fields) และใชเก็บรายละเอียดของกระบวนการ โดย

จัดเก็บไวในรูปแบบรายการโยงแบบคู (Double Link List) ใหกับกระบวนการไดโดยอัตโนมัต ิ

     9.4.2 การประสานการทํางานกระบวนการ (Process Interface) โดยใชคําสั่ง

แถวลําดับที่กําลังรอ (Wait Queue) ของกระบวนการ (Process) โดยจัดเก็บไวในรูปแบบรายการ

โยงแบบวงกลม (Circular Link List) โดยใชสัญญาณในการเช่ือมตอ ซึ่งภายในโครงสรางเขต

ขอมูล (Fields) จะประกอบดวย ตัวนับสัญญาณ (Countable Signal) จํานวนกระบวนการ 

(Process Number) ที่กําลังรอสัญญาณและรายช่ือของกระบวนการ (Process Name) ที่กําลังรอ

รับสัญญาณบอกวาสามารถเขามาใชทรัพยากรไดเมื่อใด 

 

9.5 การจัดการอุปกรณรับและแสดงผล (I/O Device Management) 

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) มีฟงกชันเพื่อชวยประสานการ

ทํางานรวมกับอุปกรณฮารดแวรของระบบคอมพวิเตอรไวอยางครอบคลุม โดยระบบปฏิบัติการ

 

หนวยความจํา

ขนาด (16K)  

หนวยความจํา

ขนาด (8K)  

หนวยความจํา

ขนาด (8K)  

หนวยความจํา

ขนาด (8K)  

หนวยความจํา

ขนาด (4K)  

 หนวยความจํา

ขนาด (4K)  
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ลีนุกซสามารถจําแนกประเภทของอุปกรณไดโดยกําหนดหมายเลข (Number) ใหกับแตละ

อุปกรณ ดังนี้             

      1. หมายเลขอุปกรณหลัก (Major Device Number) ใชเปนตังช้ี (Index) เพื่อระบุ

ประเภทของอุปกรณ                

     2. หมายเลขอุปกรณรอง (Minor Device Number) ใชระบุรายละเอยีดอุปกรณนัน้ๆ 

ซึ่งหมายเลขอุปกรณทั้งสองจะถูกสงไปในรูปแบบคาคงที่ (Argument) ของชุดคําสั่งขับอุปกรณ 

(Device Driver) เพื่อใชระบุการเขาถงึและควบคุมการทํางานของอุปกรณ I/O  

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซแยกอุปกรณแตละชนิดออกเปน 3 หมวดหมู (Class) คือ 

อุปกรณที่เกี่ยวกับตัวอักขระ (Character Device) อุปกรณที่เกี่ยวกับบล็อกขอมูล (Block 

Device) และอุปกรณเช่ือมตอเครอืขาย (Network Interface) แสดงไดดังภาพที่ 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.2 แสดงโครงสรางของกลุมอุปกรณ I/O ของระบบปฏบิัตกิารลนีุกซ 

      (Device-Driver Block Structure )  

 

9.6 การสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess Communication) 

              

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) มีฟงกชันที่เกี่ยวของเพื่อใชใน

การตดิตอสื่อสารระหวางกระบวนการตามเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้นหรอืจะใชการสงผานขอมูล

จากกระบวนการ (Process) หนึ่งไปยังกระบวนการ (Process) อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบ

การดําเนนิการ ดังนี้  

  ระบบแฟมขอมูล 

(File System)  

  อุปกรณท่ีเก็บแฟมขอมูลทีเปน

บล็อก (Block Device File)   

  ท่ีพักขอมูล (Buffer Cache)  

  ตัวจัดการการรองขอ (Request Manager)  

  อุปกรณที่

เกี่ยวกับบล็อก

ขอมูล  

(Block Device 

Driver)  

ตังจัดการการเชื่อมตอแบบ SCSI 

(SCSI Manager)   

อุปกรณขับการเชือ่มตอแบบ SCSI          

(SCSI Device Driver)   

  อุปกรณท่ีเก็บแฟมขอมูลที

ละตัวอักษร  

(Character Device File)   

  ชองสัญญาณเพื่อ

เชื่อมตอเครอืขาย 

(Network Socket)   

โปรโตรคอลตัวขับ

(Protocol Driver)  

  อุปกรณขับเพื่อเชือ่มตอ

เครอืขาย (Network 

Device Driver)   

 

อุปกรณขับชนดิทีละ

ตัวอักษร 

(Character Device Driver)   

TTY Driver      Line                              

             Discipline  
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      9.6.1 สัญญาณและการเขาจังหวะ (Synchronization and Signal)  สัญญาณ

สามารถสงผานกันไปมาระหวางกระบวนการ (Process) โดยคอรเนล (Kernel) จะเปนตัวสราง 

(generates) สัญญาณภายในขึ้นมา เพื่อสงใหกับกระบวนการวาสามารถที่จะสงขอมูลผานชอง

ทางการสื่อสารบนระบบเครือขายหรืออาจจะสงสัญญาณไปยังกระบวนการพอ (Parent 

Process) เมื่อกระบวนการลูก (Child Process) ทํางานเสร็จหรือไดรับขอมูลแลวหรือไมก็ตัว

จัดการเวลาแจงสิ้นสุดเวลา (Timer Expires) ในการรับสงขอมูลระหวางกระบวนการ โดยลีนุกซ

คอรเนล (Linux Kernel) จะไมมีการสงสัญญาณเพื่อใหเกิดการติดตอสื่อสารขึ้นในขณะที่มี

กระบวนการกําลังประมวลผล (Running) อยูภายในคอรเนลโหมด (kernel Mode) ขณะที่

กระบวนการอื่นๆ จะตองหยุดรออยูภายในแถวคอยลําดับ (Wait Queue) จนกวากระบวนการ 

(Process) ภายในคอรเนลโหมด  จะตองประมวลผลจนเสร็จกอนแลวจึงจะสงสัญญาณไปบอก

เพื่อใหกระบวนการอื่นเขามาประมวลผลตอไปได               

     9.6.2 การสงผานขอมูลในแตละกระบวนการ (Passing of Data Amount 

Process)  ลนุีกซ (Linux) จะใชกลไกในการสงผานขอมูลในแตละกระบวนการโดยใชมาตรฐาน

ของ UNIX ที่เรียกวา “ทอสง (Pipe)” รูปแบบการทํางานจะเปนแบบกระบวนการลูก (Child 

Process) จะสบืทอดคุณสมบัต ิ(Inherit) ชองทางการติดตอสื่อสารจากกระบวนการพอ (Parent 

Process) เพื่อใชในการเขียนหรืออานขอมูลผานทอสง ซึ่งระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux 

Operating System) จะมีชุดคําส่ังพิเศษที่ใชจัดการเหตุการณดังกลาวเรียกวา ซอฟตแวรระบบ

เสมือนในการจัดการไฟล (Virtual File System Software) โดยในแตทอสงจะมีคูลําดับของ

แถวคอยลําดับ (Wait Queue) ในการเขาจังหวะเพื่ออานและเขยีนไฟลในเวลาเดยีวกัน 

 

9.7 โครงสรางระบบเครอืขาย (Network Structure) 

  

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) มีฟงกชันในการติดตอระหวาง

เครือขายไมเฉพาะแตเครื่องขายโดยมาตรฐานโปรโตคอลระหวางระบบปฏิบัติการยูนิกซกับ

ยูนิกซ (UNIX to UNIX) เทานั้นยังรองรับการติดตอระหวางเครือขายที่ไมใชตระกูลของ

ระบบปฏิบัติการยูนิกซดวย (Non-UNIX) ซึ่งแตเดิมการเช่ือมตอเครือขายจะเปนการทํางานบน

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) มากกวาเครื่องเวิรกสเตช่ันที่มีขนาดใหญ (Large 

Workstations) หรือในกลุมของระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Class System) โดยมี

