
ซีพียทู ำงำนอย่ำงไร  

ทา่นเคยสงสยัเหมือนผมไหม วา่คอมพิวเตอร์ท างานอยา่งไร สปัดาห์นีเ้รามา “ทดลองท า” เพื่อตอบค าถามนีด้้วยกนั 

คอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึง่มีสว่นประกอบหลายอยา่ง แตห่วัใจคือตวัประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกวา่ 

ซีพีย ู เทคโนโลยีการผลติซีพียเูป็นสิง่มหศัจรรย์ในยคุเรา แรกเร่ิมเดิมที คอมพวิเตอร์มีขนาดใหญ่เป็นตู้  ๆ หลายตู้เอกสาร ถกู

ยอ่สว่นลงมาเป็นคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ และกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์สว่นตวั ในยคุปี 1970 เพราะเทคโนโลยีการผลติไมโครชิป

ที่เป็นหวัใจขชองระบบคอมพวิเตอร์ ซึง่มีความก้าวหน้าอยา่งก้าวกระโดด ถ้าอยากจะรู้วา่พฒันาเร็วแคไ่หน ลองเทียบกบั 10 ปี

ที่แล้ว ปัจจบุนัซีพยีทู างานได้เร็วขึน้ 10 เทา่ มีหนว่ยความจ ามากขึน้ 10 เทา่ กินพลงังานลดลง 10 เทา่ พดูได้วา่ มกีาร

พฒันาขึน้ 1000 เทา่จาก 10 ปีที่แล้ว จะหาเทคโนโลยีที่พฒันาได้เร็วอยา่งนีไ้มม่ีอีกแล้ว  

เรามาดสูว่นประกอบภายในของซีพียกูนั อยา่งแรก คือ หนว่ยความจ าภายใน หรือช่องเก็บข้อมลู (register) มีความเร็วสงู 

จ านวน 16 ถึง 128 ช่อง ถดัไปเป็นตวัค านวณ (arithmetic logic unit) สามารถท าเลข เช่น บวกลบ หรือเปรียบเทียบกนั 

ผลลพัธ์ไปเก็บไว้ในกระดาษทด (accumulator) ตวัส าคญัในซพีียอูีกตวั คือ ตวัควบคมุมีหน้าที่อา่นโปรแกรมมาทีละค าสัง่

แล้วก ากบัการท างานทกุสว่นของซีพียใูห้เข้าจงัหวะกนั สว่นท่ีก าหนดวา่ จะอา่นโปรแกรมไหน คือ ตวันบั (program counter) 

การท างานของซีพยี ูจึงถกูก าหนดด้วยโปรแกรมนัน้เอง  

เพื่อที่จะเข้าใจการท างานของซีพยี ู เราลองมาเขียนโปรแกรมอยา่งงา่ยด้วยกนั โปรแกรมในท่ีนีเ้ป็นค าสัง่ภาษาเคร่ือง แตล่ะ

ค าสัง่จะท างานง่าย ๆ อยา่งหนึง่ เช่น บวกเลข ย้ายข้อมลูจากขอ่งเก็บ ฯลฯ ซีพียปัูจจบุนัท่ีเราใช้อยูใ่นเคร่ือง ในส านกังาน ใน

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือในโทรศพัท์มือถือ จะมีค าสัง่ที่แตกตา่งกนัอยูร่าว 300 ค าสัง่ ผมจะพดูถึงเฉพาะ ค าสัง่ที่จะใช้ใน

ตวัอยา่งเทา่นัน้ ซีพียจูะท างานเป็นรอบ ๆ คือ 1) อา่นค าสัง่มา 2) หนว่ยควบคมุถอดรหสัค าสัง่ 3) ท าตามค าสัง่นัน้ แล้วอา่น

