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เทรด (Threads) 
 

เนื้อหาประกอบดวย 

 แนวคิดของเทรด และขอด ี

 การใชงานกับระบบ Multicore Programming 

 แบบจําลอง เทรด 

 การสรางเทรด 

 การใชงานอินเตอรเฟส Runnable 

 การจัดการเทรด (Synchronization) 
 

 

แนวคิดของ เทรด 

  โปรแกรมหนึ่ง มีงานหน่ึงๆ ที่จะตองทํา โดยใช ทรัพยากร ของ CPU (Code, Global Data, Register, Stack) เพื่องานน้ันให

ลุลวง ไป โดยโปรแกรมหนึ่งๆ เมื่อทํางาน จะใช สวนของโปรแกรม (Code) อันเปนคําสั่งใหทํางานตามเปาหมาย ตัวแปรรวมที่ใช

รวมกันได (Global Data) หนวยความจําชวยคราว (Register) และ ตัวแปรแปรผัน (Stack) ที่เปลี่ยนแปลงขณะทํางาน ซึ่ง ความการ

ทํางานจริงสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของโปรเซสหนึ่ง จะมีเพียง หนวยความจําช่ัวคราว และตัวแปรแปรผันได เทาน้ัน ดังน้ัน เพื่อให

สามารถใช CPU ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมหนึ่งๆ นั้น สามารถแบงเปนโปรเซสยอย หรือการทํางานยอยๆ ได ในการทํางาน

แบบเดิมๆ โดยใชทรัยพากร ของ CPU เดิม ซึ่งคือ โปรแกรม และตวัแปรรวม แตแบง หนวยความจาํช่ัวคราว และตัวแปรแปรผันได ที่

ทํางานแยกกัน 
 

        
รูป 1 เทรดเดียว และ มัลตเิทรด 

 

   การทําใหทํางานเดิม (Code, Global Data) ไดพรอมๆ กัน เรียกการทํางานแบบน้ีวา มัลติเทรด (Multi-thread) จะชวย

โปรแกรมหนึ่งทํางานท่ีคลายกัน ทํางานแยกกันเฉพาะสวนท่ีตางกันได ยกตัวอยางเชน Web server รับคําขอใชบริการ จาก Browser 

ที่มาจาก Client หากโปรแกรมของ Web Server ไมสามารถทําทงานแบบมัลตเิทรด ไดหมายความ Web Server รองรับการทํางานท่ี
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Registers Stack 

 

Thread 
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Thread 

Registers Stack 

 

Thread 
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หนึ่งตามคําขอ ทําใหผูรองขอบริการอื่นๆ ตองรอจนกวา คําขอแรกจะทํางานเสร็จ หรือแมวา Web Sever สามารถรับคําขอไดใหม ก็

ตองสรางโปรเซสใหม ซึ่งจะใชเวลาและทรัพยากรของระบบมากข้ึนไปดวย เปรียบเทียบกับ Web Server ที่รองรับการทํางานแบบ มัล

ติเทรด สามารถรองรับคําขอไดพรอมๆ กันหลายคําขอ ดวยการใชการทํางานโปรเซสเดิม แตแบงเปนเทรดยอยๆ จาก รูปแบบการขอ

เดิม ซึ่งใชใชทรัพยากรแบบเดมิ แตตางกันในสวนรายละเอียดของตัวแปรและพื้นท่ีหนวยความจําที่ตองใช นี้คือประโยชนของ การ

ทํางานแบบมัลตเิทรด 
 

ขอดีของของมัลติเทรด 

 ขอดีของการเขียนโปรแกรมมลัตเิทรด สามารถแยกยอยได สี่ประเดน็หลักคือ 

1. ตอบสนองไดรวดเร็ว การใชการทํางานแบบมัลตเิทรด จะชวยใหโปรแกรมทํางานไดรวดเร็วซึ่งรวมทําใหตอบสนองไดรวดเร็ว

