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Single-Tasking
ท ำทีละงำน

Multi-Tasking
ท ำพร้อมกันหลำยงำน

Task คืองาน หรือ หน่วยย่อยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยหนึ่งโปรแกรมอาจจะแบ่งการท างานได้เป็นหลาย Task
ระบบปฏิบัติการ จะน า Task ไปท าการ Execute โดยมีรูปแบบหลักๆอยู่ 2 แบบคือ
Single-Tasking และ Multi-tasking

CPU
T1
T2
T3

T1,  T2,  T3 CPU
T1
T2
T3

T1
T2
T3
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Multi-tasking มีรูปแบบการท างานหลักอยู่ 2 แบบคือ
1 Concurrent Programming

- ใช้ CPU เดียว แต่แบ่งให้แต่ละโปรแกรมสลับกันใช้ Execute ทีละ Task
- Thread

2 Parallel Programming 
- ใช้ CPU หลายตัว แยกกัน Execute แต่ละ Task ไปพร้อมๆกัน
- Core
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Task ที่ท ำงำนแบบ multi-tasking เรียกว่ำ Thread 
Thread เป็นส่วนหนึ่งของ Process (คอมพิวเตอร์โปรแกรม)
Thread หลำยตัวอำจจะท ำงำนร่วมกัน เพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน

ตัวอย่ำงเช่น Process เกมส์ออนไลน์ จะประกอบไปด้วย
Thread ตัวที่ 1 ส ำหรับวำดภำพบนหนำ้จอ
Thread ตัวที่ 2 ส ำหรับตรวจจับกำรกดแป้นพมิพข์องผู้เล่น
Thread ตัวที่ 3 ส ำหรับรับ-ส่งขอ้มูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต

เกมส์ออนไลน์ GUI

Event-Handling
Communication
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Java มีกำรท ำงำนแบบ Thread โดยโปรแกรมที่เล็กที่สุดจะมี 1 Thread
เรียกว่ำ Main Thread

HelloWorld
(Process)

main
(Thread)

public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello World");
}

}
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ข้อดีของกำรใช้ Thread บน Java
1 เขียนโปรแกรมง่ำย 

- 1 thread ต่อ 1 task
2 โปรแกรมท ำงำนได้ดี

- thread จะท ำงำนเมื่อต้องกำรใช้งำนเท่ำนัน้
- ไม่ต้องรอให้งำนอื่นท ำงำนจนเสร็จก่อน

3 หลำย thread สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้
- ใช้ตัวแปรเดียวกันได้

4 ใช้หน่วยประมวลผลแบบหลำย core ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- แต่ละ thread สำมำรถท ำงำนพร้อมกันได้โดยไม่ต้องสลับกันใช้ CPU
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ข้อเสียของกำรใช้ Thread บน Java
1 กำรสร้ำง thread ใหม่จะใช้ทรัพยำกรเพิม่

- ใช้หน่วยควำมจ ำเพิม่
- ใช้เวลำกำรท ำงำนเพิ่มในกำรสร้ำง thread ใหม่

2 กำรสื่อสำรระหว่ำง thread ท ำได้ยำก
- ต้องตรวจสอบข้อมูลในตัวแปรว่ำถูกต้องหรือไม่

3 หำกมีหลำย thread อำจเกิด deadlock ขึ้นได้
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Deadlock

ล้ำง

ซัก

ปั่นหมำด

ล้ำง  ซัก  ปั่น  ล้ำง  ปั่น ล้ำง ปั่น

1 Thread
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Deadlock

ล้ำง

ซัก

ปั่นหมำด

ล้ำง  ซัก  ปั่น  ล้ำง  ปั่น ล้ำง ปั่น

รอ  ล้ำง  ซัก  รอ  ปั่น ล้ำง รอ  ปั่น  ล้ำง  ปั่น

2 Threads ( same task)



Thread

10

Deadlock

ล้ำง

ซัก

ปั่นหมำด

ล้ำง

รอ

ซัก

3 Threads ( different task)

Resource

Process
Thread

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ

 รอ
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Deadlock
ล้ำง

ซัก

ปั่นหมำด

ล้ำง  รอ  รอ  รอ ....

