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สิ่งที่เราควรทําความรูจักเมื่อมีความจาํเปนตองใชภาษาซีพูดคุยกับ MICROCONTROLLER 

      ภาษาซีถือเปนสุดยอดแหงวิวัฒนาการที่จะนํามาใชเปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับmicrocontroller เนื่องจากวามันมี
ความสามารถ 
     ทําใหmicrocontrollerรับรูและเขาใจภาษาของมนุษยได  ดังนั้นผูที่มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช 
microcontroller 
   เปนหัวใจในการควบคุมการทํางานจะตองทําความเขาใจรูปแบบและไวยากรณของภาษาซีในเบื้องตนดังนี้ 
  
     1 ชนิด และ การประกาศตัวแปร    
     2 กลุมคําสั่ง 
          -  การเคื่อนยายขอมูล 
          -  การ shift และ rotate ขอมูล 
          -  ตัวกระทําทางคณิตศาสตร 
          -  ตัวกระทําทางลอจิก 
          -  ตัวกระทําทางตรรก 
          -  เงื่อนไขและการตัดสินใจ 
          -  รูปแบบการวนลูบ 
      3 รูปแบบการสรางงาน 
           - การสรางฟงชั่นหลัก 
           - การสรางฟงชั่นยอย 
           - การเรียกใชฟงชั่นภายใน 
     ชนิด และ การประการตัวแปร 
            ทําไมในระบบคอมพิวเตอรตองมีตัวแปร และ ตัวแปรคืออะไร ?     ที่ตองใหคําจํากัดความวา “ ตัวแปร “นาจะดวยสาเหตุที่วาตัว
มันเอง 
     มีความเปลี่ยแปรง(ขอมูล)อยูตลอดเวลาตามสภาวะการทํางานของ microcontroller เปรียบไดกับ จิต ของมนุษยที่แปรเปลี่ยนอยู
ตลอด 
     เวลาตามสิ่งที่มากระทบทางผัสสะ  โดยที่ microcontroller อาศัยพื้นที่ของหนวยความจําขอมูล (data memory )ในการ
ประกาศตัวแปร 
     เพราะจะนั้น microcontroller ตัวไหนที่มีหนวยความจําขอมูลมากก็จะมีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้นตามไปดวย เปรียบ
ไดกับคนที่มีมันสมองเยอะ     ก็นาจะมีความสามารถในการทํางานที่สลับซับซอนมากขึ้น(เปนความคิดสวนตัว) 

 ชนิดตัวของตัวแปร 
         ชนิดตัวแปร                                ใชหนวยความจําขอมูล                                     ขนาดของขอมูล 



            int1                              1 bit                                    0-1 
       int8                               8 bit                                   0-255     00H-FFH 
       int16                            16bit                                   0-65535  0000H – FFFFH 

    ใหดูขอมลูจาก compiler นาจะดีกวานะครับ 

 
 

 จากขอมูลดังกลาวทําใหเรารูวาเราจะประกาศตัวแปรแบบไหนใหพจิราณาจากขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปรงบนตัวมนันั่นเอง 
 ( เปรียบไดกบัเราจะซื้อรถเพื่อใชในครอบครัวเอาไวไปไหนมาไหนสัก 3-4 คน ก็ไมควรซื้อรถบัส หรือ รถจักรยายยนต) 
 
                   การประกาศตัวแปร 
  เรื่องของการประกาศตวัแปรก็เปนเรื่องทีต่องใสใจเหมอืนกันเพราะถาเกิดเราประกาศไมถูกทีถูกทางแลวอาจจะมีปญหา
หรือนํามาใชงานไมได  ซ่ึงในสวนนีเ้ราจะมองถึงตําแหนงการประกาศ และ ขอบเขตการใชงานเปนหลัก   
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ตัวอยางการประกาศตัวแปร  แบบที่ 1 
#include "D:\Program Files\PICC\testcommand\re.h" 
 
Int1  flg_int0; 
Int8  a; 
void main() 
{ 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
 