ขึ้นดวย ถึงแมโปรแกรมจะบางสวนของโปรแกรมถูกขดัขวางการทํางานใหมีการดําเนินการที่ยาวนาน เชน มัลติเทรดในเว็บ

เซิรบเวอร อาจอนุญาตใหผูใชงานดําเนินการกับเทรดหนึ่ง ในการฟงเพลง ในขณะที่อีกเทรดหนึ่งทําการอานภาพ 

2. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน โปรแกรมที่ทํางานหน่ึงอาจมกีารรวมใชทรัพยากรรวมกัน ในดานของหนวยความจํา 

โปรแกรมสั่งการ โดยที่อาจควบคมุโดยการเขียนโปรแกรม ถึงแมจะมีคาปริยายที่ระบบปฏิบัติการทํางานใหอยูแลวก็ตาม 

3. ประหยดัทรัพยากร การใชทรพัยากรรวมกันถือเปนการประหยดัทรัพยากร ที่ทําใหระบบมีทรพัยากรเหลือมากข้ึนท่ีจะ

นําไปใชกับการทํางานอ่ืนๆ ไดอีก รวมถึงทําใหระบบทํางานไดเร็วข้ึน เชน การทํางานหน่ึง ตองใชทรัพยากรจํานวนหนึ่ง ถา

ตองให ซีพียู สรางโปรเซสใหมเพื่อรองรับการทํางานใหม ระบบจะสลับการทํางานไปยังอีกโปรเซสหนึ่ง จะทําใหระบบ

เสียเวลาในการสลับไปทํางาน (Context-switch) เพื่อใชทรัพยากรใหม  

4. ขยายการทํางานไดดี เนื่องดวยการใชมัลติเทรด ในระบบท่ีมีซีพียู หลายตัว หรือ คอร (Core) ทําใหแตละเทรด แบงไปทํางาน

ที่อีกซีพียูอื่นๆ โดยทํางานในลักษณะคูขนานได แตถาระบบท่ีใชแบบเทรดเดียว จะไมสามารถทํางานไดหลายซีพียู  
  

สนับสนุนการการโปรแกรมแบบ ระบบมัลตคิอร (Multicore Programming) 

 ในยุคท่ีมีใชตัวประมวลผล ที่มีหลายคอร บนชิปเพียงตัวเดียว โดยแตละคอรทําหนาท่ีเหมือนเปนตัวประมวลผลท่ีแยกอิสระ 

การเขียนโปรแกรมแบบมลัติเทรด ใชตัวประมวลผทีม่ีหลายคอร ไดมีประสิทธิภาพไดยิ่งข้ึน และสงเสรมิการทํางานพรอมกันได 

ยกตัวอยาง ที่มีโปรแกรมหนึ่งทําแบบมีสี่เทรด บนตัวประมวลผลท่ีมสีองคอร (ดูรูป 2 ประกอบ) โปรเซส จะแบงใหเทรดทํางานระหวาง

คอรรวมกันได ในลักษณะคูขนาด  

 อยางไรก็ตามในยุคการใชงานมลัตคิอร ระบบปฏิบตัิการมีการออกแบบการทํางานใหมีตารางการทํางานเพ่ือสนับสนุนการ

เขียนโปรแกรมแบบมัลตคิอร และนักเขียนโปรแกรมแบบมลัตคิอรออกแบบโปรแกรมจะตองคํานึงถึง 5 เรื่องตอไปนี ้

1. การจัดแบงกิจกรรมงาน เปนเกีย่วกับการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาวา มีสวนงานไดบางที่สามารถแบงแยกกันได สวนงานใด

ทํางานคูขนานกันไดในแตละคอร 
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2. การสมดุลงาน ในการแบงกิจกรรมงาน แลวปลอยใหแตละเทรดทํางานในแตละคอร ถาใหแตละเทรดทํางานใชเวลาที่เสร็จ