โปรโตคอลที่ใชคือ AppleTalk และ IPX เทานั้น โดยลีนุกซคอรเนล (Linux Kernel) มีชุดคําสั่งที่



177 
 

ใชจัดการในระดับเครอืขายอยู 3 ระดับคอื      

     1. การเช่ือมตอของชองสัญญาณ (The Socket Interface) 

     2. ตัวขับโปรโตคอล (Protocol Driver) 

     3. อุปกรณตัวขับการเช่ือมตอบนระบบเครอืขาย (Network Device Drivers) 

 

9.8 การรักษาความปลอดภัย (Security) 

  

     ระบบปฏบิัตกิารลนีุกซ (Linux Operating System) มรูีปแบการรักษาความปลอดภัย

คลายกับระบบระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) โดยแบงการรักษาความปลอดภัยออกเปน 2 

กลุม ดังนี้             

    9.8.1 การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เปนการที่จะแนใจไดวาไมมีใครที่

สามารถเขาถึงระบบโดยเปนการยืนยันเบื้องตนวาเปนบุคคลที่ถูกตองเขามาในระบบ ซึ่ง

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) แบบเดิมมักจะใชรหัสผาน (Password) เพื่อปองกันการเขาถึง

ระบบ อีกทั้งเมื่อมีการเช่ือมตอระบบบนเครือขายยังมีการเขารหัส (Encrypted Password) ใน

การเขาถงึไฟล (File) ถาไมมกีุญแจสาธารณะ (Publicly Readable) ในการอานขอมูลในไฟลและ

ยังกําหนดเวลา (Limit the Times) ในการเขาถงึอกีดวย ในปจจุบันมีการนําวิธีการยืนยันตัวแบบ

ใหมมาใช เรียกวา รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลโดยจํากัดสิทธิ์ ใหกับผูใชงาน (Pluggable 

Authentication Model: PAM) เชน วิธีการยืนยันตัวบุคคล ระดับการเขาถึงไฟล บัญชีผูใชงาน 

การเปลี่ยนแปลงรหัส เปนตน  

     9.8.2 การควบคุมการเขาถึง (Access Control) ภายใตระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

(UNIX) รวมถงึระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) จะกําหนดการควบคุมเขาถึงโดยกําหนดตัวเลขที่

ไมซ้ํากัน (Unique Numeric Identifiers) ดังนี้           

     1. กรณีเปนผูใชคนเดียว (Single User) กําหนดการเขาถึงโดยใชรูปแบบเปน User 

Identifier (uid)                     

     2. กรณีเปนผูเปนกลุม (Group User) กําหนดการเขาถึงโดยใชรูปแบบเปน Group 

Identifier (gid)  การควบคุมการเขาถงึถูกประยุกตใชกับวัถตุที่แตกตางกัน (Various Object) ใน

ระบบ โดยทุก ๆ  การใชงานไฟลในระบบจะถูกปองกันดวยกลไกมาตรฐานการควบคุมการ

เขาถึง นอกจากนั้นการใชวัตถุรวมกัน เชน สวนการใชหนวยความจํารวมกัน  Semaphores 

และการใชการเขาถงึระบบเดยีวกัน เปนตน 
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สรุป 
     ลีนุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการไดรับความนิยมจากทุกกลุมผูใชงานทั่วโลก 

เพราะเปนระบบปฏิบัติการที่เปดเผยชุดคําสั่งตนฉบับ (Open Source Code) มีความยืดหยุน 

(Flexibility) และสามารถทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรหลายสถาปตยกรรม (Multi Platforms) 

มีสวนติดตอกับผูใช (User Interface) และสวนติดตอกับชุดคําสั่ง (Programming Interface) 

ภายใตมาตรฐานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) สามารถประมวลผลไดกับงานจํานวนมาก

และใชไดกับการทํางานที่หลาก รองรับการทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 

องคกรขนาดเล็กและขนาดใหญ 

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) ใชวิธีการจัดกระบวนการ 

(Process) ผานคําส่ังเรียกระบบ (System Call) เพื่อสงขอความติดตอใหกระบวนการที่อยูนอก

สามารถเขามาใชงานหนวยความจําหลัก (Main Memory) ไดโดยหนาที่หลัก คือ การจัดตาราง

การทํางานของกระบวนการ (Process Scheduling) การติดตอประสานการทํางานกระบวนการ 

(Process Interface) และยังมฟีงกชันที่เกี่ยวของเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ

ตามเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้นหรือจะใชการสงผานขอมูลจากกระบวนการ (Process) หนึ่งไปยัง

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดนมรูีปแบบการการดําเนนิการ คอื การใชสัญญาณและการเขา

จังหวะ (Synchronization and Signal) และการสงผานขอมูลในแตละกระบวนการ (Passing of 

Data Amount Process)    

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) มีฟงกชันในการติดตอระหวาง

เครือขายไมเฉพาะแตเครื่องขายโดยมาตรฐานโปรโตคอลระหวางระบบปฏิบัติการยูนิกซกับ

ยูนิกซ (UNIX to UNIX) เทานั้น ยังรองรับการติดตอสื่อสารระหวางเครือขายที่ไมใชตระกูลของ

ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซดวย (Non-UNIX) นอกจากนี้ยูนิกซ (UNIX) จะกําหนดการควบคุมเขาถึง

โดยใชตัวเลขที่ไมซ้ํากัน (Unique Numeric Identifiers) เชน ผูใชคนเดียว (User Identifier: uid) 

และผูใชเปนกลุม (Group Identifier: gid)  เปนตน 
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คําถามทบทวน             
1. จงอธบิาย Linux Distribution ตอไปนี้       

     1.1 Slackware Linux         

     1.2 Mandrake Linux        

     1.3 Red Hat / Fedora Core Linux        

     1.4 Debian Linux        

    1.5 SuSE Linux                                               

2. คุณสมบัตทิี่ดขีองระบบปฏบิัตกิารลนุีกซประกอบไปดวยอะไรบาง           

3. ระบบปฏบิัตกิารยูนกิซสามารถกําหนดสทิธิ์ในการเขาถงึไฟลในแตละชุดไดอยางไรบาง      

4. จงแสดงการแบงแยกหนวยความจําในลักษณะการจัดสรรหนวยความจําแบบฮฟีคู                

5. ระบบปฏบิัตกิารลนีุกซใชวธิกีารจัดกระบวนการอยางไร       

6. จงแสดงโครงสรางของกลุมอุปกรณ I/O ของระบบปฏบิัตกิารลนีุกซ                  

7. จงอธบิายวธิกีารสื่อสารระหวางกระบวนการ (Interprocess Communication) ตอไปนี้     

     7.1 สัญญาณและการเขาจังหวะ (Synchronization and Signal)   

     7.2 การสงผานขอมูลในแตละกระบวนการ (Passing of Data Amount Process)     

8. ชุดคําสั่งที่ใชจัดการในระดับเครอืขายในระบบปฏบิัตกิารลนีุกซมทีัง้หมดกี่ระดับะไรบาง    

9. วธิกีารยนืยันตัวบุคคล (Authentication) ในระบบปฏบิัตกิารลนุีกซทําไดอยางไร       

10. จงอธบิายวธิีการควบคุมการเขาถึง (Access Control) ภายใตระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux)

     

  

                                            

 

 

 

 



180 
 

     เอกสารอางองิ 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน. คนเมื่อ 19 มกราคม 2556,                

      จาก: http://rirs3.royin.go.th/coinages                           

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ. (2556). วิกิพีเดีย. คนเมื่อ 19 มกราคม 2556, จาก: http://th.wiki          

       pedia.org/wiki                                

พีรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสุกุลชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู. (2553). ระบบปฏิบัติการ: Operating 

       Systems. กรุงเทพฯ : เคทพี ีแอนด คอนซัลท.             

พรีะพนธ โสพัศสถติย. (2552). ระบบปฏิบัติการ. Operating Systems. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ             

       จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.                  

