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บทท่ี 1 
โครงสรางสถาปตยกรรม และสวนการทํางานตางๆ  

ของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P 
 
หัวขอเร่ือง 
 1. โครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร Atmel AVR 
 2. คุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU 
 3. ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกา แหลงจายไฟ ชวงอุณหภูมิ และตัวถัง 
 4. บลอ็กไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
 5. ขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
 6. หนาท่ีขาตางๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
 7. อินพุต/เอาตพุตแบบมัลติเพล็กซ 
 8. แกนหนวยประมวลผลกลางของไมโครคอนโทรลเลอร AVR (AVR CPU Core) 
 9. หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก (Arithmetic Logic Unit) 
 10. รีจิสเตอรสถานะ (Status Register) 
 11. ไฟลรีจิสเตอรใชงานทั่วไป (General Purpose Register File) 
 12. รีจิสเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z   
 13. ตัวช้ีสแตค (Stack Pointer) 
  
สาระสําคัญ 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P เปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต เปนหนึ่งในตระกูล
ไมโครคอนโทรลเลอร AVR® ของ Atmel® ภายใตเทคโนโลยีไอซีซีมอสใชกําลังไฟฟาตํ่า picoPower®  มีโครงสราง
สถาปตยกรรมภายในแบบ RISC (Reduced Instruction Set Computer)  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการหรือเอ็กซิ
คิวซ (executing) 1 คําสั่งภายในหน่ึงรอบของสัญญาณนาฬิกา สามารถประมวลผลประมาณไดถึง 1 ลานคําสั่งตอ
วินาที (1MIPS per MHz) การออกแบบระบบจัดใหอุปกรณมีการเปรียบเทียบระหวางการสิ้นเปลืองพลังงานกับ
ความถี่สัญญาณนาฬิกา 
 

คุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P มีดังตอไปนี ้
 

เปนหน่ึงในตระกูลของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ขนาด 8 บิต ท่ีมีสมรรถนะสูง ใชพลังงานไฟฟาตํ่า 
 มีโครงสรางสถาปตยกรรมภายในแบบ RISC 

 - มีชุดคําสั่งท่ีมีประสิทธิภาพ 131 คําสั่ง  
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 - มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติการหรือเอ็กซิคิวซ 1 คําสัง่ภายในหนึ่งรอบของสัญญาณนาฬิกา 
 - มีรีจิสเตอรใชงานท่ัวไป 32 รีจิสเตอรแตละรีจสิเตอรมีขนาด 8 บิต   
 - การทํางานกับไฟฟากระแสตรงไดอยางสมบูรณ 
 - สามารถประมวลผลได 20 ลานคําสัง่ตอวินาที (20 MIPS : Million Instructions Per Second) เมื่อใช
สัญญาณนาฬิกา 20 MHz 
 - มีตัวคูณภายในชิปเพ่ือกระทําคําสั่งคูณไดรวดเร็วกวาภายใน 2 รอบสัญญาณนาฬิกา 

 สวนของหนวยความจําแบบนอนโวลาไทลท่ีมีความทนทานสูง 
 - หนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลช ขนาด 32 กิโลไบต ทีส่ามารถโปรแกรมตัวเองในระบบได 
สามารถเขียนและลบขอมลูไดถึง 10,000 คร้ัง ขอมูลคงอยูไดถึง 20 ป ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส และขอมูลคงอยู
ไดถึง 100 ป ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 - หนวยความจําอีอีพรอม ขนาด 1 กิโลไบต สามารถเขียนและลบขอมูลไดถึง 100,000 คร้ัง 
ขอมูลคงอยูไดถึง 20 ป ท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส และขอมูลคงอยูไดถึง 100 ป ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 - หนวยความจําแบบสแตติคแรมภายใน ขนาด 2 กิโลไบต  
 - มีตัวเลือกเพ่ือเลือก Boot Code Section ดวย Independent Lock Bits 
 - สามารถโปรแกรมตัวเองในระบบไดดวย โปรแกรมบูต (Boot Program) ภายในชิป 
 - สามารถทําการอานขณะที่ทําการเขียนได 
 - สามารถปองกันการคัดลอกโปรแกรมได 

 มีไลบราร่ี QTouch® ของ Atmel®รองรับ 
 - ปุมสัมผสัแบบคาความจ ุ(Capacitive Touch Buttons) แบบเลื่อน และแบบลอ (Sliders and Wheels) 
 - การนําขอมูลเขาแบบ QTouch and QMatrix® รับรูไดมากถึง 64 ชอง 

 คุณลักษณะของสวนการทํางานภายใน (Peripheral Features) 
 - มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 8 บิต 2 ชุด มีปรีสเกลเลอรแยกจากกัน และมีโหมดเปรียบเทียบ 
   - มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 16 บิต 1 ชุด มีปรีสเกลเลอรแยกจากกัน มีโหมดเปรียบเทียบ และโหมดตรวจจับ  
สัญญาณ 
 - มีเคานเตอรเวลาจริง ท่ีมอีอสซิลเลเตอรแยกกัน                 
 - มีชองสัญญาณแบบพัลสวิดธมอดูเลต  6 ชอง 
 - มีชองแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลขนาด 10 บิต จํานวน 6 ชองในตัวถังแบบ PDIP 

สามารถนําไปประยุกตใชในการวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement) 
 - การเชื่อมตออนุกรมแบบ SPI แบบมาสเตอร/สเลฟ 2 ชุด 
 - การสื่อสารอนุกรม USART ท่ีสามารถโปรแกรมได 1 ชุด 
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 - การเชื่อมตออนุกรมแบบ 2 สายแบบ byte-oriented (เขากันไดกับ I2C  ของ Philips) 
 - ว็อตชดอกไทเมอร ใชออสซิลเลเตอรภายในชิป 
 - วงจรเปรียบเทียบสัญญาณแอนะล็อกภายในชิป 1 ชุด 
 - รองรับการอินเตอรรัปต และเวคอัพจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่ขาอินพุตอินเตอรรัปต  

 คุณลักษณะเฉพาะของไมโครคอนโทรลเลอร (Special Microcontroller Features) 
 - การรีเซตจากไฟเลี้ยง (Power-on Reset) และการโปรแกรมใหตรวจจับระดับแรงดันไฟเลี้ยงเพ่ือทําการรีเซต 
(Programmable Brown-out Detection) 
 - วงจรออสซิลเลเตอรภายในทีส่ามารถปรับคาได 
 - แหลงกําเนิดสัญญาณอินเตอรรัปตภายใน และภายนอก 
 - 6 โหมดประหยัดพลังงาน ไอเดิล (Idle) การลดสัญญาณรบกวนจากการแปลงสัญญาณแอนะล็อก (ADC 
Noise Reduction) การประหยัดพลังงาน (Power-save)  การลดการใชพลังงาน (Power-down) สแตนบาย 
(Standby) และ การสแตนบายแบบขยาย (Extended Standby)  

 ตัวถัง และอนิพุต/เอาตพุต 
 - สายสัญญาณอินพุต/เอาตพุต ท่ีสามารถโปรแกรมได 23 สาย 
 - ตัวถังแบบ PDIP 28 ขา  

 แรงดันไฟฟาทํางาน (Operating Voltage) 
 - 1.8 โวลต ถึง 5.5 โวลต 

 ชวงอุณหภูมิทํางาน (Temperature Range) 
 - -40 องศาเซลเซียส ถึง 105 องศาเซลเซียส 

 ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกาในชวงแรงดันไฟเลี้ยงตางๆ 
 - 0 - 4MHz ในชวงแรงดันทํางานท่ี 1.8 - 5.5 โวลต 
 - 0 - 10MHz ในชวงแรงดันทํางานท่ี 2.7 - 5.5 โวลต 
 - 0 - 20MHz ในชวงแรงดันทํางานท่ี 4.5 - 5.5 โวลต 