ใกลเคียงกันก็จะดี แตถาปลอยใหเทรดหนึ่งใชเวลา นานเกินไป การทํางานในคอรนั้นก็เสียทรัพยากรสาํคัญนั้นไป 

3. การแบงขอมูล เมื่อใหเทรดทํางาน การใชงานขอมูลที่ทํางานในแตละเทรดควรจะแบงใหชัดเจนเพ่ือใหขอมูลนั้นทํางานไดใน

แตละคอรที่เทรดนั้นทํางานอยู 

4. การจัดการขอมูลที่ขึ้นแกกัน การใชงานขอมูลที่ใชรวมกัน จะตองใหโปรแกรมที่ทํางานในลักษณะคูขนาน ทํางานไดโดยไมเกิด

การแยงชิงขอมูล หรือมีการรอขอมูลอีกเทรดหนึ่ง  

5. การทดสอบ และการแกไขขอบกพรอง เมื่อโปรแกรมทํางานคูขนาน ปญหายากอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การทดสอบ และการ

แกไขขอบกพรอง ซึ่งมีมากกวา การทํางานแบบเทรดเดี่ยว นักเขียนโปรแกรมจะตองใชความพยายามสงูข้ึนในการแกปญหา 

 

 

รูป � การทํางานคูข่นาดของ ระบบมลัติคอร์ 

 

แนวทางการสรางเทรด 

 การสรางเทรดดวยจาวา ทําไดสองวิธีคือ 

1. กําหนดคลาสลูก ใหสืบทอดมากจากจากคลาส Thread ซึ่งมี เมธอด run( ) ที่สืบทอดมา ใหเรียกใชได 

2. สรางคลาสลูกใหสืบทอดจากอินเตอรเฟส Runnable ทําใหตองเขียนแตงเมธอด run( ) และตอมาสรางออปเจค เทรด  

สรางเทรด จากคลาส Thread 

 ตัวอยางคลาส FromThread เปนคลาสทีส่รางขึ้นจาก คลาส Thread คลาส FromThread แตมีการเขียนการทํางานของ 

run( ) ในที่น้ี ใหเมธอด run( ) พิมพคาช่ือ และสกลุ เสมอ จนกวาเทรด จะหยดุทํางาน 
  

public class FromThread extends Thread{ 

    private String fname, lname; 

    private long delay; 

    public String getFname(){return this.fname;} 

    public String getLname(){return this.lname;} 

    public FromThread(String fname, String lanme, long delay){ 

        this.fname = fname; 

        this.lname = lanme; 

        this.delay = delay; 

        setDaemon(true); 

    } 

T1 T2 T1 T2 T1 … 

T3 T4 T3 T4 T3 … 

time 

core 2 

core 1 
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    @Override 

    public void run(){ 

        try{ 

            while(true){ 

                System.out.print(fname);                 

                System.out.println("\t"+lname); 

 sleep(delay); 

            } 

        } 

        catch(InterruptedException e){ 

            System.out.println( "Exeption: " + e); 

        } 

  return; 

    } 

}            //Code 1. 

 

 ในเมธอดหลัก ( main( ) ) จะเปนการสรางวัตถุ จากคลาส FromThread โดยวัตถุท้ังสามตัว (thread1, thread2, thread3) 

จะทํางานไปเรื่อยๆ แตโปรแกรมนี้มีการรอรับขอมูลจากแปนพิมพ ในคียใดๆ ( System.in.read( ) ) ถายังไมกดอะไรลงไป เทรดก็จะ

ทํางานไปเรื่อยๆ แตถากดคียดวยคีย Enter แลวจะทําในบรรทัดตอไป (กด Enter บนคียบอรด ในหนา output) จนจบคําสั่งของเมธ

อด Main ซึ่งเปนการจบการทํางานของเมธอด main( ) นี้ ทําให วัตถุในเมธอด จบการทํางานไปดวย เนื่องดวยคลาส FromThread มี