Silberschartz, Galvin, Gangne. (2011). Operating System Concepts. 8 th (ed), New York:                        

       McGra Hill. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

          บทท่ี 10 

                   กรณศีกึษา (Case Study) 

ระบบปฏบัิตกิารลนุีกซ:ภาคปฏบัิติ (Linux Operating System II)                                        

            

      ปจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Operating System) นั้นเขามามีบทบาทใน

การทํางานของคนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งคุณสมบัติเดนก็คือซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source) 

ตรงตามเงื่อนไขของ GPL (General Public License)  ซึ่งเปนโมเดลของซอฟตแวรโอเพนซอรส 

(Open Source) ที่มีการเปดเผยรหัสการพัฒนาใหทุกคนไดเขาถึง และตอยอดการพัฒนาตอไป

ไดอยางไมมีขอจํากัด ในปจจุบันลีนุกซ (Linux) ไดแพรกระจายออกไปอยางกวางขวาง ภายใต

ขอกําหนดของ Free Software คือ ผูใชมีอิสระและเสรีในการรันหรือใชซอฟตแวรสําหรับทุกๆ

วัตถุประสงค ผูใชมเีสรใีนการปรับปรุงแกไขซอฟตแวร เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ ผูใชมี

อสิระเสรใีนการทําสําเนาซอฟตแวร (Copy Software) เพื่อเผยแพรไปยังบุคคลอื่นและผูใชมีเสรี

ในการเผยแพรซอฟตแวรที่ไดรับการปรับแตงใหเหมาะสมตามความตองการแลว ซึ่งมี

หนวยงานที่ควบคุมเงื่อนไข อยางเชน GNU ยอมาจากคําวา “GNU’s Not Unix” จึงทําใหมีขอ

แตกตาง จากระบบปฏบิัตกิารอื่น ๆ ที่มกีารจําหนายเชิงธุรกจิ และมรีาคาคอนขางแพง เปนตน 

      ในบทนี้จะกลาวอธิบายวิธีการติดตั้งและใชงานระบบปฏิบัติการ Ubuntu ซึ่งผูใช

สามารถเรยีนรูและฝกฝนการใชงานเพื่อพัฒนาทักษะเบื้องตนตามหัวขอตางๆ อยางเปนขั้นตอน 

(วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร,ี 2557) 

 

10.1 ทําความรูจักระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu  

              

      ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเปนลีนุกซดิสโทร (Distro) ที่ไดรับความนิยมในกลุมผูใช

ระบบปฏิบัติการอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังเปนระบบปฏิบัติการเปดที่ทุกคน

หรือกลุมผูที่สนใจสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหรือดาวนโหลดไปติดตั้งเพื่อใชงาน 

ดังนั้นระบบปฏิบัติการแบบนี้จึงใชช่ือเรียกวา ระบบปฏิบัติการโอเพนซอรส (Opensource 

Operating System)  สวนคําวาลีนุกซดิสโทร (Distro) มาจากคําเต็มวา Linux Distribution ซึ่ง

หมายถึงลีนุกซสายพันธที่มีการรวมกันพัฒนาและกระจายใหกับผูอื่นสามารถที่จะเลือกนําไป

ติดตั้งใชงานเหมือนลีนุกซสายพันธอื่นๆ ที่มีอยูเลือกใชงานกอนแลว เชน Redhat, SUSE, 

Mandriva เปนตน ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเปนลีนุกซดิสโทร (Distro) ที่มีพัฒนาโดยอางอิง
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จากชุดคําสั่งตนแบบเดิม คือจากคายของสายพันธ Debian GNU/Linux ซึ่งเปนพื้นฐานในการ

พัฒนาเพื่อตอยอดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็เปนคํากลาวที่ไมผิดอะไร แตสาเหตุที่ทําให

ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเปนที่นิยมอยางรวดเร็วอาจเปนเพราะมีจุดเดนที่ ไม เหมือน

ระบบปฏิบัติการคายอื่นคือ สามารถที่จะคัดเลือกชุดคําสั่งในสวนที่จําเปนและสําคัญจริง ๆ 

ใหกับผูใช อกีทัง้ยังมแีผนซดีสีําหรับติดตั้งเพียงแผนเดียวเทานั้น (Only One CD for Install) และ

ยังมีรุนสําหรับคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Laptop Computer) และเครื่องแมขาย (Sever) ให

ผูใชงานสามารถเลอืกใชงานไดอยางเหมาะสมกับระบบงานที่ตองการอกีดวย 

 

10.2 ลักษณะเดนของระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu  

 

      1. การปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง (System Update) ระบบปฏิบัติการอูบันตูเปน 

ลีนุกซสายพันธุ Debian ที่มีการนําระบบการจัดการชุดคําสั่งสําเร็จรูปตางๆ ที่เรียกวา APT 

(Advanced Package Tool) มาใชทําใหมีจุดเดนตรงที่ผูใชงานสามารถเลือกติดตั้งชุดคําสั่งเสริม 

(Software Package) โดยเช่ือมตอเพื่อดาวนโหลดโปรแกรมและทําการติดตั้งผานเครือขาย

อนิเทอรเน็ต (Internet) ไดตลอดเวลาและยังมีสวนที่ชวยจัดการปรับแตงคาพื้นฐานตางๆ ใหกับ

ระบบคอมพวิเตอรของผูใชงานไดโดยอัตโนมัต ิ

      2. การติดตั้งแบบกราฟก (Graphic Installation) ระบบปฏิบัติการอูบันตูมีรูปแบบ

กราฟกของผูใชและคอมพวิเตอร (Graphic User Interface) ทําใหมีความสะดวกและงายตอการ

ตดิตัง้เพื่อใชงานจรงิ 

      3. ลองใชงานกอนที่จะติดตั้งจริง (Try before You Install) ระบบปฏิบัติการอูบันตู

ยอมใหผูใชสามารถทดลองติดตั้งเพื่อใชงานกอน โดยที่ไมตองติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร

ของผูใช จนกวาผูใชงานจะมีความแนใจและม่ันใจวาจะเลือกใชงานจริงจึงเลือกที่จะติดตั้งลงใน

จานบันทกึ (disk) ของผูใชเปนการถาวรได 

      4. ใชซีดีติดตั้งโปรแกรมเพียงแผนเดียวเทานั้น (One-Cd Only) ระบบปฏิบัติการ    

อูบันตูมีความสามารถในการจัดชุดชุดคําสั่ง (Software Package) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะทําให

ไฟลและชุดคําสั่งสําหรับติดตั้งจํานวนไมมากจนเกินไปซึ่งบรรจุลงไดในแผนซีดีเพียงแผนเดียว 

เพื่อไมทําใหผูใชงานเกิดความสับสนหรือลดความซ้ําซอนในการติดตั้งและใชงาน ทําใหใชเวลา

ในการตดิตัง้ชุดคําสั่งไมยาวนานจนเกนิไป 

      5. มคีวามทันสมัยอยูตลอดเวลา (Up to Date) ระบบปฏิบัติการอูบันตูจะมีเวอรช่ัน 

(Version) ออกใหมในทุกๆ 6 เดือน (โดยกําหนดออกในทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
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ทุกๆ ป) พรอมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ผูใชงานสามารถที่จะดาวนโหลดโปรแกรมเพื่อ

ปรับปรุงใหโปรแกรมมคีวามทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 

10.3 รูปแบบการตดิตั้งระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu  

 

      ระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu สามารถดาวนโหลดโปรแกรมผานทางเว็บไซต (Website)  

http://www.ubuntu.com โดยสามารถเลือกรูปแบบการดาวนโหลดโปรแกรมเพื่อใชในการ

ตดิตัง้ ซึ่งสามารถแยกเปน 3 รูปแบบตามกลุมผูใชงาน ดังนี้ 

      1. Download Ubuntu Server: ไฟลในรูปแบบนี้จะสรางออกมาเปนแผนที่สามารถ

รองรับใชงานไดสําหรับองคกรที่ตองการความม่ันคงมากขึ้นสําหรับการใชงานขนาดใหญ (Long 

Term Support: LTS) 