 การสิ้นเปลืองพลังงาน เม่ือทํางานท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา 1MHz แรงดันไฟเลี้ยง 1.8 โวลต อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส 
 - โหมดการทํางานปกติ (Active Mode) 0.2 มิลลิแอมแปร 
 - โหมดลดการใชพลังงาน (Power-down Mode) 0.1 ไมโครแอมแปร 
 - โหมดประหยัดพลังงาน (Power-save Mode) 0.75 ไมโครแอมแปร (เพ่ิมการทํางานของสัญญาณนาฬิกา
เวลาจริง 32kHz) 
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1.1 โครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร Atmel AVR® 

 แกนกลาง (Core) ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดรวมรีจิสเตอรชุดคําสั่ง (Instruction set register) กับ
รีจิสเตอรใชงานท่ัวไป (General purpose working register) จํานวน 32 รีจิสเตอร ซ่ึงรีจิสเตอรท้ังหมด 32 รีจิสเตอร
เช่ือมตอโดยตรงเขากับหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก (Arithmetic Logic Unit: ALU) จะทําใหรีจิสเตอร
ชุดคําสั่งและรีจิสเตอรใชงานทั่วไปเปนอิสระในการเขาถึงทําใหการปฏิบัติการหรือเอ็กซิคิวซ 1 คําสั่งภายในหนึ่งรอบ
ของสัญญาณนาฬิกา ซึ่งมีผลทําใหโครงสรางทางสถาปตยกรรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการหรือเอ็กซิคิวซโคด
โปรแกรม (code) มาก ทําใหมีความเร็วมากกวาไมโครคอนโทรลเลอรท่ีมีโครงสรางทางสถาปตยกรรมแบบ CISC 
(Complex Instruction Set Computer) ถึง 10 เทา 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P ไดถูกกําหนดใหมีคุณลักษณะดังน้ีคือ มีหนวยความจําโปรแกรมแบบ
แฟลชที่โปรแกรมไดในระบบ (In-System Programmable) 32 กิโลไบต ซึ่งสามารถทําการอานในขณะที่ทําการเขียน
ได มีหนวยความจําออีีพรอมขนาด 1กิโลไบต มีหนวยความจําแบบสแตติคแรมขนาด 2 กิโลไบต มีสายอินพุต/เอาตพุต
ใชงานท่ัวไปจํานวน 23 สาย มี รีจิสเตอรใชงานทั่วไป จํานวน 32 รีจิสเตอร มีวงจรนับเวลาจริง (Real Time Counter: 
RTC) มีวงจรกําเนิดฐานเวลาและวงจรนับหรือไทเมอร/เคานเตอร (Timer/Counters) ซ่ึงสามารถทํางานในโหมด
เปรียบเทียบ (Compare mode) และกําเนิดสัญญาณพัลสแบบมอดูเลตความกวางพัลส (PWM) มีการสื่อสารอนุกรม 
USART ท่ีสามารถโปรแกรมได 1 ชุด มีการเช่ือมตออนุกรมแบบ 2 สาย (2-wire) แบบ byte-oriented I2C มีชองแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลขนาด 10 บิต จํานวน 6 ชอง มีวอตชด็อกไทเมอร และออสซิลเลเตอรภายในท่ีสามารถ
โปรแกรมได มีพอรตการสื่อสารอนุกรมแบบ SPI และมีโหมดประหยัดพลังงานท่ีสามารถเลือกการทํางานไดดวย
ซอฟแวรจํานวน 6 โหมด ดังน้ี โหมดประหยัดพลังงานแบบไอเดิล (Idle mode) ซีพียูจะหยุดการทํางานในขณะท่ี
หนวยความจําแบบสแตติคแรม ไทเมอร/เคานเตอร พอรตการสื่อสารอนุกรมแบบ SPI และระบบอินเตอรรัปต 
(Interrupt system) ยังคงทํางานอยางตอเน่ืองอยู โหมดลดการใชพลังงาน (Power-down Mode) จะเก็บคาใน
รีจิสเตอรใหคงอยูแตออสซิลเลเตอรจะหยุดการทํางาน สวนหนาท่ีการทํางานตางๆ ในชิปจะหยุดทํางานจนกวาจะมี
การอินเตอรรัปตเขามาหรือมีการรีเซตดวยฮารดแวร โหมดการประหยัดพลังงาน (Power-save mode) อะซิงโครนัสไท
เมอร จะยังคงทํางานตอเน่ือง ยอมใหผูใชงานรักษาฐานเวลาไวได ขณะท่ีอุปกรณสวนที่เหลือจะหยุดการทํางาน โหมด
การลดสัญญาณรบกวนจากการแปลงสัญญาณแอนะล็อก (ADC Noise Reduction mode) จะหยุดการทํางานของ
ซีพียู และโมดูลอินพุต/เอาตพุตทั้งหมด เวนแตอะซิงโครนัสไทเมอรและสวนการทํางานแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปน
ดิจิทัลยังทํางาน เพื่อลดสัญญาณรบกวนแบบสวิตช่ิงใหนอยที่สุดในระหวางการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล
โหมดสแตนบาย (Standby mode) คริสตอลออสซิลเลเตอร/เรโซเนเตอรออสซิลเลเตอร จะยังคงทํางานอยู เพ่ือให
พรอมที่จะเร่ิมทํางานใหมไดเร็วที่สุด ในขณะท่ีอุปกรณอื่นๆ หยุดพักการทํางานเพ่ือใหสิ้นเปลืองพลังงานต่ํา 
โหมดการสแตนบายแบบขยาย (Extended Standby) ท้ังออสซิลเลเตอรหลัก และอะซิงโครนัสไทเมอร จะทํางานอยาง
ตอเนื่อง 
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 Atmel® ไดจัดทําไลบราร่ี QTouch® สําหรับระบบปุมสัมผัสแบบคาความจุ (Capacitive touch buttons) 
ซ่ึงไดรวบรวมฟงกชันแบบเลื่อน และแบบลอ (Sliders and Wheels) ไวใหสําหรับการนําไมโครคอนโทรลเลอรไป
ประยุกตใชงาน เปนสิทธิบัตรในการเขาถึงสัญญาณที่เกิดจากการถายโอนประจุ (charge-transfer signal 
acquisition) ท่ีมีการตรวจจับท่ีแข็งแกรง (Robust sensing) และรวมถึงการแกไขการดีเบาท (debounced) อยาง
เต็มทีข่องปุมสัมผัส และเทคโนโลยีสําหรับการตรวจสอบปุมกดโดยใหความสําคัญชัดเจนกับปุมกด Adjacent Key 
Suppression® (AKS™) 
มี Qtouch Suite toolchain ชวยใหพัฒนา และแกปญหาการใชงานระบบสัมผสัทําไดงายขึ้น 
  หนวยความจําของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ใชเทคโนโลยีในการผลิตหนวยความจําแบบนอนโวลาไทล
ความหนาแนนสูงของ Atmel หนวยความจําแบบแฟลชภายในชิปท่ีโปรแกรมในระบบได (ISP Flash)จะยอมใหทําการ
โปรแกรมหนวยความจําในระบบโดยผานการสื่อสารแบบอนุกรม SPI ดวยเคร่ืองมือในการโปรแกรมหนวยความจํา
โปรแกรมแบบนอนโวลาไทลท่ีประดิษฐขึ้น หรือโปรแกรมดวยการใชงานโปรแกรมบูต ภายในชิปท่ีทํางานกับแกนกลาง
ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
 โปรแกรมบูตสามารถใชการสื่อสารแบบใดๆ ก็ไดเพื่อดาวนโหลดโปรแกรมประยุกตใชงานเขาสู
หนวยความจําแบบแฟลช ซอฟแวรในสวนของหนวยความจําแบบแฟลชสําหรับบูต (Boot Flash section) จะทํางาน
อยางตอเน่ืองไปในขณะท่ีทําการนําโปรแกรมประยุกตใชงานเขาสูสวนโปรแกรมแบบแฟลชสําหรับประยุกตใชงาน 
(Application Flash section) การปรับปรุงการดําเนินงานใหอานในขณะท่ีเขียนจริง (true Read-While-Write ) โดย
การรวมหนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชท่ีสามารถโปรแกรมตัวเองไดเขากับหนวยประมวลผลกลางแบบ RISC 
ขนาด 8 บิต ภายในชิป ไมโครคอนโทรลเลอร Atmel ATmega328/P ไมโครคอนโทรลเลอรที่มีประสิทธิภาพสูง มีความ
ยืดหยุน และลดคาใชจาย ในการนําไปประยุกตใชงานในระบบควบคุมฝงตัว (Embedded System) 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P มีชุดเคร่ืองมือสนับสนุนเต็มรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมและ
พัฒนาระบบ ประกอบไปดวย ตัวแปลภาษาซี หรือ ซี คอมไพเลอร (C Compilers), แมโครแอสเซมเบลอร (Macro 
Assemblers), เค ร่ือ ง มื อ ใน กา รต รว จ ส อ บ แ ก ไ ข แ ล ะ จํ า ล อ ง กา ร ทํ า ง า น ข อ ง โ ป รแ ก รม  (Program 
Debugger/Simulators),  การจําลองการทํางานในวงจร (In-Circuit Emulators) และชุดอุปกรณในการประเมินผล 
(Evaluation kits) 
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1.2 คุณลกัษณะของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU 