การกําหนด Daemon(true) ซึ่งหมายความวา เมื่อเมธอดหลักที่ทํางานอยู จบการทํางานไป ออปเจคของเทรด ที่อาศัยอยู ก็จะจบการ

ทํางานไปดวย   
 

public static void main(String[] agrs){ 

        FromThread thread1 = new FromThread("Pol", "Lim", 200L); 

        FromThread thread2 = new FromThread("Mon", "Lim", 300L); 

        FromThread thread3 = new FromThread("Char", "Kim", 400L); 

         

        System.out.println("Press enter to stop"); 

   

        thread1.start(); 

        thread2.start(); 

        thread3.start(); 

         

        try{ 

            System.in.read(); 

            System.out.println("Enter press..");             

        } 

        catch(IOException e){ 

            System.out.println(e); 

        } 

        System.out.println("Ending main()"); 

}            //Code 2. 
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รูป 3 ผลลัพธของการรัน Code 1 

 

Daemon 

 การใชงานเทรด บางครั้งสามารถสรางเทรดยอย ที่เรียกวา เดมอน (Daemon) ซึ่งจะทํางานเปนพื้นหลังของเทรดหลัก (เขียน

เทรดใหมเีมธอดวา setDaemon(true) ) ดังน้ันแลว เมื่อเทรดหลักจบการทํางาน เดมอนเทรด นี้ก็จบการทํางานตามไปดวย การท่ีเทรด

ใดไมมเีดมอนเทรด แสดงวาเมื่อเทรดหลักจบการทํางานไปแลว เทรดที่ไมมีเดมอน จะยังคงทํางานตอไปอีก จนกวา ที่ตองกําหนดหรือ

เขียนใหชัดวาหยุดโดยเฉพาะ หรือทําลายเทรดโดยเฉพาะ  

 สมมตุิวา โปรเซสหนึ่ง ช่ือ Main จะเทรดยอยๆ วา A, B, C กําหนดให A, B และ C มี เดมอนเทรด เมื่อจบการทํางานของ 

Main เทรด A, B และ C ก็จะจบการทํางานไปดวย ดังตัวอยางทีผ่านมา ในกรณีที่ เทรด C ไมไดถกูกําหนดเดมอน เมื่อจบการทํางาน

ของ เมธอดหลัก จะทําให เทรด A, B, C ทุกตัวยังคงทํางานอยู 

 คาปริยายของเทรด ไมกําหนดเดมอนไว การทําใหเปนเดมอน ก็กําหนดใหเปน true และตองกําหนดเปนเดมอน กอนเรยีก

เมธอด start( )  

การทดลอง ที่ 1 

1. สรางคลาส ท่ีไมกําหนดเดมอน จากตัวอยางเดิม คลาส FromThread ลบการกําหนด เดมอน ในคอนสรัทเตอร 

2. สรางวัตถุ ท่ีสรางข้ึนจากคลาส FromThread ขึ้นมาสามตัว ตามตัวอยางกอนหนานี้ แต กําหนด เดมอน เฉพาะวัตถุท่ี 1 และ 

2 สวนวัตถุที่ 3 ไมตองกําหนดเดมอน เชน  
 

thread1.setDaemon(true); 

thread1.start( ) 
 

3. รันโปรแกรม ดผูล 
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ดังเห็นไดจากการทดลอง การกําหนดเดมอน บางตัว ไมเปนผล ยังมีอีกวิธีหน่ึง ที่กําหนด ใหเทรดหยุดทํางานเฉพาะเทรด ที่

กําหนดเทานั้นคือ การใชเมธอด interrupt( ) เชน thread1.interrupt( ) การกําหนดเชนน้ีจะทําให thread1 หยุดทํางาน ในขณะที่เท

รดอื่นๆ ยังคงทํางานตอไป  
 

try{            

            System.in.read(); 

            t1.interrupt(); //end thread 1 

            System.out.println("Enter press..");       

            System.in.read(); 

            t2.interrupt(); //end thread 2 

            System.in.read(); 

     } 

     catch(IOException e){ 

            System.out.println(e); 

     }          

     System.out.println("Ending main()");         

     return; //end all thread 

}            //Code 3. 