} 
         ตัวแปร flg_int0 และ ตัวแปร a  ตําแหนงประกาศอยูเหนือฟงชั่นหลักเราจะเรียกตัวแปรแบบนี้วาเปนตัวแปร
แบบ 
 Global    เนื่องมาจากวาทุกฟงชั่นในโปรเจ็กหรืองานนี้จะรูจักรตวัแปรนี้ทั้งหมด ถามองไปที่การใชพื้นที่
หนวยความจําก็จะพูดไดวา ทุก ๆ ฟงชั่นทีม่ีการใชตัวแปร flg_int0 หรือ ตัวแปร a ก็จะใชพื้นทีห่นวยความจําขอมูลใน
สวนเดยีวกัน หรือ พูดไดอีกนัยหนึ่งวาพื้นที่หนวยความจําสวนนี้ถูกจองไวสําหรับตวัแปร flg_int0 และ ตัวแปร a 
อยางถาวร 
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      คลาวนี้จะกลาวถึงตําแหนงการประกาศ 

 
รูปที่ 3 ตําแหนงปายบอกทางที่แยมาก ๆ 

          จากรูปที่ 3  พอจะนํามาเทียบเคียงไดกับตําแหนงการประกาศตวัแปร นัน่ก็คือวาถาเราวางตําแหนงการประกาศที่ไม
ถูกตองแลวตวัแปรตัวนัน้ก็จะนํามาใชงานไมได ดั่งเชนจากรูปที่ปายไปพัทลุงไปวางไวเลยตําแหนงทางแยกแบบนี้คงจะ
เปนปญหาใหกับนักเดินทางอยางแนนอน 
            ตัวอยางการวางตําแหนงการประกาศตัวแปรที่ไมถูกตอง 

 
รูปที่ 4 ตําแหนงประกาศตวัแปรไมถูกตอง 
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กลุมคําสั่ง 
การเคล่ือยยายขอมูล 
        คําสั่งที่ใชในการเคลื่อยยายขอมูลถือไดวาเปนคําสั่งที่ขาดไมไดเลยในระบบคอมพิวเตอรเพราะระบบคอมพิวเตอรเปน
ระบบของการประเมินผลและระบบเคลื่อนยายขอมูลเปนหลัก 
     ตัวอยางคําสงที่ใชในการเคลื่อนยายขอมูล 

 
รูปที่ 5 การเคลื่อนยายขอมูล 

คําสั่ง shift left(address, bytes, value) 

 
รูปที่ 6 คําสั่ง shift_left(address, bytes, value) 
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     จากรูปที่ 6 เปนรูปแบบการการใชฟงชั่นภายในในกระบวนการเคลื่อนขอมูลไปทางซาย (shift left)จํานวน 3 
byte หรือ  24 bit โดยรับขอมูลเขาจาก pin_a3 แลวนําไปเก็บไวในตัวแปร buffer 
 
    คําสั่ง shift_right (address, bytes, value)  

 
รูปที่ 7 คําสั่ง shift_right (address, bytes, value) 

 
     จากรูปที่ 7 เปนรูปแบบการการใชฟงชั่นภายในในกระบวนการเคลื่อนขอมูลไปทางขวา (shift right)จํานวน 3 
byte หรือ  24 bit โดยนําขอมูลออ(serial out)ทาง pin_a1 
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  ตัวอยางโปรแกรมการประยุกตใชฟงชั่น shift left และ shift right ในการสื่อสารระหวาง cpu 2 ตัว ผานทาง 
i/o port 

 
รูปที่ 8 ประยุกตใชฟงชั่น shift_lift และ shift_right ส่ือสารขอมูลระหวาง cpu 

SOURCE CODE TX CPU 
  #include <16F877.h> 
#use delay(clock=20000000) 
#fuses XT,NOWDT 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 
int8 b; 
int8 i; 
void main() 
{ 
 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
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   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
 
   output_low(pin_a2); 
   output_low(pin_a1); 
   while(1) 
   { 
     B=input_d(); 
     for(i=0; i<=7; ++i) 
     { 
       //shift_right(&b,1,input(PIN_A1)); 
       output_bit(PIN_A1,shift_right(&B,1,0)); 
       output_high(PIN_A2); 
       delay_ms(100); 
       output_low(pin_a2); 
 
     } 
   } 
} 
 
  SOURCE CODE RX CPU 
          // cpu recive data 
#include <16F877.h> 
#use delay(clock=20000000) 
#fuses XT,NOWDT 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 
int8 b; 
int8 i; 
void main() 
{ 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
   setup_adc(ADC_OFF); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   output_high(pin_a2);// define pin_a2 is input port 
   output_high(pin_a1);// define pin_a1 is input port 



 
   while(1) 
   { 
                for(i=0; i<=7; ++i) 
                { 
                 // Wait for clock high 
                  while (!input(PIN_A2)); 
                  shift_left(&b,1,input(PIN_A1)); 
                  // Wait for clock low 
                  while (input(PIN_A2)); 
                 } 
 
                output_d(b); 
   } 
} 
 
  DOWNLOAD EXAMPLE PROGRAM FROM  
 WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/ 
 คําสัง่ ROTATE 