ตารางท่ี 1.1 คุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU 

คุณลักษณะ (Features) ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU 

จํานวนขา 28 ขา 

หนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลช  32 กิโลไบต 

หนวยความจําแบบสแตติคแรม 2 กิโลไบต 

หนวยความจําอีอีพรอม 1 กิโลไบต 

สายอินพุต/เอาตพุตใชงานทั่วไป 23 ขา 

การเช่ือมตออนุกรมแบบ SPI  2 ชุด 

การเช่ือมตออนุกรมแบบ 2 สายแบบ byte-oriented 
(เขากันไดกับ I2C  ของ Philips) 

1 ชุด 

การสื่อสารอนุกรม USART 1 ชุด 

วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอ็กเปนดิจิทัล  (ADC) 

10 บิต  

ความเร็วในการสุมสัญญาณ 15000 คร้ัง/วินาที 

[15k samples per second (SPS)] 

ชองแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล  6 ชอง 

ไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 8 บิต  2 ชุด 

ไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 16 บิต  1 ชุด 
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1.3 ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกา แหลงจายไฟ ชวงอุณหภูม ิและตัวถัง 

ตารางท่ี 1.2 ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกา แหลงจายไฟ ชวงอุณหภูมิ และตัวถัง 

ความเรว็ของสัญญาณนาฬิกา แหลงจายไฟ รหัสส่ังซื้อ ตัวถัง ชวงอุณหภูมิทํางาน 

20 MHz. 1.8 - 5.5 V. ATmega328P-PU 28P3 
ในงานอุตสาหกรรม 

(-40 C ถึง 85 C) 

 
หมายเหตุ ชนิดตัวถัง 28P3 เปนตัวถังพลาสติกขาคูขนานกวาง 0.300"  จํานวน 28 ขา   (Plastic Dual Inline 
Package: PDIP) 
 

1.4 บล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

 
รูปที่ 1.1 บล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
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1.5 ขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

 
รูปท่ี 1.2 ขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P ตัวถังแบบ PDIP 28 ขา 

 
รูปท่ี 1.3 สีตางๆ ท่ีใชแสดงความหมายของขา 
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1.6 หนาท่ีขาตางๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

 - VCC เปนขาแรงดันไฟเลี้ยงดิจิทัล 

 - GND เปนขากราวด  

 - Port B (PB[7:0]) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2 พอรต B เปนขาพอรตอินพุต/เอาตพุตสองทิศทาง
ขนาด 8 บิต ซ่ึงมีตัวตานทานพูล-อัพภายใน (internal pull-up resistors) (สามารถเลือกใชงานไดทุกบิต) เม่ือถูก
กําหนดใชงานเปนขาเอาตพุต บัฟเฟอรเอาตพุตของพอรต B มีคุณลักษณะสมมาตรสามารถรับกระแสไฟฟาสูง (high 
sink) และจายกระแสไฟฟาสูง (high source) และเมื่อกําหนดใชงานเปนขาอินพุตแบบมีตัวตานทานพูล-อัพภายใน 
เม่ือขาอินพุตถูกพูล-โลว (pull-low) มีสถานะลอจิกตํ่าหรือลงกราวด กระแสไฟฟาจะจายออกมาจากขาอินพุต ขาพอรต 
B เปนไปได 3 สถานะ (Tri-stated)  เม่ือถูกรีเซตจะมีสถานะแอคทีฟ (Active) แมวาสัญญาณนาฬิกาไมไดทํางานก็
ตาม  
 ขา PB6 ขึ้นอยูกับการกําหนดต้ังคาของฟวสเลือกสัญญาณนาฬิกา (clock selection fuse) ซึ่งสามารถ
กําหนดใชงานเปนอินพุตวงจรขยายสัญญาณออสซิลเลเตอรแบบกลับสัญญาณ (inverting oscillator amplifier) และ
เปนขาอินพุตใหกับวงจรสวนทํางานเปนสัญญาณนาฬิกาภายใน (internal clock operating circuit) 
 ขา PB7 ขึ้นอยูกับการกําหนดต้ังคาของฟวสเลือกสัญญาณนาฬิกา (clock selection fuse) ซึ่งสามารถ
กําหนดใชงานเปนเอาตพุตจากวงจรขยายสัญญาณออสซิลเลเตอรแบบกลับสัญญาณ (inverting oscillator 
amplifier)  
 ถาวงจร RC ออสซิลเลเตอรแบบปรับไดภายในถูกกําหนดใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณนาฬิกาของชิป ขา 
PB7 และ PB6 จะถูกกําหนดใหเปนขา TOSC2 และ TOSC1 ตามลําดับ ซ่ึงจะใชเปนขาอินพุตสําหรับ 
อะซิงโครนัส ไทเมอร/เคานเตอร 2 ถาบิต AS2 ในรีจิสเตอร ASSR ถูกเซต 
 - Port C (PC[6:0]) พอรต C เปนขาพอรตอินพุต/เอาตพุตสองทิศทางขนาด 7 บิต ซ่ึงมีตัวตานทานพูล-อัพ
ภายใน (internal pull-up resistors) (สามารถเลือกใชงานไดทุกบิต) เม่ือถูกกําหนดใชงานเปนขาเอาตพุต บัฟเฟอร
เอาตพุตของพอรต C มีคุณลักษณะสมมาตรสามารถรับกระแสไฟฟาสูง (high sink) และจายกระแสไฟฟาสูง (high 
source) และเม่ือกําหนดใชงานเปนขาอินพุตแบบมีตัวตานทานพูล-อัพภายใน เม่ือขาอินพุตถูกพูล-โลว (pull-low) มี
สถานะลอจิกตํ่าหรือลงกราวด กระแสไฟฟาจะจายออกมาจากขาอินพุต ขาพอรต C เปนไปได 3 สถานะ (Tri-stated)  
เม่ือถูกรีเซตจะมีสถานะแอคทีฟ (Active) แมวาสัญญาณนาฬิกาไมไดทํางานก็ตาม 
 ขา PC6/RESET  ถาฟวส RSTDISBL ถูกโปรแกรม PC6 จะถูกใชงานเปนขาอินพุต/เอาตพุต ใหสังเกตวา
คุณลักษณะทางไฟฟาของขา PC6 จะแตกตางไปจากขาอ่ืนๆ ของพอรต C  
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 ถาฟวส RSTDISBL ไมถูกโปรแกรม PC6 จะถูกใชงานเปนขาอินพุตสําหรับการรีเซต ระดับลอจิกตํ่าท่ีขาน้ี
ความยาวของพัลสอยางนอยท่ีสุดจะตองยาวพอท่ีจะทําใหเกิดการรีเซต  แมวาสัญญาณนาฬิกาไมไดทํางานก็ตาม 
เพ่ือรับรองไดวาพัลสสั้นๆ จะไมทําใหเกิดการรีเซต 
 คุณลักษณะเฉพาะของพอรต C จะกลาวอีกคร้ังในสวนของการสลับหนาท่ีการทํางานของพอรต C 
(Alternate Function of Port C) 
 - Port D (PD[7:0]) พอรต D เปนขาพอรตอินพุต/เอาตพุตสองทิศทางขนาด 8 บิต ซ่ึงมีตัวตานทานพูล-อัพ
ภายใน (Internal pull-up resistors) (สามารถเลือกใชงานไดทุกบิต) เม่ือถูกกําหนดใชงานเปนขาเอาตพุต บัฟเฟอร
เอาตพุตของพอรต D มีคุณลักษณะสมมาตรสามารถรับกระแสไฟฟาสูง (High sink) และจายกระแสไฟฟาสูง (High 
source) และเม่ือกําหนดใชงานเปนขาอินพุตแบบมีตัวตานทานพูล-อัพภายใน เม่ือขาอินพุตถูกพูล-โลว (Pull-low) มี
สถานะลอจิกตํ่าหรือลงกราวด กระแสไฟฟาจะจายออกมาจากขาอินพุต ขาพอรต D เปนไปได 3 สถานะ (Tri-stated)  
เม่ือถูกรีเซตจะมีสถานะแอคทีฟ (Active) แมวาสัญญาณนาฬิกาไมไดทํางานก็ตาม 
 - AVcc เปนขาแรงดันไฟเลี้ยงสําหรับวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล (A/D Converter) PC[3:0] 
จะตองตอกับแหลงจายไฟเลี้ยง Vcc จากภายนอก แมวาจะไมไดใชงาน ADC ก็ตาม ถามีการกําหนดใชงาน ADC ขา
น้ีจะตอกับ Vcc โดยผานวงจรกรองความถ่ีตํ่าผาน (Low-pass filter) สังเกตจะพบวา PC[6:4] จะใชแหลงจายไฟแบบ
ดิจิทัล Vcc 
 - AREFเปนขาอางอิงแอนะล็อกของวงจรแปลงสัญญาณแอนะลอ็กเปนดิจิทัล  
 