สรางเทรด จากอินเตอรเฟส Runnable 

  สําหรับการสรางคลาสที่สบืทอดจาก Runnable ที่จําเปนตองเขียนการทํางานของ run( ) เพราะใชการสืบทอดจาก

อินเทอรเฟส Runnable 

public class FromRunnable implements Runnable { 

    private String fname, lname; 

    private long delay; 

    public String getFname(){return this.fname;} 

    public String getLname(){return this.lname;} 

    public long getDelay(){return this.delay;} 

    public FromRunnable(String fname, String lname, long delay){ 

        this.fname = fname; 

        this.lname = lname; 

        this.delay = delay; 

    } 

    @Override 

    public void run() { 

        try{ 

            while(true){ 

                System.out.print(fname);                 

                System.out.println("\t"+lname); 

                Thread.sleep(delay);//give a change the other thread to run 

            } 

        } 

        catch(InterruptedException e){ 

            System.out.println("Exception:" + e.getMessage()); 

        } 

    } 

}            //Code 4. 
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 การสรางเทรด ที่มาจากการอิมพลเีมนท Runnable จะตองสรางคลาส Thread และให ออปเจค Runanble เปนตัวแปรใน

คอนสตรักเตอร การเรยีกใหเทรด ทํางานใชการทํางานแบบ สรางคลาสจากคลาส Thread โดยการเรียก start( ) โดยไมจําเปนจํา

จะตองเรียก run( ) ดูตัวอยางตอไป ซึ่งไดผลการทํางาน เหมือนกับ รูปที่ 3 
 

public static void main(String[] args){ 

        FromRunnable run1 = new FromRunnable("Pol", "Lim", �200L); 

        FromRunnable run2 = new FromRunnable("Mon", "Lim", 300L); 

              

        Thread thread1 = new Thread(run1); 

        thread1.setDaemon(true); 

        Thread thread2 = new Thread(run2); 

        thread2.setDaemon(true); 

        thread1.start(); 

        thread2.start(); 

         

        try{ 

            System.in.read();             

            System.out.println("Enter press.."); 

        } 

        catch (IOException e){ 

            System.out.println(e); 

        } 

        System.out.println("Ending main()"); 

        return; 

}             //Code 5. 

 

ซิงโครไนเซชัน (Synchronization)  

 สมมตุิเหตุการณหนึ่ง (ซึ่งมักใชสมมุติกัน) เมื่อ มีลูกคารายหนึ่งมาฝากเงินท่ีธนาคาร และมีการถอนเงินผานตู ATM มีลําดับ

เวลาดังน้ี 

เวลา: 1 ที่ธนาคาร ลูกคาตองการฝากเงิน พนักงาน ดูเงินในบัญชีกอนฝากมอียู 1000 บาท  

เวลา: 2 ที่ตูเอทีเอ็ม ลูกคารายนี้ใหบัตร ATM ใหญาติไปถอดเงิน ดูเงินในบัญชี ก็มียอดอยูที่ 1000 บาท 

เวลา: 3 ที่ธนาคาร ลูกคาฝากเงินไป 500 บาท 

เวลา: 4 ที่ตูเอทีเอ็ม มีการถอนเงินไป 1000 บาท 

เวลา: 5 ที่ธนาคาร พนังงาน ปรับปรุงยอดเงิน เปน 1500 บาท 

เวลา: 6 ที่ตูเอทีเอ็ม ยอดเงินท่ีตูเอทีเอ็ม เหลือเงิน 0 บาท 

จากเหตุการณสมมุติ บญัชีเดียวกัน แตไมทํางานรวมกัน ผลเลย ไมเปนตามคาดหวัง เหตุการณแบบนี้จะไมเกิด หากวา มีการ