 
รูปที่ 9 ฟงชั่นภายใน ROTATE LEFT 

ผลการเปลี่ยนแปลงของขอมูลเมื่อถูกกระทําดวยฟงชั่น rotate left 
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รูปที่ 10 ผลจากการใชฟงชัน่ rotate left 1 ครั้ง 

 
รูปที่ 11 วงจรทดลองคําสั่ง rotate_left 

 
ตัวกระทําทางคณิตศาสตร 

Samraeng temram 20-08-2007 www.bpcd.net/teacher/electrical/web/  elect_2510@hotmail.com 10



                  Pic c compiler   ถือไดวาการวางรูปแบบไวยากรณตาม ANSI C เพราะจะนั้นเราสามารถใช
ตําหรับตําราการใชงานภาษาซี ไดทั่วไป พรอม ๆ กับดูคูมือที่ PIC C compiler ใหมาดวย 

 
รูปที่ 12 ตัวกระทําทางคณิตศาสตร และ ตัวกระทําทางลอจิก 

  รูปที 12 เปนคูมือการใชงานตัวกระทําทางคณิตศาสตรและตัวกระทําทางลอจิก ขอแนะนําสักเล็กนอยสําหรับผูเริ่มตนใช 
pic c compiler  ใหตรวจสอบการทํางานของตัวกระทาํทางคณิตศาสตรโดยใช  software Mplab  
       ตัวอยาง การดูผลของตัวกระทาํทางคณิตศาสตร 

 
รูปที่ 13 ใช MPLAB ดูผลการกระทาํของ operator 

ตัวกระทําทางลอจกิ 
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รูป14 ตัวกระทําทางลอจิกระดับบิทท่ีนาทําความรูจัก 

 
รูปที่ 15 ตัวกระทําทางลอจิกระดับไบทท่ีนาทําความรูจัก 

ตัวกระทําทางตรรกะ 
            ตัวดําเนินการทางตรรกะเปนตัวที่ทําหนาที่ในเรื่องของเหตุและผล  จริงหรือเท็จ เพื่อเอาไว
ตัดสินใจวาจะทําอะไรตอไปในอนาคต เชน ถาคืนนี้ฝนไมตกและทองฟาแจมใสเราจะไปกรีดยาง
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แตถาไมเปนดั่งวาแลวเราจะไมไปกรีดยางเด็ดขาด   แปรไดวาคืนนี้เราอาจจะกรีด หรือ ไมไดกรีด
ยางก็ได เนื่องจากขึ้นอยูเหตุการณ 
        ตัวดําเนินการทาง ตรรกะ มีอยู 3 ชนิดคือ 
 
      ตัวดําเนินการ          &&      ใชกับเหตุการณ เชน  a และ b ,  นายแดง และ นายดํา 
                                                                                            a&&b , นายแดง&&นายดํา 
 
      ตัวดําเนินการ          ||  ใชกับเหตุการณ  เชน   a หรือ  b ,  นายเขียว หรือ นายขํา 
                                                                                a||b ,นายเขียว||นายขํา 
 
     ตัวดําเนินการ          !  ใชกับเหตุการณ   เชน   a ไมเทากับ 5  , b ไมมากกวา 10  
                                                                                a!=5    ,  b!>10        
 

เงื่อนไข และ การตัดสินใจ 
              ดังที่ไดกลาวมาแลววาความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางของสรรพสิ่งบนจักรวาล ยอม
เปนไปตามเหตุและปจจัย  ที่ตองกลาวอยางนี้เพราะยากใหนําไปเทียบเคียงกับการดําเนินชีวิตใน
แตละวินาทีนั้นมันเต็มไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ มากมายซึ่งตองนํามาพิจารณาเพื่อการตัดสินใจตอการ
ดําเนินชีวิตในวินาทีถัดไป  ซึ่ง ในแตละเงื่อนไขก็จะมีทางเลือกในการตัดสินใจแตกตางกันไป  
ดังตอไปนี้ 
 