1.7 อินพตุ/เอาตพุตแบบมัลติเพล็กซ 

 ขาทุกๆ ขาสามารถควบคุมไดโดยการกําหนดพอรตใหเปนขาอินพุต/เอาตพุตใชงานท่ัวไป และสามารถสลับ
ฟงกชันเพื่อกําหนดหนาท่ีใชงานเปนสวนการทํางานตางๆ (peripheral function)  

ตารางท่ี 1.3 ขาและหนาท่ีใชงานขาอนิพุต/เอาตพุตแบบมลัติเพล็กซ 
 

ตัวถัง 
PDIP 
28 ขา 

PAD EXTINT PCINT ADC/AC OSC T/C #0 T/C #1 USART 0 I2C 0 SPI 0 

1 PC[6]/
RESET  

 
PCINT14 

       

2 PD[0]  PCINT16     RXD0   
3 PD[1]  PCINT17     TXD0   
4 PD[2] INT0 PCINT18        
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ตารางท่ี 1.3 ขาและหนาท่ีใชงานขาอนิพุต/เอาตพุตแบบมลัติเพล็กซ (ตอ) 
 

ตัวถัง 
PDIP 
28 ขา 

PAD EXTINT PCINT ADC/AC OSC T/C #0 T/C #1 USART 0 I2C 0 SPI 0 

5 PD[3] INT1 PCINT19   OC2B     
6 PD[4]  PCINT20   T0  XCK0   
7 VCC          
8 GND          
9 PB[6]  PCINT6  XTAL1/ 

TOSC1 
     

10 PB[7]  PCINT7  XTAL2/ 
TOSC2 

     

11 PD[5]  PCINT21   OC0B T1    
12 PD[6]  PCINT22 AIN0  OC0A     
13 PD[7]  PCINT23 AIN1       
14 PB[0]  PCINT0  CLKO ICP1     
15 PB[1]  PCINT1   OC1A     
16 PB[2]  PCINT2   OC1B    SS0  
17 PB[3]  PCINT3   OC2A    MOSI0 
18 PB[4]  PCINT4       MISO0 
19 PB[5]  PCINT5       SCK0 
20 AVCC          
21 AREF          
22 GND          
23 PC[0]  PCINT8 ADC0       
24 PC[1]  PCINT9 ADC1       
25 PC[2]  PCINT10 ADC2       
26 PC[3]  PCINT11 ADC3       
27 PC[4]  PCINT12 ADC4     SDA0  
28 PC[5]  PCINT13 ADC5     SCL0  

 
 
 
 
 



 

15 
 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328/P ขนาด 8 บิต        

 
 

1.8  แกนหนวยประมวลผลกลางของไมโครคอนโทรลเลอร AVR (AVR CPU Core)  
 โครงสรางสถาปตยกรรมแกนกลางของไมโครคอนโทรลเลอร AVR โดยทั่วไปมีหนาท่ีหลักในการทํางานก็คือ
เปนแกนหนวยประมวลผลกลาง (CPU Core) เพ่ือทําหนาท่ีเอ็กซิคิวซโปรแกรมใหเปนไปอยางถูกตอง เน่ืองจากหนวย
ประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU) จะตองเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา ทําการคํานวณตามรูปแบบ ทําการควบคุม
สวนการทํางานตางๆ และตอบสนองตอการอินเตอรรัปตตางๆ 
 

 
 