รอ  รอ  รอ  รอ ....

ซัก  รอ  รอ รอ ....

2 Threads ( different task)

ระบบปฏิบัติกำร ป้องกันกำรเกิด deadlock ด้วยวิธีกำร Preemption (บังคับ)
Preemption คือกำรยึด Resource กลับมำให้ process อื่นใช้ก่อน แล้วค่อยคืน Resource นั้นกลับไปให้ Process 
เดิมใช้ต่อจนกว่ำจะเสร็จงำน
ไม่ใช่ทุก platform จะมี Preemption
ดังนั้นหำกเรำต้องใช้ resource ที่ใช้พร้อมกันไม่ได้ เรำต้องไม่ใช้ resource นั้นนำนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
deadlock
วิธีนี้เรียกว่ำ Voluntarily (เสียสละ)
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หลำย class บน Java เป็น multi-thread อยู่แล้ว โดยเรำไม่ต้อง
โปรแกรมเพิ่ม

1 Thread
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หลำย class บน Java เป็น multi-thread อยู่แล้ว โดยเรำไม่ต้อง
โปรแกรมเพิ่ม

มี 2 Thread
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งำนประเภทไหนที่ต้องสร้ำงเป็น thread
- งำนที่มี blocking loop (ต้องกำรค้ำงบำงอย่ำงไว้บนจอ)
- งำนที่ต้องมีกำรรออะไรบำงอย่ำง (รอให้ user กดปุ่ม)
- งำนที่สำมำรถท ำได้ล่วงหน้ำ โดยไม่ต้องรอให้งำนก่อนหน้ำนั้นเสร็จก่อน
- Task มีล ำดับควำมส ำคัญไม่เท่ำกัน

ต้องคอยตรวจสอบว่ำมีกำร click หรือไม่Blocking loop



Thread

15

เรำสำมำรถสร้ำง class ของเรำเองใหเ้ป็น thread ได้
1 ) ใช้ Thread Class
2) ใช้ Runnable Interface

Thread Runnable

- คลำส
- สืบทอดคลำสไม่ได้
- ท ำงำนเสร็จแล้วจะถูกท ำลำย
- มีขนำดใหญ่
- ใช้งำนได้ทันที
- ควบคุมกำรท ำงำนได้
- เหมำะกับงำนที่มีควำมซับซ้อน

- อินเตอร์เฟส
- สืบทอดคลำสได้
- น ำกลับมำใช้ใหม่ได้
- มีขนำดเล็ก
- ท ำงำนเองไม่ได้ ต้องใช้คลำส 

thread ช่วยท ำงำน
- ควบคุมไม่ได้ ท ำได้แค่สั่งให้เริ่ม

ท ำงำน
- เหมำะกับงำนง่ำยๆ
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Thread class และ Runnable interface จะมีวัฎจักรชีวิตที่คล้าย 
Thread class เมื่อถูกสร้าง instance (new) จะมีการเรียกใช้ constructor และ thread จะเริ่ม
ท างาน เมื่อถูกใช้ method start()
เมื่อเริ่มท างาน method run() จะถูกเรียกใช้ 
Runnable interface จะไม่มี constructor จะเริ่มท างาน method run() จะถูกเรียกใช้
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public class HelloThread {
public static void main(String[] args) {
Thread task=new Thread(){
@Override
public void run() {
while(true)
{
System.out.println(Calendar.getInstance().getTime());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}};
task.start();
}
}

รู้ได้อย่ำงไรว่ำ Thread ไหน คือ code อะไร ?

ตอบ: ไม่รู้   เดำล้วนๆ



Thread: Hello Thread

18

public class HelloThread {
public static void main(String[] args) {
Thread task=new Thread(“ClockThread”){
@Override
public void run() {
while(true)
{
System.out.println(Calendar.getInstance().getTime());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}};
task.start();
}
}

ท ำไมต้องตั้งชื่อ Thread ?