ค าสัง่ถดัไป โดยการขยบัตวันบัไปอีกหนึง่ เช่นนีเ้รียกวา่ จบหนึง่รอบ ผมจะสร้างซีพียทูี่มขีนาดข้อมลู 32 บิตเพื่อใช้งานตอนนี ้ 

ค าสัง่ประกอบด้วย 2 สว่น สว่นแรก คือ รหสัค าสัง่ เป็นตวัเลข 0 ถึง 255 สว่นท่ีสองคือ ตวัประกอบ บง่ถึงของหลายอยา่ง เช่น 

เลขช่องเก็บ ซีพียทูี่ผมจินตนาการขึน้ จะมีช่องเก็บ 32 ช่อง หรืออาจจะเก็บตวัเลข 0 ถึง 16 ล้าน และสดุท้ายอาจเป็นเลขที่อยู ่

ตวัประกอบจะเป็นอะไรขึน้กบัค าสัง่นัน้ ๆ ทกุค าสัง่มขีนาด 32 บิตเทา่กนั  มาเร่ิมเขียนโปรแกรมแรกกนั  

ผมมีเลขสองตวัเก็บท่ีช่อง 1 และ 2 จบัมาบวกกนัแล้วเอาไปเก็บท่ีช่อง 3 เขียนได้รูปในกลอ่งสนี า้เงินทางซ้ายมือ  

 

 

 

กลอ่งสเีขียวทางขวามือ เป็นรหสัค าสัง่ที่แปลงเสร็จแล้ว  ซึง่ผมจะอธิบายตอ่ไป  โปรแกรมนีท้ างานดงัตอ่ไปนี ้

1,1 

2,2 

3,3 

mov r1 

add r2 

put r3 



ค าสัง่แรก mov r1 ย้ายเลขตวัแรกจากช่อง 1 ไปไว้ในกระดาษทด ค าสัง่ที่สอง add r2 บวกเลขในช่องที่ 2 กบักระดาษทด 

ค าสัง่สดุท้าย put r3 เอาผลจากกระดาษทดไปเก็บช่อง 3 เสร็จแล้วเราต้องแปลงโปรแกรมนีเ้ป็นรหสัเลข ผมขอก าหนดรหสั

ค าสัง่เรียงตามล าดบั 1 คือ mov, 2 คือ add และ 3 คือ put ดงันัน้โปรแกรมนี ้จะเขียนเป็นรหสัได้ดงักลอ่งสเีขียวทางขวามือ 

เอาละ่ โปรแกรมแรกส าเร็จแล้ว ลองใช้โปรแกรมนีด้ ู 

ผมได้เขียนโปรแกรมจ าลองการท างานซีพียตูวันี ้ โดยทา่นสามารถใช้เบราว์เซอร์ตวัใดก็ได้ โดยเข้าไปท่ี 

www.cp.eng.chula.ac.th/~piak/project/cpu1001.htm ผมทดสอบกบั ie11, chrome และ safari วา่ท างานถกูต้อง

ดี การใช้งานทา่นก็พมิพ์รหสั “1 1 2 2 3 3 0” (เลข 0 ตบท้ายเป็นค าสัง่ “หยดุ” ครับ) เข้าไปในช่องโปรแกรม แล้วคลกิ 

“ท างาน” ซีพียจูะท างานและแสดงผลในช่องออก  

ในสปัดาห์นี ้ ผมคงจะหยดุไว้ตรงที่ให้ทา่นผู้อา่นไปลองเลน่โปรแกรมจ าลองการท างานซีพยีตูวันี ้ เพื่อให้ทา่นคุ้นมือเสยีก่อน 

ทา่นลองเขยีนโปรแกรมให้สลบัข้อมลูในช่อง 1 กบัช่อง 2 ด ู แล้วในสปัดาห์หน้า เราจะมาลองเลน่กบัโปรแกรมที่ซบัซ้อน

มากกวา่นีด้คูรับ  

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วฒันา ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโครงสร้างอยา่งงา่ยของซีพีย ู