      2. Download Ubuntu: ไฟลในรูปแบบ Desktop เปนแผนที่สามารถใชงานไดโดยไม

ตองติดตั้ง หรือใชสําหรับติดตั้งดวยก็ได ซึ่งจะเปนการติดตั้งผานอินเทอรเฟสแบบ GUI ที่

สามารถใชเมาสคลกิเพื่อตดิตัง้ และกําหนดคาตางๆ ระหวางตดิตัง้ได 

      3. Alternate Download: ไฟลนี้จะสรางออกมาเปนแผนที่สําหรับติดตั้งโดยเฉพาะ 

และเปนการติดตั้งผาน Text base UI (คลายการติดตั้ง Windows XP) เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอย

แลวจะใชงานไดเหมอืนกับที่ตดิตัง้ผานแผน Desktop CD ทุกประการ 

 

10.4 ข้ันตอนและวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)     

Daily Build 

 

      กรณีศึกษา (Case Study): ระบบปฏิบัติการลีนุกซ: ภาคปฏิบัติ ของบทเรียนบทที่ 

10 ผูสอนจะเนนการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนทดลองติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 

LTS (Precise Pangolin) Daily Build ลงบนอุปกรณบันทึกขอมูลแบบพกพา (Thumb Drive/ 

Flash Drive) เพื่อใหงายและสะดวกในจัดการเรียนการสอนโดยผูสอนสามารถแสดงขั้นตอน

การดาวนโหลดโปรแกรมและวธิกีารตดิตัง้ ดังนี้      

ข้ันตอนท่ี 1 การดาวนบรรจุไฟล 2 ไฟลลงบน Desktop ของเครื่องคอมพวิเตอร 

1. Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 

2. precise-desktop-i386.iso 

 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
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สามารถแสดงขัน้ตอนตางๆ ของการดาวนบรรจุไฟลดังนี้ 

   1. ดาวนบรรจุ Download Pen Drive Linux's USB Installer  ผานทางเว็บไซต (Website)    

  http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button 

 2. คลิ๊ก (Click) เลอืก Download Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 
 

           
3. คลิ๊ก (Click) เลอืก บันทกึแฟม Save File ลงบน Desktop 

 

 
 

4. บิ้ลคลิ๊ก  (Double-Click) ที่ไฟล Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่ดาวนโหลด

โปรแกรมมา 
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  5. คลิ๊ก (Click) เลอืกรัน (Run) 

 

 
 

6. เลอืก I Agree 

 

 
 

 7. คลิ๊ก (Click) เลอืก Ubuntu 12.04  Desktop Daily Build 
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8. คลิ๊ก (Click) เลอืก Download the iso (Optional) แลว  คลิ๊ก (Click) เลอืก Yes 

 

 
 

9. คลิ๊ก (Click) เลอืก precise-desktop-i386.iso แลว คลิ๊ก (Click) เลอืก Save as 

 

 
 

10. Save File ที่ช่ือ precise-desktop-i386 ลงบน Desktop ของเครื่องคอมพวิเตอร 
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ข้ันตอนท่ี 2 การตดิตัง้ Ubuntu 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive  

 1. ดับเบิ้ลคลิ๊ก  (Double-Click)  ที่ไฟล  Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่  

   ดาวนโหลดโปรแกรม 

 
 

         2. คลิ๊ก (Click) เลอืกรัน (Run) 

 

                     
 

 3. เลอืก I Agree 

 

 



188 
 

 4. Step 1: คลิ๊ก (Click) เลอืก Ubuntu 12.04 Desktop Daily Build 

 

        
 

 5. Step 2: คลิ๊ก (Click)  เบราว (Browse) 

 

        
 

 6. คลิ๊ก (Click) เลอืก precise-desktop-i386 
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จะเห็นวาขอความใน Step 2 จะเปลี่ยนจาก  สเีหลอืง --> เปนสเีขยีว  

C:\Users\mooky\Desktop\precise-desktop-i386.iso 

 
 

 7. Step 3: คลิ๊ก (Click) เลือก USB Flash Drive ที่เตรียมไว (ตองเสียบ USB Flash 

 Drive ไวกอนหนาตัง้แต Step 1) 
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 8. Step 4: แดรกเมาส (Drag Mouse) ไปทางขวาเลือกขนาดความจุของ

 ระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu ที่ตองการ (แนะนําใหเลอืกขนาดความจุสูงสุดที่เลอืกได 

 

 
 

 9. คลิ๊ก (Click)  เลือก Create แลวตอบ Yes ระบบจะเริ่มทําการติดตั้ง

 ระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu ลงบน USB Flash Drive 

            
 

 10. แสดงความกาวหนาในการตดิตัง้  (Execute)   
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 11. การตดิตัง้สมบูรณ (Installation Complete) คลิ๊ก (Click) ปด (Close)   

              
              

10.5 ข้ันตอนการเริ่มใชงานระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) 

Daily Build 

     1. ทําการ Set Bios ใหเครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียน โดยการกําหนดให Bios ทํา

การบูต (Boot) จาก Flash Drive เปนลําดับแรก (1st) แลว Save คา Bios แลวรีบูตเครื่อง 

(Reboot) เครื่องคอมพวิเตอรอกีครัง้ 

     2.เสียบ Flash Drive ที่ไดติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ไวแลวเมื่อเครื่อง

คอมพิวเตอรบูตขึ้นมาจะปรากฏหนาตา Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Daily Build for 

Desktop ดังรูปขางลาง 

 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
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10.6 สวนประกอบตางๆ ของระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu 12.04 LTS แสดงไดดังภาพที่ 10.1 

 10.6.1 หนาจอการทํางาน ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 10.1  แสดงสวนประกอบตางๆ ของระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu 12.04 LTS 

 

 1. เมนู Search ใชสําหรับคนหาและเรยีกใชงานชุดคําสั่งตางๆ  
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 2. Install Ubuntu 12.04 LTS สําหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ลงบนเนื้อที่

 ฮารดดกิส 

           
 

 3. Home แสดงโฟรเดอรที่บรรจุไฟลตางๆ 

          
  

 4. FireFox Web Brower สําหรับทองโลกอนิเตอรเน็ต 
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 5. LibreOffice Writer ชุดคําสั่งสําหรับพมิพงานเอกสาร (คลายกับชุดคําสั่ง MS-Word) 

  
 

 6. LibreOffice Calc ชุดคําสั่งสําหรับงานตาราง (คลายกับชุดคําสั่ง MS-Excel) 

  
 

 7. LibreOffice Inpress ชุดคําสั่งสําหรับงานนําเสนอ     

      (คลายกับชุดคําสั่ง MS-PowerPoint) 
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 8. Ubuntu Software Center สําแหลงรวมแอปพลิ่เคช่ัน (Application) และ 

      ซอฟตแวร (Software) สําหรับดาวนบรรจุ 

  
 

 9. Ubuntu One สถานที่ลงทะเบียนเปนสมาชิก Ubuntu One ในการมีพื้นที่สวนตัวใน

 การจัดเก็บไฟล (File) รูปภาพ (Photo) เพลง (Music) อีกทั้งยังเปนแหลงในการ

 แลกเปลี่ยนไฟล (post online) ใหกับเพื่อนสมาชิกในกลุมไดอกีดวย 

  
 

 A. System Settings การตัง้คาและปรับแตงตางๆ ของระบบแบงออกเปน 3 สวน คอื 

 1. Personal การตัง้คาและปรับแตงเครื่องคอมพวิเตอร Desktop 

 2. Hardware การตัง้คาและปรับแตงอุปกรณตางๆ 

         3. System การตัง้คาและปรับแตงขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบคอมพวิเตอร 
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  B.Workspaces Switcher สําหรับสลับหนาจอการทํางานเสมอืน 

   
 