ตอบ: เพื่อให้เชค็ได้ว่ำ thread ไหนยุดท ำงำนไปแล้ว หรือยังท ำงำนอยู่



Thread: Thread and Swing

19

public class SwingThreadClock {
public static void main(String[] args) {
JFrame F=new JFrame("Hello Clock");
final JLabel l=new JLabel("Hello");
F.setBounds(1, 1, 400, 200);
F.add(l);
F.show();
l.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 30));
Thread clock=new Thread("ClockThread"){
@Override
public void run() {
while(true)
{
l.setText(Calendar.getInstance().getTime().toString());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}};
clock.start();

}

}



Thread: Thread and Swing

20

public class SwingThreadClock {
public static void main(String[] args) {
JFrame F=new JFrame("Hello Clock");
JPanel P =new JPanel();
F.add(P);
final JLabel l=new JLabel("Hello");
JButton b1=new JButton("Start");
JButton b2=new JButton("Stop");
F.setBounds(1, 1, 400, 200);
P.add(l);P.add(b1);P.add(b2);
F.show();
l.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 30));
Thread clock=new Thread("ClockThread"){
@Override
public void run() {
while(true)
{
l.setText(Calendar.getInstance().getTime().toString());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}}};

b1.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.start();
}});

b2.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.stop();
}}); 
}
}
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public class SwingThreadClock {
public static void main(String[] args) {
JFrame F=new JFrame("Hello Clock");
JPanel P =new JPanel();
F.add(P);
final JLabel l=new JLabel("Hello");
JButton b1=new JButton("Start");
JButton b2=new JButton("Stop");
F.setBounds(1, 1, 400, 200);
P.add(l);P.add(b1);P.add(b2);
F.show();
l.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 30));
final Thread clock=new Thread("ClockThread"){
@Override
public void run() {
while(true)
{
l.setText(Calendar.getInstance().getTime().toString());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}}};
clock.start();
b1.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.resume();
}});

b2.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.suspend();
}}); 
}
}
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public class HelloRunnable {
public static void main(String[] args) {
Runnable task=new Runnable(){
@Override
public void run() {
while(true)
{
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+","+   
Calendar.getInstance().getTime());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}};
Thread t1=new Thread(task,"Thread1");
t1.start();
}
}
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public class HelloRunnable {
public static void main(String[] args) {
Runnable task=new Runnable(){
@Override
public void run() {
while(true)
{
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+","+   
Calendar.getInstance().getTime());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}};
Thread t1=new Thread(task,"Thread1");
Thread t2=new Thread(task,"Thread2");
Thread t3=new Thread(task,"Thread3");
t1.start();t2.start();t3.start();
}
}

Thread ไหนจะเริ่มท ำงำนก่อน ?

ตอบ: ไม่รู้ ตัวไหนโหลดเสร็จก่อนจะถูกรันก่อน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติกำร
แล้วถ้ำ Thread3 จะท ำงำนได้ ก็ต่อเมื่อ Thread2 เริ่มท ำงำนแล้วจะท ำอย่ำงไร ?

ตอบ: ให้เขียนโปรแกรมเช็คใน Thread3 ว่ำ Thread2 เริ่มท ำงำนหรือยัง ถ้ำยังก็ให้รอ
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public class SwingRunnableClock {
public static void main(String[] args) {
JFrame F=new JFrame("Hello Clock");
JPanel P =new JPanel();
F.add(P);
final JLabel l=new JLabel("Hello");
JButton b1=new JButton("Start");
JButton b2=new JButton("Stop");
F.setBounds(1, 1, 400, 200);
P.add(l);P.add(b1);P.add(b2);
F.show();
l.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 30));
Runnable task=new Runnable(){
@Override
public void run() {
while(true)
{
l.setText(Calendar.getInstance().getTime().toString());
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}}}};
Thread clock=new Thread(task,"ClockThread");
clock.start();
b1.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.resume();
}});

b2.addMouseListener(new MouseAdapter(){
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
clock.suspend();
}}); }
}

ถึงแม้ว่ำ Runnable interface จะต้องใช้ Thread class ช่วยในกำรท ำงำน
แต่จ ำนวน Thread ที่เกิดขึ้นในระบบ ก็ไม่ได้แตกต่ำงกัน

ต้องกำรรัน Task ละ 1 Thread ควรใช้ Thread Class
ต้องกำรรัน Task ละหลำย Thread ควรใช้ Runnable Interface