รูปท่ี 1.4 บล็อกไดอะแกรมแสดงโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 
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 โครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR เปนแบบฮาวารด (Harvard architecture) มี
ประสิทธิภาพ และความเร็วในการประมวลผลสูง ซึ่งใชเทคนิคแบบขนาน (Parallelism) โดยแยกหนวยความจําและบัส
สําหรับหนวยความจําโปรแกรม และหนวยความจําขอมูลออกจากกัน จากโครงสรางแบบน้ีสามารถใชเทคนิคในการ
ดําเนินการของการประมวลผลคําสั่งหลายๆ คําสั่งท่ีคาบเก่ียวกัน (Overlapped) เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
หนวยประมวลผลกลาง โดยแบงไปปไลน (Pipeline) ออกเปนขั้นตอนยอยๆ เวลาในการประมวลผลในแตละคําสั่งของ
ไปปไลนจะไมลดลง แตจะมีการเพ่ิมคําสั่งเขาไปแทนก็คือการทํางานหลายๆ คําสั่งพรอมกันในเวลาหน่ึงๆ  
 ในสวนของ AVR นี้จะเปนแบบ two-stage single-level pipeline ซ่ึงในขณะท่ีคําสั่งหน่ึงกําลังเร่ิมเอ็กซิคิวต
คําสั่งถัดไปก็เตรียมเฟตซจากหนวยความจําโปรแกรม จากความคิดรวบยอดนี้จะทําใหคําสั่งสามารถทําการเอ็กซิคิวต
ไดในทุกๆ ไซเกิลของสัญญาณนาฬิกา  
 หนวยความจําโปรแกรมของ AVR เปนหนวยความจําแบบแฟลชท่ีสามารถทําการโปรแกรมซ้ําๆ ไดในระบบ 
 ไฟลรีจิสเตอร (Register File) ท่ีสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วเปนรีจิสเตอรใชงานท่ัวไปมีขนาด  
32  8 บิต ใชเวลาในการเขาถึงดวยสัญญาณนาฬิกาเพียงหน่ึงไซเกิล และยอมใหหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตร
และลอจิก (ALU) ทํางานดวยหน่ึงไซเกิล ตัวอยางการทํางานของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก สองตัว
กระทําทางคณิตศาสตร และลอจิกคือเอาตพุตจากไฟลรีจิสเตอรเมื่อทําการเอ็กซิคิวตแลวผลลัพธที่ไดจะถูกนํากลับเขา
ไปเก็บไวในไฟลรีจิสเตอรภายในหน่ึงไซเกิลของสัญญาณนาฬิกา 
 รีจิสเตอรจํานวน 6 รีจิสเตอรจากรีจิสเตอรท้ังหมด 32 รีจิสเตอร สามารถใชงานเปนรีจิสเตอรกําหนดตําแหนง
โดยออม (Indirect address register) ขนาด 16 บิต ได 3 ชุด ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณตําแหนง และหนึ่งในสาม
ของรีจิสเตอรน้ันใชเปนตัวช้ีตําแหนง (address pointer) สามารถใชชี้ตําแหนงในตารางขอมูลในหนวยความจํา
โปรแกรมแบบแฟลชได การรวมรีจิสเตอรเพ่ือทําหนาท่ีเปนรีจิสเตอรขนาด 16 บิตน้ี เรียกรีจิสเตอรขนาด 16 บิตน้ีวา 
รีจิสเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z 
 หนวยประมวลผลคณิตศาสตรและลอจิก (ALU) สามารถทําการประมวลผลระหวางรีจิสเตอรกับรีจิสเตอร
หรือระหวางคาคงท่ีกับรีจิสเตอร  มีรีจิสเตอรตัวหน่ึงที่สามารถทําการเอ็กซิคิวตในหนวยประมวลผลคณิตศาสตรและ
ลอจิก หลังจากทําการประมวลผลคณิตศาสตรและลอจิกแลวรีจิสเตอรสถานะ (Status Register) จะแสดงผลสถานะ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลลัพธท่ีเกิดจากการประมวลผล 
 การทํางานของโปรแกรมมีคําสั่งเรียกใชงานโปรแกรมยอย (Call instruction) คําสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไข 
(conditional jump) และคําสั่งกระโดดแบบไมมีเง่ือนไข (unconditional jump)  ซ่ึงสามารถเขาถึงตําแหนงไดโดยตรง
ในตําแหนงท้ังหมดของพ้ืนที่หนวยความจําโปรแกรม โดยสวนใหญแลวคําสั่งของ AVR จะมีรูปแบบเปนเวิรดขนาด 16 
บิตเพียงอยางเดียว  ทุกๆ ตําแหนงของหนวยความจําโปรแกรมจะใชคําสั่ง 16 บิต หรือ 32 บิต 
   พื้นท่ีหนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชจะถูกแบงออกเปนสองสวน สวนที่หน่ึงเปนสวนของโปรแกรม
สําหรับบูต (Boot Program) และสวนท่ีสองเปนสวนของโปรแกรมประยุกตใชงาน (Application Program) ทั้งสอง
สวนจะมีบิตล็อก (Lock bits) เปนตัวตัดสินใจสําหรับการปองกันการเขียน (Write protection) และการปองกันการ



 

17 
 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328/P ขนาด 8 บิต        

 
 

อาน/การเขียน (Read/Write protection) คําสั่ง SPM นั้นจะเขียนเขาสูสวนของหนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชใน
สวนของโปรแกรมประยุกตใชงานและจะตองฝงอยูในสวนของโปรแกรมบูต 
 ในระหวางการอินเตอรรัปต และการเรียกใชงานโปรแกรมยอย การกลับมายังตําแหนงปจจุบัน โปรแกรม
เคานเตอร (Program Counter) หรือ PC จะเก็บคาตําแหนงปจจุบันไวในสแตค (Stack) โดยที่สแตคจะใชงานพื้นท่ี
ของหนวยความจําแบบสแตติคแรมขอมูลท่ัวไป (general data SRAM) และขนาดของสแตคจะมีขนาดจํากัดอยูท่ี
ขนาดรวมท้ังหมดของหนวยความจําแบบสแตติคแรม และขนาดของหนวยความจําแบบสแตติคแรมท่ีถูกใชงานไปแลว 
ผูใชงานโปรแกรมจะตองทําการต้ังคาเร่ิมตนของสแตคในโปรแกรมยอยรีเซต (Reset routine) กอนเขาสูโปรแกรมยอย 
หรือกอนการอินเตอรรัปตจะถูกเอ็กซิคิวต       ตัวช้ีสแตค (Stack pointer) น้ัน การอาน และการเขียนสามารถเขาถึงได
ในสวนของพ้ืนท่ีอินพุต/เอาตพุต หนวยความจําขอมูลแบบสแตติคแรมสามารถเขาถึงไดงาย โดยโครงสราง
สถาปตยกรรมของ AVR มีโหมดการเขาถึงตําแหนง (Addressing mode) ที่แตกตางกันรองรับอยูดวยกนัหาโหมด 
 พ้ืนท่ีหนวยความจําในโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR น้ัน ผังหนวยความจํา 
(memory map) จะเปนแบบ linear and regular memory map 
 โมดูลการอินเตอรรัปตท่ียืดหยุน ซึ่งจะมีรีจิสเตอรควบคุม (control register) ในพื้นท่ีหนวยความจําอินพุต/
เอาตพุต โดยมีเพ่ิมเติมในสวนของบิตเปดการใชงานอินเตอรรัปตท้ังหมด (Global Interrupt Enable bit) ในรีจิสเตอร
สถานะ (Status Register) การอินเตอรรัปตท้ังหมดจะมีเวกเตอรอินเตอรรัปต (Interrupt  Vector) ในตารางเวกเตอร
อินเตอรรัปต (Interrupt Vector Table)  เปนตัวแยก การอินเตอรรัปตจะมีลําดับความสําคัญ (priority) ตามตําแหนง
เวกเตอรอินเตอรรัปต ซ่ึงตําแหนงเวกเตอรอินเตอรรัปต (Interrupt Vector address) ต่ําสุดจะมีลําดับความสําคัญ
สูงสุด 
 พ้ืนท่ีหนวยความจําอินพุต/เอาตพุตประกอบไปดวย 64 ตําแหนง สําหรับสวนการทํางานตางๆ ของซีพียู ที่มี
หนาท่ีในการทํางาน เชน รีจิสเตอรควบคุม , SPI และหนาท่ีอินพุต/เอาตพุตอ่ืนๆ  หนวยความจําอินพุต/เอาตพุต
สามารถเขาถึงไดโดยตรง หรือระบุตําแหนงในพ้ืนที่ของขอมูล ตามไฟลรีจิสเตอรเหลาน้ี 0x20 - 0x5F การเพิ่มเติม
อุปกรณนี้อาจขยายพื้นท่ีหนวยความจํา จาก 0x60 - 0xFF ในหนวยความจําแบบสแตติคแรม ซ่ึงคําสั่ง ST/STS/STD 
และ LD/LDS/LDD สามารถใชเขาถึงหนวยความจําในสวนน้ีได                                                                                                                                                                                                                             
 
1.9 หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจกิ (Arithmetic Logic Unit) 
 หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตร และลอจิกท่ีมีประสิทธิภาพสูงของไมโครคอนโทรลเลอร AVR การทํางาน
จะเชื่อมตอโดยตรงกับรีจิสเตอรใชงานทั่วไปท้ัง 32 รีจิสเตอร ในการทํางานเพื่อการประมวลผลทางคณิตศาสตรและ
ลอจิกระหวางรีจิสเตอรใชงานท่ัวไปดวยกันหรือระหวางรีจิสเตอรและตัวกระทําท่ีเปนคาคงที่ (register and 
immediate) จะเอ็กซิคิวตภายในหน่ึงไซเกิลของสัญญาณนาฬิกา การทํางานของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตร
และลอจิกจะแบงออกเปน 3 สวนการทํางานคือ การคํานวณทางคณิตศาสตร การคํานวณทางลอจิก และการคํานวณ
ระดับบิต ความสมบูรณพรอมของโครงสรางทางสถาปตยกรรมท่ีทําใหหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก
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เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือรองรับการคูณ (multiplier) ท้ังการคูณในรูปแบบคิดเคร่ืองหมาย (signed 
multiplication)  การคูณในรูปแบบไมคิดเคร่ืองหมาย (unsigned multiplication) และการคูณเศษสวนหรือมีทศนิยม 
(fractional multiplier) 
 