  C.Trash ถังขยะเก็บไฟลที่ถูกลบแลว 
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 10.6.2 เมนูหลัก ของ Ubuntu 12.04 LTS ประกอบไปดวยเมนูทัง้หมด 5 เมนู ดังนี้ 

       1. Applications 

       2. Recently Used 

        3. File and Folder 

       4. Music Collection 

       5. Video 

 ซึ่งเมนูแตละอยางจะมหีนาที่ตางกันดังนี้ 

 1. เมนู Applications  ชุดคําสั่งตางๆจะถูกจัดหมวดหมูเก็บไวเปนอยางดีในเมนูนี้ซึ่ง

    คุณสามารถเรยีกใชชุดคําสั่งตางๆ ที่มผีานทางเมนู Applications 

                   

  
 

      2. เมนู Recently Used ที่เมนูนี้จะเก็บขอมูลการใชงานลาสุดของผูใช    
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3. เมนู File and Folder เปนเมนูที่จัดเก็บแฟมขอมูล (File) และ โฟวเดอร 

(Folder) ทัง้หมดที่มอียู 

 
4. เมนู Music Collection เปนเมนูที่จัดเก็บขอมูลไฟลเพลงที่มอียูทัง้หมดในระบบ 

 
5. เมนู Video เปนเมนูที่จัดเก็บขอมูลวดีโีอที่มอียูทัง้หมดในระบบ 
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   10.6.3 การปรับแตงการแสดงผลของ Ubuntu 12.04 LTS ในสวนของการ

แสดงผล  Ubuntu สามารถปรับแตงการแสดงผลไดในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถดําเนนิการไดดังนี้ 

     1. การปรับความละเอียดหนาจอ Ubuntu 12.04 LTS จะเลือกความละเอียดมาก

ที่สุดเทาที่จอภาพและการดแสดงผลรองรับ ซึ่งบางครั้งถาใชความละเอียดมากเกินไปจะทําให

ไอคอนและตัวหนังสือตางๆนั้นอาจจะดูเล็กไป  ดังนั้นผูใชสามารถปรับความละเอียดของ

หนาจอใหตรงตามความตองการได ซึ่งการปรับคาความละเอียดหนาจอนั้น สามารถทําไดโดย

ไปที่ เมนู Dash Home > System Settings > Hardware > Displays หนาตางการตั้งคาความ

ละเอียดหนาจอจะถูกเรียกขึ้นมา ซึ่งผูใชสามารถเลือกความละเอียดไดตามตองการ เสร็จแลว

กดที่ Apply เพื่อใชงานคาที่เลอืกได 

  

   
     2. การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง กอนที่จะเริ่มเปลี่ยนภาพพื้นหลังกันไดนั้น 

(wallpapers) ระบบตองมีภาพพื้นหลังที่จะใชกอน ซึ่งผูใชสามารถใชภาพในฟอรแมทใดก็ไดมา

ทําเปนภาพพื้นหลัง โดยพยายามทําใหภาพนั้นมีความละเอียดไมนอยไปกวา Resolution ของ

หนาจอ เมื่อไดภาพที่ตองการมาทําเปนภาพพื้นหลังแลว ใหใหผูใชเลือกไปที่เมนู Dash Home > 

System Settings > Personal  > Appearance ภายในหนาจอผูใชจะเห็นภาพหนาจอที่มีใหอยู

แลวจํานวนหนึ่งโดยสามารถเลือกที่ภาพและใชงานไดทันที แตถาผูใชไมอยากใชภาพพื้นหลัง 

ผูใชก็สามารถเซตใหเปนสีเดียวก็ได โดยเขาไปเซตที่ชอง Wallpapers ใหเลือก No Wallpaper 

และเลอืกสทีี่ตองการที่ชอง Desktop Colors 
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        สวนการนําภาพที่ตองการมาทํา Wallpaper นั้นใหคลิกที่ปุมเครื่องหมายบวก (+) 

แลวเลอืกไฟลภาพที่ผูใชตองการ ภาพที่ตองการก็จะปรากฏขึ้นมาเปน  

     3. การปรับเปลี่ยนและติดตั้งคาตางของระบบ ใน Ubuntu มีเมนูที่ชวยในการ

ปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบที่ช่ือวา System settings ใชในการตั้งคาและปรับแตงคาตางๆ ของ

ระบบ แสดงดังเมนูดานลาง 

           
 

องคประกอบของ  System settings 

     กอนที่ผูใชจะทําการตั้งคาและปรับแตงคาตางๆ ของระบบ ผูใชตองเขาใจ

องคประกอบของวาในเมนูของ System settings แบงออกเปน 3 สวน คอื 

         1. Personal การตัง้คาและปรับแตงเครื่องคอมพวิเตอร Desktop 

         2. Hardware การตัง้คาและปรับแตงอุปกรณตางๆ 

     3. System การตัง้คาและปรับแตงขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบคอมพวิเตอร    
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     องคประกอบตางๆ นี้ผูใชสามารถเลือกตั้งคาและปรับแตงคาตางๆ ของระบบที่

ตองการได เชน การติดตั้งคาภาษาที่ตองการที่ Language Support ในสวนของ Personal คลิ๊ก

เลือก Install/Remove Languages คลิ๊กเลือกภาษาที่ตองการในชอง Installed แลวคลิ๊กที่ปุม 

Apply Changes เปนอันเสร็จขัน้ตอนการตดิตัง้คาภาษาที่ผูใชตองการ เปนตน 

 

  

                  
 

      4. การเปลี่ยนฟอนตท่ีใชแสดงผล แบบอักษร (Style) หรือที่เรียกวาฟอนต 

(Font) ที่ใชในการแสดงผล ในสวนตางๆของ Ubuntu ผูใชสามารถเปลี่ยนเปนรูปแบบอักษรแบบ

อื่นไดตามตามตองการ วิธีการเปลี่ยนแบบอักษรใหผูใชไปที่เมนู System > Preferences > Font 

จะปรากฏหนาตางการตั้งคา Font Preferences แสดงขึ้นมา ซึ่งผูใชสามารถเลือกแบบอักษร

ใหกับสวนประกอบตางๆของหนาจอไดตามตองการ 
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      10.6.4 ชุดคําสั่งพื้นฐาน เมื่อทําการติดตั้ง Ubuntu 12.04 LTS เสร็จเรียบรอยแลว 

จะมีชุดคําสั่งพื้นฐานมาใหพรอมใชงานไดทันที ซึ่งไมจําเปนตองติดตั้งเพิ่มแตอยางใด ซึ่ง

ชุดคําสั่งพื้นฐานประกอบไปดวย 

      1. Home ชุดคําสั่งจัดการไฟลใน Ubuntu 12.04 LTS จะมีช่ือเรียกวา Nautilus ทุก

ครัง้ที่มกีารเปดโฟลเดอรรูปบานหรอืดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่โฟลเดอรใดๆก็ตาม Nautilus 

จะถูกเรียกขึ้นมาทํางาน (ซึ่ง Nautilus นี้มีหนาตาคลายกับ File Manager ของระบบปฏิบัติการ 

Windows)  
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     2. เทคนิคในการใชงาน การแสดงแฟมที่ถูกซอนอยู ทําไดโดยใหผูใชกด Ctrl+H 

ชุดคําสั่งจะแสดงไฟลและแฟมที่ถูกซอนขึ้นมา ซึ่งสวนไฟลใหญจะเปนไฟลที่ใชในการบันทึกการ

ตัง้คาสวนตัว การสรางแฟมซอนนั้นเพียงแคเปลี่ยนช่ือไฟลหรือแฟมนั้นๆ แลวใส “จุด” นําหนา 