     เงื่อนไขในลักษณะที่ไมมีทางเลือก 
                         
             เชน  if (a>b)  a=b;  กรณีที่กระทําเพียงคําสั่งเดียว มีหรือไมมี {      }ก็ได 
                      If(a>b) { a=b;b-=5;c=20;}กรณีตองกระทําหลายคําสั่งตองมี{  }  



 
รูปที่  16 เงื่อนไขที่ไมมีทางเลือก 

 
             
 เงื่อนไขเมื่อมีทางเลือกเพียง 2 ทาง ( ไมหัว ก็ กอย ) 
                                If( a==b) 
                     { 
                          A=0; Process A 
                      } 
                      Else 
                     { 
                         A=5;Process B 
                      }  
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รูปที่ 17 เงื่อนไขที่มีทางเลือก 2 ทาง 

 
รูปที่ 18 เมื่อมีมากกวา 2 ชองทาง 
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การใช if เมื่อมีเงื่อนไขที่มีทางเลือกมากกวา 2 ทาง 

เงื่อนไขที่

เงื่อนไขที่

เงื่อนไขที่

เง่ือนไขที่

ไมตรงตามเงื่อนไขใด ๆ เลย

Process 1

process2

yes

no

yes

no

process3
yes

Process..n
yes

no

no

Process..
Every condition

Not accept

Exit condition  
 

รูปที่ 19 ทางเลือกมากกวา 2 เงื่อนไข 
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ไวยากรณซีตามรูปท่ี 19 
 
                            If (condition 1) 
                    { 
                       Process 1 
                    }   
                            Else if(condition 2) 
                   { 
                       Process 2 
                    } 
                   Else if(condition 3) 
                   { 
                        Process 3 
                    } 
                   Else if(condition…n) 
                   { 
                         Process…n 
                   }    
                   Else 
                   { 
                           Process  every condition not accept 
                    } 
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ร ูปแบบการวนลูป 
 

การทํางานบางครั้งเรามีความจําเปนตองทาํซ้ําแลวซํ้าอีกกวางานจะบรรลุจุดประสงคตามความตองการ ตัวอยางเชน  
การตอกตะปใูนงานกอสรางตองตอกหลายครั้งตอตะปูหนึ่งตัว    การกรีดยางตองดึงมีดหลายครั้งตอยางหนึ่งตน  
การหมุนพวงมาลัยในการบงัคับรถตองหมุนหลาย ๆ รอบในการกลบัรถ เปน ตน        
ในทางโปรแกรมในรูปแบบของภาษาซีก็จะมีรูปแบบการทํางานในลักษณะการวนวนลูปอยูสองสามรูปแบบดวยกันคือ 
วนลูปโดยใช  for(คาเริมตน; เงื่อนไข  ; การเปลี่ยนแปลงคาในแตละลูป) 
 
       ตัวอยาง  1.1      for(x=0 ; x<10 ; x++) 
                              { 
                               Process  a; 
                             } 
              จากตวัอยางขางตัน  เราใช  x เปนตัวแปร และ ใหคาเริ่มตน เปน 0  โดยมีเงื่อนไขในการวนลูปคือ  x <  10 
และในการวนลบแตละครั้ง คาในตัวแปร x จะเพิ่มขึน้ทลีะหนึ่งดวยคําสั่ง  _x++  จากตัวอยาง  process a จะถูกทาํซ้ํา ๆ 
10 ครั้ง ตามเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงคาของตัวแปร x ระหวาง  0-9  
 
วนลูปโดยใช  while(เงื่อนไข) 
 
      ตัวอยาง 1.2     x=0; 
                      while( x <  10 ) 
                     { 
                        Process  b; 
                       X++; 
                      } 
 
                จากตัวอยาง 1.2  จากตัวอยาง  process b จะถูกทําซ้ํา ๆ 10 ครั้ง ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปร x 
ระหวาง  0-9  
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วนลูปโดยใช   do………….while() 
 ตัวอยาง  1.3 
                         Do 
                        { 
                          Process c; 
                          X++; 
                       } 
                         While(x<10) 
                  จากตัวอยาง 1.3  จากตัวอยาง  process c จะถูกทําซ้ํา ๆ 10 ครั้ง ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปร 
x ระหวาง  0-9   จะเห็นวาความแตกแตกตางระหวางตัวอยาง 1.2  กับ 1.3 คือ เช็คเงื่อนไขกอนทํางาน  กับ  
ทํางานกอนเชค็เงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