1.10 รีจสิเตอรสถานะ (Status Register) 
 รีจิสเตอรสถานะจะแสดงขอมูลเก่ียวกับผลลัพธท่ีเกิดจากการเอ็กซิคิวตคําสั่งของหนวยประมวลผลทาง
คณิตศาสตรและลอจิก ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากรีจิสเตอรสถานะน้ีจะนําไปใชเปนเง่ือนไข (condition) ในการกําหนดทิศทาง
ของโปรแกรม ซ่ึงขึ้นอยูกับรูปแบบของเง่ือนไขในรูปแบบตางๆ สถานะของรีจิสเตอรสถานะนั้นจะเปลี่ยนแปลงคาภาย
หลังจากการประมวลผลของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก ซึ่งขึ้นอยูกับคําสั่งที่กําหนด สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดในชุดคําสั่ง (Instruction Set) การตัดสินใจในการใชคําสั่งเปรียบเทียบ (dedicated compare 
instruction) ตางๆ ซ่ึงจะใหผลเปรียบเทียบในการตัดสินใจเร็วกวา และมีชุดคําสั่งมากกวา 
 รีจิสเตอรสถานะจะไมเก็บคาไวโดยอัตโนมัติดวยการทํางานทางฮารดแวร เมื่อเขาสูโปรแกรมยอยอินเตอรรัปต 
และจะเก็บคาใหมเม่ือออกจากโปรแกรมยอยอินเตอรรัปต ซึ่งการคงคาเดิมไวนั้นจะตองทําโดยการใชซอฟแวร 
 
1.11 ไฟลรีจสิเตอรใชงานท่ัวไป (General Purpose Register File) 
 ไฟลรีจิสเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับชุดคําสั่งพิเศษแบบ RISC ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ถูกนํามาใช
เพ่ือใหตรงกับความตองการในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุนตามรูปแบบของไฟลรีจิสเตอรเพ่ือรองรับ   
 - โอเปอแรนดเอาตพุต ขนาด 8 บิต 1 โอเปอแรนด และอินพุตผลลัพธขนาด 8 บิต 1 ผลลัพธ 
    (One 8-bit output operand and one 8-bit result input) 
 - โอเปอแรนดเอาตพุต ขนาด 8 บิต 2 โอเปอแรนด และอินพุตผลลัพธขนาด 8 บิต 1 ผลลัพธ 
    (Two 8-bit output operand and one 8-bit result input) 
 - โอเปอแรนดเอาตพุต ขนาด 8 บิต 2 โอเปอแรนด และอินพุตผลลัพธขนาด 16 บิต 1 ผลลัพธ 
    (Two 8-bit output operand and one 16-bit result input) 
 - โอเปอแรนดเอาตพุต ขนาด 16 บิต 1 โอเปอแรนด และอนิพุตผลลัพธขนาด 16 บิต 1 ผลลัพธ 
    (One 16-bit output operand and one 16-bit result input) 
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รูปท่ี 1.5  รีจิสเตอรใชงานทั่วไปของหนวยประมวลผลกลาง AVR 

 สวนใหญการทํางานของคําสั่งที่เกี่ยวของกับไฟลรีจิสเตอรจะเปนการเขาถึงโดยตรงกับรีจิสเตอรทั้งหมด และ
สวนใหญคําสั่งก็จะใชสัญญาณนาฬิกาเพียงหน่ึงไซเกิล จากรูปท่ี 1.5 รีจิสเตอรทุกรีจิสเตอรจะถูกกําหนดตําแหนง
หนวยความจําขอมูล ในผังหนวยความจําขอมูลโดยตรงในตําแหนงลําดับตนๆ ท้ังหมด 32 ตําแหนงในพ้ืนท่ี
หนวยความจําขอมูลของผูใชงาน ซ่ึงก็คือตําแหนง 0x00 - 0x1F แมวาจะไมไดอยูในตําแหนงของหนวยความจํา
แบบสแตติคแรม การจัดการหนวยความจําแบบน้ีจะมีความยืดหยุนมากกวาในการเขาถึงรีจิสเตอร เชน รีจิสเตอรช้ี
ตําแหนง X, Y, และ Z สามารถกําหนดเพื่อใชช้ีตําแหนงรีจิสเตอรใดๆ ในไฟลรีจิสเตอร 
 
1.12 รีจสิเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z   
 รีจิสเตอร R26 ถึง รีจิสเตอร R31 นอกจากจะเปนรีจิสเตอรใชงานทั่วไปแลว ยังมีหนาท่ีเพ่ิมอีกคือเปน
รีจิสเตอรสําหรับชี้ตําแหนงขนาด 16 บิต (16-bit address pointer) สําหรับใชงานเดพ่ือชี้ตําแหนงโดยตรงในพ้ืนท่ี
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หนวยความจําขอมูล (direct addressing of data space) รีจิสเตอรช้ีตําแหนงโดยตรงมีทั้งหมด 3 รีจิสเตอร คือ 
รีจิสเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z   
 

 
 

รูปท่ี 1.6  รีจิสเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z   

 ในโหมดอางอิงตําแหนง (addressing mode) โหมดอ่ืนๆ รีจิสเตอรตําแหนงเหลาน้ีจะใชงานในหนาท่ีกําหนด
ตําแหนงคงท่ีสําหรับการเพ่ิมคาตําแหนงแบบอัตโนมัติ และการลดคาตําแหนงแบบอัตโนมัติ 
 
1.13 ตัวช้ีสแตค (Stack Pointer) 
 หนวยความจําสแตคจะใชสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ซึ่งจะเก็บคาตัวแปรยอย และเก็บคาตําแหนงเดิมสําหรับ
ยอนกลับหลังจากกระทําคําสั่งอินเตอรรัปตหรือคําสั่งเรียกใชโปรแกรมยอย การเก็บคาของสแตคจะเก็บคาไว ใน
ตําแหนงท่ีสูงกวากอนตําแหนงท่ีต่ํากวา รีจิสเตอรตัวช้ีสแตคจะใชสําหรับช้ีคาตําแหนงบนสุดของสแตค  
 ตัวช้ีสแตคจะช้ีไปยังพ้ืนที่หนวยความจําสแตคในหนวยความจําขอมูลแบบสแตติคแรม ซ่ึงจะเปนสแตคท่ีเก็บ
คาตําแหนงของการอินเตอรรัปต และสแตคท่ีเก็บคาตําแหนงของโปรแกรมยอย คําสั่ง PUSH จะเปนการลดคาตัว
ช้ีสแตค สแตคในหนวยความจําขอมูลแบบสแตติคแรมจะตองกําหนดดวยโปรแกรมกอนการเรียกใชโปรแกรมยอยใดๆ 
จะถูกเอ็กซิคิวซ หรือกอนการเปดใชงานอินเตอรรัปต คาตัวชี้สแตคเร่ิมตนจะตองเทากับตําแหนงสุดทายของ
หนวยความจําขอมูลแบบสแตติคแรมภายในชิป และตัวช้ีสแตคจะตองกําหนดคาช้ีเร่ิมตนในตําแหนงบนสุดของ
หนวยความจําขอมูลแบบสแตติคแรม ดูตารางท่ี 1.4 ตัวช้ีสแตค 
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ตารางท่ี 1.4 คําสั่งท่ีมีผลกับตัวชีส้แตค 
 