เชน โฟลเดอรช่ือ hidden เปลี่ยนช่ือเปน .hidden 

ไฟลหรอืแฟมดังกลาวก็จะถูกซอนในทันที ในสวนของตําแหนงในหมายเลข 3 ถาผูใชรูตําแหนง

ที่แนนอนที่ตองการไป เชน /media/cdrom ผูใชสามารถพมิพตําแหนงที่ตองการลงไปไดเลย โดย

การกด Ctrl+L แถบที่ใชบอกตําแหนงดวยปุมจะเปลี่ยนเปนแถบยาวๆ คลายกับ Web Browser 

เพื่อใหผูใชพิมพตําแหนงที่ตองการลงไป ซึ่งเมนูดานขางผูใชสามารถเปลี่ยนจากสถานที่สําคัญ

เปนขอมูลของแฟมหรือมุมมองแบบรากไมก็ได ดวยการคลิกที่ขอความที่เขียนวา Places แลว

เลอืกตัวเลอืกที่ตองการ 

     3. Web Browser ชุดคําสั่ง Web Browser หรอืชุดคําสั่งทองอินเทอรเน็ตนั้นจะเปน

ชุดคําส่ัง Firefox ซึ่งวิธีการใชงาน (เหมือนกับ Firefox ที่เปนเวอรช่ันของ Windows) วิธีเรียกใช

ชุดคําสั่ง Firefox นี้สามารถเรยีกไดปุมรูปหมาปาที่เรยีกวา Firefox Web Browser 

 

        
 

     4. การตั้งคาภาษาไทย การตั้งคาภาษาไทยสําหรับ Firefox เพื่อใชเว็บไซต

ภาษาไทยนั้น ผูใชจะตองทําการตั้งคาเพื่อใชงานสําหรับการเขารหัสสองแบบคือ UTF-8 และ 

TIS-620 วิธีการตั้งคาภาษาไทยนั้นใหผูใชคลิกที่ Edit > Preferences หนาตางการตั้ง คาจะถูก

เปดขึ้นมา ใหเลือกที่ Content (ที่คลายหนากระดาษ) ชุดคําสั่งจะแสดงสวนปรับตั้ง คาสําหรับ

การแสดงผลของเว็บไซตขึ้นมา ดูที่กรอบ Fonts & Colors ที่ชอง Default Font ใหเลือก Loma 

ซึ่งเปนฟอนตที่นิยมมากตัวหนึ่ง จากนั้นทายชอง Default Font ใหคลิกที่ Advanced หนาตาง

สําหรับตั้งคาฟอนต (Font) จะเปดขึ้นมา ที่ชองบนสุดใหคลิกเลือกเปน Thai กอน เพื่อปรับแตง
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คาสําหรับเว็บไซตที่เขารหัสแบบ TIS-620 ที่ชอง Serif และ Sans-serif ใหเลือกผูใชเลือก

ฟอนตเปน Loma เสร็จแลว ไปที่ที่ชอง Fonts for เลือกเปน Thai และใหเปลี่ยนเปน Western 

เพื่อตั้งคาการแสดงผลสําหรับเว็บที่เขารหัสแบบ UTF-8 ที่ชอง Serif และ Sans-serif ใหเลือก

เปน Loma เชนเดิม เสร็จแลวไปที่กรอบ Character Encoding ดานลาง ใหเลือกเปน Thai (TIS-

620) เพื่อใหหนาเว็บที่ไมไดกําหนดรหัสภาษาใชการเขารหัสแบบ TIS-620 โดยอัตโนมัต ิ

 

              
 

    5. การใชงาน Movie Player ชุดคําสั่งดูหนังใน Ubuntu จะมีช่ือวา Totem ใช

สําหรับเลนไฟลภาพยนตรตางๆ รวมถึง CD และ DVD ดวย ตัวชุดคําสั่งสามารถเรียกไดทาง 

เมนู Applications > Sound &Video > Movie Player โดยหลังจากที่ติดตั้ง Ubuntu เสร็จแลว ก็

สามารถเลอืกใชงานชุดคําสั่งดังกลาวไดทันที 
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     6. การเขียนซีดี ใน Ubuntu 2.04 LTS นั้นใหผูใชสามารถเขียนซีดีผานชุดคําสั่ง 

Brasero Disc Burner ไดทันที โดยถาหากผูใชใสแผนซีดีเปลาเขามาในเครื่องคอมพิวเตอร ก็จะ

ปรากฏหนาตาง Create a new project ขึ้นมาถามผูใชวาตองการที่จะสรางซีดี (CD) หรือดีวีดี 

(DVD) ในรูปแบบใด เชน การสรางไฟลเพลงดิจิตอล (Audio project) การสรางไฟลขอมูล (Data 

Project) การสรางไฟลวิดีโอ (Video project)  ทําการ  คัดลอกลงบนจานบันทึก (disk) หรือการ

เบรินไฟลอมิเมทลงบนแผน (Burn image) เปนตน 

        
 

      7. HUD (Head-up Display) มีลักษณะที่เปนชองพิมพคําสั่งเหมือนชองคนหาใน 

Unity launcher ซึ่งนํามาใชงานแทน Global memus ใน Ubuntu รุนกอนหนา หนาที่หลักของ 

HUD ใชเพื่อพมิพเพื่อคนหาคําสั่งในเมนูยังสามารถสั่งงานชุดคําสั่งตางๆ ไดอีกดวย เชน การใช

เปลี่ยนสถานะใน Emphathy หรือเปลี่ยนเพลงใน Banshee เปนตน วิธีใชงานใหผูใชงานกด Alt 

คางไวชุดคําสั่ง HUD จะปรากฏขึ้นมาใหผูใชสามารถพมิพคําสั่งเพื่อใชคนหา ชุดคําสั่งที่ตองการ

ก็จะปรากฏขึ้นมาเพื่อใหผูใชเลือนแทบเมนูลงมาแลวเลือกซอฟตแวรที่ตองการใชแลวกด Enter 

เพื่อใชงานชุดคําสั่งดังกลาวไดทันท ีแสดงดังรูปขางลาง   

 
 



206 
 

 

    10.6.4 ชุดคําสั่งเสริม ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS จะมีชุดคําสั่งที่ชวยให

ผูใชสามารถดาวนบรรจุ (Downloads) ชุดคําสั่งเสริมที่ช่ือวา Ubutu Software Center มาติดตั้ง

ลงบนเครื่องคอมพวิเตอรของตัวเองไดตามใจชอบซึ่งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS ไดจัด

ชุดคําสั่งเสรมิตางๆ ไวเปนหมวดหมูดังนี้ 

 

           
 

1. Accessories ใชสําหรับติดตั้งซอฟตแวรยอยเบ็ดเตล็ดที่มีใหผูใชสามารถเลือก

ดาวนโหลดโปรแกรมมากมาย 
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2. Book & Magazines ใชสําหรับติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวกับหนังสือและแม็กกาซีน

ตางๆ ที่ช่ืนชอบทัง้แบบเสยีคาใชจายและไมเสยีคาใชจาย 

 
 

3. Developer Tools ใชสําหรับตดิตัง้ซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับชุดคําสั่งหรือซอฟตแวร

สําหรับนักพัฒนาภาษาชุดคําสั่งตางๆ ใหเลอืกบรรจุมากมาย       

 
 

4. Educations ใชสําหรับตดิตั้งซอฟตแวรเกี่ยวของกับการศึกษาหรือแหลงการเรียนรู

ทั่วทุกมุมโลก    
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5. Fonts ใชสําหรับติดตั้งฟอนตที่สนับสนุนภาษาตางๆ ที่ผูใชตองการเพียงแคพิมพ

ภาษาที่ตองการคนหาเพื่อติดตั้ง ฟอนตของภาษาที่ตองการก็จะแสดงขึ้นมาใหเลือก

ตดิตัง้ไดทันที 

 
6. Games ใชสําหรับติดตั้งซอฟตแวรเกี่ยวของกับเกมส ซึ่งมีใหผูใชงานเลือกบรรจุได

ทัง้แบบเกมสสองมติแิละเกมสแบบสามมติติางๆ มากมาย 

 
7. Graphics ใชสําหรับตดิตัง้ซอฟตแวรเกี่ยวของกับงานดานกราฟฟกตางๆ 
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8. Internet ใชสําหรับติดตั้งซอฟตแวรเกี่ยวของการใชงานดานอินเตอรเน็ต เชน การ