ทํางานรวมกัน ที่เรียกวา ซิงโครไนเซชัน ของกระบวนการทํางานตางๆ หรือ เทรด ตางๆ ใหทํางานรวมกันได   

เปาหมายของการทําซิงโครไนท ก็เพ่ือตองการจัดการเทรด ใหเขาใชทรัพยกรท่ีมีอยูท่ีเดียว ใหทํางานไดทีละหนึ่งเทรด การทําซิง

โครไนท ทําไดสองทาง คือ 



เอกาสารประกอบการสอน การเขยีนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก บางนา กรุงเทพฯ            8 

 

1. การจัดการโปรแกรมในระดับ เมธอด ซึ่งเปนการจัดการการทํางานรวมกันของเมธอด 

2. การจัดการโปรแกรมในระดับ กลุมปกกา ซึ่งเปนการจดัการทํางานรวมกันในกลุมปกกา 

การจัดการเทรดในการทํางานรวมกัน  

 ในการจัดการการทํางานรวมกันในระดับเมธอด การทําใหเมธอหนึ่งใหทํางานใหเสร็จกอนท่ีจะเริ่มทําเมธอดตอไป ภายใน

คลาสหนึ่งนั้น ใชคําหลักคือ synchronized ยกตัวอยางเชน 
 

class MyClass{ 

 synchronized public void mehtod1(){} 

 synchronized public void method2(){} 

 public void method3(){}  

}            //Code 6. 

  

 เมื่อคลาสนี้ถูกสรางเปนวัตถุ เมธอดที่คําสําคญั synchronized จะทํางานไดทีละเมธอดเทาน้ัน หรือไมสามารถทํางานพรอม

กันได (method1 กับ method2) แตเมธอดที่ไมมี synchronized จะทํางานพรอมกันได เชน method3 ดูรูปตอไปนี้อธิบายการ

ทํางานของวัตถุ สองวัตถุ (obj1, obj2) ที่สรางจากคลาส MyClass กับเทรด ตางๆ  

 

 
รูป 4. เทรด 3 ตัว ของออปเจค obj1 และ obj2 

 

ลําดับการทํางานจากรูปขางตน 

1. Thread1  

obj1.method2 ทํางานเริ่มทํางาน 

2. Thread2  

obj1.method3 ทํางานไดพรอมกับ Thread1 

obj1.method1 ยังทํางานไมไดตองรอให obj1.method2 หยุดทํางานกอน 

obj2.method1 ทํางานไดเพราะเปนออปเจคใหม 

Thread2 

run( ) { 

 obj1.method3(); 

 obj1.method1(); 

 obj2.method1(); 

} 

Thread1 

run( ) { 

 obj1.method2(); 

 

} 

Thread3 

run( ) { 

 obj2.method3(); 

 obj2.method2(); 

 

} 
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3. Thread3 

obj2.method2 ทํางานไดทันที 

obj2.method2 ยังทํางานไมไดตองรอให obj2.method1 ทํางานเสร็จกอน 

 

แบบฝกหัด 

1. ใหมีเมตริกสองตัว คือ A กับ B โดยเมตริก A มีขนาด M แถว และ N คอลัมน ( M x K ) เมตริก B มีขนาด K แถว และ N 

คอลัมน ( K x N ) การคูณกันของเมตริก (Matrix Product) เปนนําผลบวกกันของการคณูระหวาง แถว และหลัก ดรููป

ตอไปนี้เปนตัวอยาง 

 
รูปตัวอยาง เมตริกขนาด 4 x 3 คูณกับ เมตริก ขนาด 3 x 2 จะไดเมตริกขนาด 4 x 2 

ที่มาของรูป : https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication 

 

ให C ขนาด (M x N) เปนผลคูณของเมตริก A ขนาด (M x K) และ B ขนาด (K x N)  

�(�, �) =  � �(�, �) x �(�, �)

�

���
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