คําสั่ง (Instruction) ตัวชี้สแตค (Stack pointer) อธิบายรายละเอียด 
PUSH ลดคาลง 1  ขอมูลถูกเก็บในสแตค 
CALL 
ICALL 
RCALL 

ลดคาลง 2  ตําแหนงเดิมยอนกลับจะเก็บในสแตคเม่ือมีการ
เรียกใชโปรแกรมยอย หรือมีการอินเตอรรัปต 

POP เพ่ิมคาขึ้น 1  ขอมูลถูกนําออกจากสแตค 
RET 
RETI 

เพ่ิมคาขึ้น 2 ตําแหนงเดิมยอนกลับถูกนาํออกจากสแตคเม่ือกลับ
จากการเรียกใชโปรแกรมยอย หรือกลับจากการ
อินเตอรรัปต 

 
 ตัวช้ีสแตคของ AVR ใชรีจิสเตอรขนาด 8 บิต สองรีจิสเตอรซึ่งก็คือรีจิสเตอร SPH และรีจิสเตอร SPL ในพื้นท่ี
หนวยความจําอินพุต/เอาตพุต จํานวนบิตในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน สังเกตจะเห็นวาพ้ืนท่ีหนวยความจํา
ขอมูลการใชงานในทางปฏิบัติของโครงสรางสถาปตยกรรม AVR บางสวนจะใชงานเพียงรีจิสเตอร SPL เทานั้น ซึ่งใน
กรณีน้ีรีจิสเตอร SPH ก็อาจจะไมไดใชงาน    
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สมรรถนะท่ีพึงประสงค (Competency) 
 1. ดานความรู (Solid knowledge) 

1.1 บอกโครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร Atmel AVR ไดอยางถูกตอง 
1.2 บอกคุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU ไดอยางถูกตอง 
1.3 บอกความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกา แหลงจายไฟ ชวงอุณหภูมิ และตัวถงัของ     

                         ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU ไดอยางถูกตอง 
1.4 อธิบายหนาท่ีสวนการทํางานตางๆ จากบลอ็กไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดอยาง  
      ถูกตอง 
1.5 บอกขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดอยางถูกตอง 
1.6 อธิบายหนาท่ีขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดอยางถูกตอง 
1.7 อธิบายหนาท่ีขาอินพุต/เอาตพุตแบบมัลติเพล็กซไดอยางถูกตอง 
1.8 อธิบายสวนประกอบของแกนหนวยประมวลผลกลางของไมโครคอนโทรลเลอร AVR  
      (AVR CPU Core) ไดอยางถูกตอง 
1.9 อธิบายหนาท่ีของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและลอจิก (Arithmetic Logic Unit) ไดอยาง 
      ถูกตอง 
1.10 อธิบายหนาทีข่องรีจิสเตอรสถานะ (Status Register) ไดอยางถูกตอง 
1.11 อธิบายหนาทีข่องไฟลรีจิสเตอรใชงานท่ัวไป (General Purpose Register File) ไดอยางถูกตอง 
1.12 อธิบายหนาทีข่อง รีจิสเตอร X, รีจิสเตอร Y และรีจิสเตอร Z ไดอยางถูกตอง 
1.13 อธิบายหนาทีข่องตัวช้ีสแตค (Stack Pointer) ไดอยางถูกตอง 
 

 2. ดานทักษะปฏบิัติ (Solid practice) 
2.1 เขียนบล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดอยางถูกตอง 
2.2 เขียนขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ไดอยางถูกตอง 
 

 3. ดานคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ คานิยม เศรษฐกจิพอเพียง (Moral Ethics Attitude Popularity 
and Sufficiency Economy) 

3.1 ความมีวินัยในการทํางาน 
3.2 มีความสื่อสัตยและมีจิตสาธารณะ 
3.3 ประหยัดในการใชทรัพยากรของตนเองและสวนรวม 
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แบบฝกหัด 

 
1. จงเขียนบล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร AVR และอธิบายสวนการทํางานตางๆ 
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2. จงเขียนขาตอใชงานของไมโครคอนโทรลเลอร AVR และอธบิายหนาท่ีของขาตางๆ 
 

 
 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 



 

26 
 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328/P ขนาด 8 บิต        

 
 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



 

27 
 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328/P ขนาด 8 บิต        

 
 

เอกสารอางองิ 
 
 
Atmel. (2015,September 30). Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-
168PA-328-328P_datasheet_Complete. สืบคนจาก http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-
Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf 
 
Atmel. (2016,June 30). Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_datasheet. สืบคนจาก 
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_datasheet.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328/P ขนาด 8 บิต        

 
 

 
แบบทดสอบกอนเรียน 

 
1. โครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร  
     AVR เปนแบบใด 
    ก. Princeton Architecture       
    ข. Harvard Architecture 
    ค. Von Nuemann Architecture  
    ง. Hadoop Architecture 
2. สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P    
    ใชชุดของคําสั่งเปนแบบใด 
    ก. Minimal Instruction Set Computer 
    ข. One Instruction Set Computer  
    ค. Reduce Instruction Set Computer 
    ง. Complex Instruction Set Computer 
3. ขอใดคือสายอินพุต/เอาตพุตใชงานทัว่ไปของ    
    ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU  
    ก. 20 สาย                 ข. 21 สาย 
    ค. 22 สาย                 ง. 23 สาย 
4. รีจิสเตอรใชงานท่ัวไปของไมโครคอนโทรลเลอร   
    ATmega328P-PU มีจํานวนเทาใด 
    ก. 32 รีจิสเตอร                 ข. 33 รีจิสเตอร 
    ค. 22 รีจิสเตอร                 ง. 23 รีจิสเตอร 
5. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU   
    หนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชมีขนาดเทาใด 
    ก. 22 กิโลไบต                  ข. 23 กิโลไบต 
    ค. 32 กิโลไบต                  ง. 33 กิโลไบต 
 
 

6. สวนการทํางานแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล   
    ของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU  มี 
    จํานวนบิตเทาใด 
     ก. 8 บิต                           ข. 10 บิต 
     ค. 12 บิต                         ง. 16 บิต 
7. หนวยประมวลผลกลางของไมโครคอนโทรลเลอร  
     ATmega328P-PU  มีขนาดเทาใด 
     ก. 8 บิต                           ข. 10 บิต 
     ค. 12 บิต                         ง. 16 บิต 
8. แรงดันไฟฟาท่ีไมโครคอนโทรลเลอร  
     ATmega328P-PU ทํางานไดอยูในชวงใด 
    ก. 5.5 โวลต ถึง 6.5 โวลต 
    ข. 4.5 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
    ค. 2.7 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
    ง. 1.8 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
9. ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ในชวงแรงดันไฟเลี้ยง 4.5 โวลต ถึง 5.5 โวลต คือขอใด 
    ก.  0 - 4 MHz                  ข.  4 - 8 MHz 
    ค.  0 - 16 MHz                ง.  0 - 20 MHz 
10. แสดงขอมูลเก่ียวกับผลลัพธที่เกิดจากการเอ็กซิคิวต 
      คําสั่งของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและ 
      ลอจิกคือหนาท่ีของรีจิสเตอรใด      
      ก. รีจิสเตอรสถานะ (Status Register) 
      ข. รีจิสเตอรคําสั่ง (Instruction Register) 
      ค. ไฟลรีจิสเตอร (Register File) 
      ง. รีจิสเตอร X 
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11. โหมดประหยัดพลังงานของไมโครคอนโทรลเลอร   
       ATmega328P-PU มีจํานวนโหมดเปนดังขอใด     
      ก. 3 โหมด                        ข. 4 โหมด 
      ค. 5 โหมด                        ง. 6 โหมด 
12. หนวยความจําแบบสแตติคแรม (SRAM) ของ    
      ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีขนาด เทาใด 
      ก. 1 กิโลไบต                      ข. 2 กิโลไบต 
      ค. 3 กิโลไบต                      ง. 4 กิโลไบต 
13. หนวยความจําอีอีพรอม (EEPROM) ของ    
      ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีขนาด เทาใด 
      ก. 1 กิโลไบต                      ข. 2 กิโลไบต 
      ค. 3 กิโลไบต                      ง. 4 กิโลไบต 
14. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 8 บิต จํานวนเทาใด 
      ก. 1 ชุด                             ข. 3 ชุด 
      ค. 2 ชุด                             ง. 4 ชุด 
15. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 16 บิต จํานวนเทาใด 
      ก. 1 ชุด                             ข. 3 ชุด 
      ค. 2 ชุด                             ง. 4 ชุด 
16. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU มีความเร็ว 
      การสุมสัญญาณของวงจรแปลงสัญญาณแอนะลอ็ก  
      เปนดิจิทัล  (ADC) ดังขอใด     
      ก.  5k samples per second (SPS) 
      ข. 10k samples per second (SPS) 
      ค. 15k samples per second (SPS) 
      ง.  20k samples per second (SPS) 
 