แชรไฟล (File Sharing) การพูดคุยระหวางบุคคล (Chat) การสงเมล (Mail) เว็บเบาร

เซอร (Web Browsers) เปนตน 

 
9. Office ใชสําหรับตดิตัง้ซอฟตแวรเกี่ยวของกับงานดานสํานักงานตางๆ 

 
10. Science & Engineering ใชสําหรับบรรจุซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

หรอืวศิวกรรมศาสตร 
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11. Sound & Video ใชสําหรับบรรจุซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับดูหนังหรอืฟงเพลง 

 
12. System เปนซอฟแวรที่ไวติดตั้งชุดคําสั่งที่เกี่ยวของกับสวนตางๆ ของระบบที่ผใช

ตองการตดิตัง้เพิ่มเติ่มหลังจากที่ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu เสร็จเรยีบรอยแลว 

 
 13. Themes & Tweaks เปนซอฟแวรที่ใชสําหรับปรับแตงสวนประกอบหนาจอและ

 สวนประกอบตางๆ ของระบบปฏบิัตกิาร ubuntu 
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 14. Universal Access เปนซอฟแวรที่ใชสําหรับการเขาถึงโครงขายพื้นฐานการใชงาน

 ระหวางคอมพวิเตอรและการเช่ือมตออยางทั่วถงึ 
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สรุป              
     ระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu Operating System) นั้นเปนลีนุกซดิสโทร (Linux 

Distro) ที่ไดรับความนิยมมากจากผูพัฒนาและผูใชงานทั่วทุกมุมโลกสายพันธหนึ่ง เนื่องจาก

เปนระบบปฏิบัติการที่มีความประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถสูง เปบระบบปฏิบัติการที่

เนนในรูปแบบกราฟกของผูใชและคอมพวิเตอร (Graphic User Interface) ใหมีความสะดวกและ

งายตอการใชงาน สามารถทํางานและประมวลผลบนเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (High 

speed Internet) โดยที่ผูใชงานไมจําเปนจะตองดาวนบรรจุหรือทําการติดตั้งซอฟตแวรเสริม 

(Enhanced Software) ใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu Operating System) จะ

เมนูเสริมเพิ่มเติมเขามาที่เรียกวาจุดรวมซอฟตแวร (Ubutu Software Center) ใหผูใชงาน 

สามารถเลือกเพื่อดาวนบรรจุ (Downloads) ซอฟตแวรที่ตนเองตองการติดตั้งลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอรและยังมีระบบที่คอยจัดการไฟลที่ดาวนบรรจุมาใหอยูเปนหมวดหมูใหโดย

อัตโนมัติ ซึ่งคุณสมบัติเดนอีกประการหนึ่งคือจะมีเวอรช่ัน (Version) ออกใหมในทุกๆ 6 เดือน 

(โดยกําหนดออกในทุกเดอืนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ป) ช่ึงเวอรช่ัน (Version) ที่ออก

ใหมที่ผูใชงานมักนยิมที่จะดาวนบรรจุ (Download) มาตดิตัง้ลงบนคอมพิวเตอรของตัวเองมักจะ

นิยมเลือก เวอรช่ัน (Version) ที่มีคําวาตอทายวา LTS (Long Term Support) ตามมาเสมอ ซึ่ง

หมายถงึวาผูพัฒนาระบบจะมีการพัฒนาตัวระบบปฏิบัติการและทําการอัพเดท (Update) สวน

ตางๆ ในระบบอยางตอเนื่องทําใหผูใชงานเกิดความม่ันใจวาจะมีชุดคําสั่งเสริมเพื่อติดตั้งหรือ

แกไขขอบกพรอมเดมิของตัวชุดคําสั่งเองอยูตลอดไป กลาวคอืคอืสําหรับรุนคอมพวิเตอรตั้งโตะ 

(Laptop Computer) สนับสนุนเปนเวลานานถงึ 3 ปเต็ม สวนในรุนแมขาย (Sever) สนับสนุนเปน

เวลานานถงึ 5 ปเต็มตามมาเปนลําดับ เพราะเหตุนี้เองจึงทําใหระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu 

Operating System) เปนระบบปฏบิัตกิารโอเพนซอรส (Opensource) ที่มีผูเลือกใชงานมากที่สุด

ในโลกสายพันธหนึ่ง 
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คําถามทบทวน             
1. จงอธบิายลักษณะเดนของระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu วามอีะไรบาง                 

2. ณ เว็บไซต http://www.ubuntu.com สามารถเลือกรูปแบบการดาวนโหลด (Downloads)                   

เพื่อใชในการตดิตัง้ ระบบปฏบิัตกิาร Ubuntu แยกไดเปนกี่รูปแบบอะไรบาง          

3. การติดตั้ง Ubuntu 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive ประกอบดวยขั้นตอนอยางไรบาง             

4. สวนประกอบตางๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS มีสําคัญมีอะไรบางจงอธิบาย   
5. ในการตั้งคาและปรับแตงคาตางๆ ของระบบ (System Settings) ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 

12.04 LTS for Desktop แบงออกเปนกี่สวนอะไรบาง                      

6. ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS for Desktop จะมีชุดคําสั่งที่ชวยใหผูใชสามารถ

ดาวนโหลด (Downloads) ชุดคําสั่งเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมที่ช่ือวา Ubutu Software Center ประกอบ

ไปดวยกี่กลุมอะไรบางจงอธบิายพอสังเขป              

7. คําวา Long Term Support หมายถึงอะไรและมีความเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ Ubuntu 

อยางไร 
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สวนตอประสาน, 95, 97           

สถาปตยกรรม, 139                               
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สัญญาณ, 176                                