17. ขาพอรตอินพุต/เอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอร   
       ATmega328P-PU เมื่อกําหนดการทํางานใหเปนขา 
      เอาตพุตแบบดิจิทัล หากเกิดการรีเซตจะมีสถานะใด 
      ก. High Impedance  
      ข. Logical Low 
      ค. High - Z          
      ง. Logical High   
18. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีจํานวน 
      ขาอินพุตอินเตอรรัปตจากภายนอก ดังขอใด 
      ก. 4 ขา                              ข. 3 ขา 
      ค. 2 ขา                              ง. 1 ขา 
19. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีชุดการ 
      เชื่อมตออนุกรมแบบ 2 สายแบบ byte-oriented  
      (เขากันไดกับ I2C  ของ Philips) ดังขอใด 
      ก. 2 ชุด                             ข. 1 ชุด 
      ค. 4 ชุด                             ง. 3 ชุด 
20. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีชุดการ   
      เชื่อมตออนุกรมแบบ SPI ดังขอใด 
      ก. 2 ชุด                             ข. 1 ชุด 
      ค. 4 ชุด                             ง. 3 ชุด 
 
                     ---------------------------- 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
1. โครงสรางทางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร  
     AVR เปนแบบใด 
    ก. Princeton Architecture       
    ข. Hadoop Architecture  
    ค. Harvard Architecture 
    ง. Von Nuemann Architecture  
2. สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328/P    
    ใชชุดของคําสั่งเปนแบบใด 
    ก. Reduce Instruction Set Computer 
    ข. Complex Instruction Set Computer 
    ค. Minimal Instruction Set Computer 
    ง. One Instruction Set Computer  
3. ขอใดคือสายอินพุต/เอาตพุตใชงานทัว่ไปของ    
    ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU  
    ก. 22 สาย                 ข. 23 สาย 
    ค. 20 สาย                 ง. 21 สาย 
4. รีจิสเตอรใชงานท่ัวไปของไมโครคอนโทรลเลอร   
    ATmega328P-PU มีจํานวนเทาใด 
    ก. 22 รีจิสเตอร                 ข. 23 รีจิสเตอร 
    ค. 32 รีจิสเตอร                 ง. 33 รีจิสเตอร 
5. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU   
    หนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชมีขนาดเทาใด 
     ก. 32 กิโลไบต                  ข. 33 กิโลไบต 
     ค. 22 กิโลไบต                  ง. 23 กิโลไบต 
   

6. สวนการทํางานแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล   
    ของไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU  มี 
    จํานวนบิตเทาใด 
     ก. 12 บิต                         ข. 16 บิต 
     ค. 8 บิต                           ง. 10 บิต 
7. หนวยประมวลผลกลางของไมโครคอนโทรลเลอร  
     ATmega328P-PU  มีขนาดเทาใด 
     ก. 12 บิต                         ข. 16 บิต 
     ค. 8 บิต                           ง. 10 บิต 
8. แรงดันไฟฟาท่ีไมโครคอนโทรลเลอร  
     ATmega328P-PU ทํางานไดอยูในชวงใด 
     ก. 1.8 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
     ข. 2.7 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
     ค. 4.5 โวลต ถึง 5.5 โวลต 
     ง. 5.5 โวลต ถึง 6.5 โวลต 
9. ความเร็วในการทํางานของสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ในชวงแรงดันไฟเลี้ยง 4.5 โวลต ถึง 5.5 โวลต คือขอใด 
     ก.  0 - 20 MHz         ข.  0 - 16 MHz                
     ค.  4 - 8 MHz           ง.  0 - 4 MHz                   
10. แสดงขอมูลเก่ียวกับผลลัพธที่เกิดจากการเอ็กซิคิวต 
      คําสั่งของหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและ 
      ลอจิกคือหนาท่ีของรีจิสเตอรใด      
      ก. รีจิสเตอร X           
      ข. ไฟลรีจิสเตอร (Register File)  
      ค. รีจิสเตอรคําสั่ง (Instruction Register) 
      ง. รีจิสเตอรสถานะ (Status Register)   
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11. โหมดประหยัดพลังงานของไมโครคอนโทรลเลอร   
       ATmega328P-PU มีจํานวนโหมดเปนดังขอใด     
      ก. 5 โหมด                        ข. 6 โหมด 
      ค. 3 โหมด                        ง. 4 โหมด 
12. หนวยความจําแบบสแตติคแรม (SRAM) ของ    
      ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีขนาด เทาใด 
      ก. 3 กิโลไบต                      ข. 4 กิโลไบต 
      ค. 1 กิโลไบต                      ง. 2 กิโลไบต    
13. หนวยความจําอีอีพรอม (EEPROM) ของ    
      ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีขนาด เทาใด 
      ก. 3 กิโลไบต                      ข. 4 กิโลไบต 
      ค. 1 กิโลไบต                      ง. 2 กิโลไบต 
14. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 8 บิต จํานวนเทาใด 
      ก. 2 ชุด                             ข. 4 ชุด 
      ค. 1 ชุด                             ง. 3 ชุด 
15. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU  
      มีไทเมอร/เคานเตอร ขนาด 16 บิต จํานวนเทาใด 
      ก. 2 ชุด                             ข. 4 ชุด 
      ค. 1 ชุด                             ง. 3 ชุด      
16. ไมโครคอนโทรลเลอร  ATmega328P-PU มีความเร็ว 
      การสุมสัญญาณของวงจรแปลงสัญญาณแอนะลอ็ก  
      เปนดิจิทัล  (ADC) ดังขอใด     
      ก.  20k samples per second (SPS) 
      ข. 15k samples per second (SPS) 
      ค. 10k samples per second (SPS) 
      ง.  5k samples per second (SPS) 
 

17. ขาพอรตอินพุต/เอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอร   
       ATmega328P-PU เมื่อกําหนดการทํางานใหเปนขา 
      เอาตพุตแบบดิจิทัล หากเกิดการรีเซตจะมีสถานะใด 
      ก. Logical High   
      ข. High Impedance  
      ค. Logical Low 
      ง. High - Z          
18. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีจํานวน 
      ขาอินพุตอินเตอรรัปตจากภายนอก ดังขอใด 
      ก. 2 ขา                             ข. 1 ขา 
      ค. 4 ขา                             ง. 3 ขา 
19. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีชุดการ 
      เชื่อมตออนุกรมแบบ 2 สายแบบ byte-oriented  
      (เขากันไดกับ I2C  ของ Philips) ดังขอใด 
      ก. 4 ชุด                             ข. 3 ชุด 
      ค. 2 ชุด                             ง. 1 ชุด 
20. ไมโครคอนโทรลเลอร ATmega328P-PU มีชุดการ   
      เชื่อมตออนุกรมแบบ SPI ดังขอใด 
      ก. 4 ชุด                             ข. 3 ชุด 
      ค. 2 ชุด                             ง. 1 ชุด 
       
                      ---------------------------- 

 