สัญญาณการขัดจังหวะ, 103                                

สัญญาณนาฬกิา, 5                                

สัญญาณยนืยัน, 128                              

ห                

หนวยเก็บขอมูลสํารอง, 4               

หนวยความจํารอง, 73                          

หนวยความจําหลัก, 23, 24                  

หนวยความจําเสมอืน, 24                         

หนวยความจําตรรกะ, 25                  

หนวยความจําทางกายภาพ, 25, 41                                                                                                            

อ                

อุปกรณนําเขาและแสดงผล, 101, 111     

อนิพุต/เอาตพุต, 15                                

A                                                

ASCII,  76, 145          

Accumulator, 117                        

Appending, 75                            

Anticipate Fetch Strategy, 32          

Arenas, 81                                     

access control, 90, 177                      

access file, 9                                 

access right, 76                                

access memory, 42, 53      

accounting, 16, 18                         

address binding, 26, 27                           

address table, 30                                                                                

asynchronous, 104, 106                 

audio, 171                            

authentication, 177                            

B                                      

backing store, 33, 34                 

base-register, 28                        

batch processing, 12, 13                        

batch system, 3, 69                        

best fit, 38                                       

binary code, 12                          

bit, 43                                    

block, 39, 74                                  

blocking receive, 48                             

blocking sent, 48                                  

boot, 137, 191                                    

buffing, 107, 128                                   

bus, 98                                              

busy-waiting, 101                               

byte, 23, 39, 74                                 

C                

CPU, 4, 29, 132               

Circular Link List, 174             

Compute-server system, 7                

cache, 107, 108                                

caching, 106                                    

cache manager, 143                             

call, 29, 157                            

character-device, 168                           

client, 7, 8, 11                                  

clock, 5, 105, 111                   

clustered systems, 8                        

command – line, 16                    

computer-server system, 7                  



221 
 

consistency semantic, 88, 89, 92         

create, 7, 16, 123, 130, 141                                      

critical tasks, 8                                     

current directory, 84, 159                      

D                

Database System, 2, 45                    

Daisy Chain, 98               

Direct Access Memory, 102, 111, 112      

data, 73, 77, 153, 156               

deadlock, 56, 141                          

decryption, 13                     

defragmentation, 39                       

demand paging, 156, 163, 173          

design principle, 138                       

desktop computer, 2, 170                    

deterministic modeling, 67                 

device directory, 81, 158                    

direct access memory, 102, 111, 112             

dispatcher, 59, 60                            

distributed systems, 7                      

divided by objective, 10            

divided by user, 11            

dynamic linking, 30                       

dynamic loading, 29                             

dynamic partition, 37                              

E                   

encryption, 13, 19                              

exit, 116                     

execution time, 26, 67                    

external fragmentation, 39                          

F                 

FCFS, 60                                        

FIFO, 33                                           

failure, 6              

fault tolerant, 6                                  

fetch strategy, 32                         

file, 73                                             

file attributes, 74                                

file concept, 73                                  

file structure, 77                                   

file system, 16, 17                                             

first fit, 38                                        

first-in first-out, 33                       

flexibility, 69, 153                               

fork, 157                               

fragmentation, 51                              

free partition hold, 37                                                                

G                

General Public License, 181              

Graphics User Interface, 16               

general graph directory, 86           

general-purpose registers, 117        

generates, 176                                        

H                

Hardware Abstraction Layer, 140, 141                    

halt, 6, 117                

hole, 33, 37, 38, 39                  

I                

index, 81                                         

index file, 81                                     
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index register 118                      

information, 77                         

information sharing, 125            

input/output, 7, 15, 16, 17          

internet, 9, 148, 182                      

interface, 104                                

interactive, 153                             

interactive system, 70                               

internal fragmentation, 37, 39              

interprocess communication, 126, 131, 147                        

interrupt, 102, 103, 106, 107                                 

interrupt-request line, 102              

interrupt controller,100                               

interrupt-device I/O cycle, 103           

interrupt handler, 102                              
J                             

job queue, 37, 120                              

job scheduling, 3                                     

K                       

Kernel I/O Subsystem, 107                

kernel, 97, 104                               

kernel code, 42                       

kernel data structures, 109                  

kernel mode, 141, 145                            

kernel modules, 104                          

kernel space, 138                                                          

keybroad, 5, 96, 105, 106, 111                                        

L                

LRU. See least recently use                   

Linux, 167                                         

lan, 7, 8                                      

laptop computer, 182, 213                    

last modify, 74                          

last use, 74                                         

least recently use, 33                           

lightly load, 59                                    

link list, 47, 48                                                              

load, 24, 25                                  

load time, 26, 27                                

local area network, 7, 136                         

local procedural call, 140                     

logical address, 28, 36                            

logical address space, 28                            

logical memory, 25                            

login name, 149                                 

long-term scheduler, 133                  

low-level ccheduling, 56                          

lower-priority process, 34                                         

M                 

MAN. See metropolitan area network     

MFD. See master file directory                    

MMU. See memory management unit     

main memory, 20, 23, 24, 35, 43, 108  

metropolitan area network, 7            

memory management unit, 28, 29           

mass-storage device, 122               

message-passing system, 126           

master processor, 6                        

monitor, 10, 96, 111               

multiprocessor systems, 6                  
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mutitasking, 9, 13, 155                      

multiple CPUs, 8                              

multi-platform, 11, 155                     

multi-user, 9, 155                                         

mutual exclusion, 142                            

N                

NFU. See Not Frequency Use                

NRU. See Not Recently Use            

network, 7, 8                              

network connection, 10                        

non-preemptive, 69                             

not frequency use, 33                            

not recently use, 33                                                                          

O                

object, 141                                 

object file, 74                                   

object manager, 139, 142                   

offset, 48                                          

open source, 5, 153, 167            

optimization, 170                            

output device, 60              

output display, 20                   

P                 

PCBs. See Process Control Block           

packing, 8, 79                                   

page, 39                                          

page fault, 43                                 

page number, 40, 46                                              

page offset, 40, 46                            

page size, 44, 46                               

page table, 40, 41, 43                        

paging, 39, 53                               

parallel, 125                                    

parallel port, 98                               

parallel search, 41                           

parallel system, 5                           

partition, 31, 65, 81                      

password protection, 91,               

peripheral device, 18, 96                

personal computer, 2, 5, 10, 90              

physical address, 28, 29, 41, 48            

physical address space, 28                   

physical block, 79                                

physical memory, 25, 29, 40                                

polling, 101, 112                                           

portability, 140                                   

port, 98                                         

prediction, 1                              

preemptive, 69, 70                       

preemptive scheduling, 59                  

priority, 9, 56                                     

priority scheduling, 63, 69, 71                  

priority queue, 63, 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

process, 157                                  

process control block, 58, 64              

process execute, 56                        

process interface, 174, 178                 

process management, 115, 157, 174                

process scheduling, 119, 122, 157, 174, 178 

program execution, 16                    
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programming interface, 178                        

protection, 9, 19, 89                    

protection mode, 138                      

protection subsystem, 141, 145                    

protocol, 7, 147                                     

Q                

quantum time, 34, 64, 70               

queue, 107, 118                               

R                

reading a file, 75                              

ready, 60, 120                                

ready queue, 58, 120, 121                   

ready state, 56, 64                             

real time systems, 8                       

recode, 73                                  

recompile, 26                                  

reference bit, 33                            

relocation code, 26                       

relocation register, 28                     

remote file system, 88, 92              

remote procedure call, 143              

remote access server, 148                

replacement strategy, 33                 

repositioning within a file, 75             

request, 60, 107                                   

resource allocation, 18                       

respond time, 60, 67                            

roll in, 35                                             

roll out, 35                                       

routine, 30, 142 

running, 116, 118,131                    

running state, 59, 64                         

run-time, 28, 45                                    

S                             

SJF. See Short-Job-First Scheduling SJF 

SMP.See Symmetric multiprocessing 

secondary storage, 18, 20, 73                  

sector, 79                                    

security, 9, 19, 138                                   

security descriptor, 149                     

segment, 49, 50                        

segmentation, 49, 51                          

seek, 75, 105                              

sequential access, 79                         

serial port, 98                                 

server, 8, 10                                   

share files, 24                                

share resource, 137                            

shell, 154, 162                                 

shell script, 162                                 

short-job-first scheduling, 62, 69                     

signal, 116                                

simulations, 68                                      

soft real-time systems, 9                                     

software, 1, 9, 10, 195                         

software package, 182                             

starvation, 69                                 

stable, 171                                           

super computer, 1, 11                   

swapping,  33,  34, 52, 156, 163           
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swap back,  35                                 

swap in,  34                                                  

swap out,  34                             

symmetric multiprocessing, 6        

synchronous execution, 162                     

system call, 74, 75, 84, 105, 126, 157      

system platforms, 169                                                                                    

T                

TLB. See Translation Look-aside Buffer           

tab, 50, 16, 17                          

text editor, 2                           

text file, 73                                 

thread, 118                            

throughput, 59, 67                         

tightly couple system, 5                    

time-sharing system, 5, 21, 122                 

track, 79, 108, 157, 173                 

translation look-aside buffer, 41               

transfer, 34                                 

triggers bus lines, 99                       

truncating a file, 75                           

turnaround time, 60                                 

U                

UNIX, 153                                            

UDF. See User File Directory           

unstructured I/O, 158               

underline, 17                                  

unmount, 159                           

user file directory, 83                         

user identification, 74               

user interface, 16, 140, 178                     

user mode, 59, 140, 145                                

user processes, 35                               

user space, 138                                    

utility tools, 170, 172                                   

V                

valid/invalid bit, 43, 44               

valiable, 17                      

vulue, 41                                     

various object, 117                              

virtual address, 28                              

virtual memory, 23, 24, 25, 156, 173       

virtual-page number, 47                        

volume, 81                                   

volume table of content, 81                                           

W                

wait, 4, 119, 156               

waiting time, 60, 62               

waiting state, 59                 

word processing, 5                                

worst fit, 38                                          

writing a file, 74                 

write queue, 109                                   

Z                

zero capacity, 129  
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