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����������� C

� �.�.2515 �,''�� �$��$! (Dennis Ritchie) �,#��F'�0 C " 2' 

� �.�. 2531 �,#�(-������I'"���0 C 
$!��$�ก	) ANSI-C
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���������� C ������	 MCS-51

!�"���#$% Google

� Keil C51 µVision2 µVision3 36,700

� Mikro C51 33,200

http://www.mikroe.com/en/download/

� Rkit-51 �-R'"�����0�
 Raisonance 5,420
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รูปแบบโครงสรางภาษา C
1) การประกาศ Header File 

ในสวนนี้จะเปนการแจงใหคอมโพลเลอรทราบถึงไฟล ตางๆ ท่ีเก็บ
ชุดคําสั่งซ่ึงไดมีการเรียกใชภายในโปรแกรม 

2) สวนประกาศคาคงท่ีและตัวแปรชนิดโกลบอล 
3) สวนของการสรางฟงกชัน 

เปนสวนท่ีผูใชงานสามารถสรางฟงกชัน หรือโปรแกรม
ยอยเพ่ือการใชงานตางๆ ไดเองตามท่ีตองการ โดยปกติ 
จะเขียนไวกอนฟงกช่ัน main ( ) เพ่ือใหฟงกช่ัน main ( )  
สามารถเรียกใชงานฟงกช่ันตางๆ ท่ีเราสรางขึ้นมาได

4) ฟงกชัน main ( )
สําหรับฟงกช่ันนี้ถือเปนฟงกช่ันหลักของโปรแกรมภาษา C ท่ี

จําเปนตองมีเสมอและจะมีไดเพียงฟงกช่ันเดียวเทานั้น หนาท่ี
สําคัญของฟงกช่ันนี้คือ เปนจุดเริ่มตนการทํางานของโปรแกรม
นั้นเอง ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมจึงเริ่มตนท่ีฟงกช่ันนี้เสมอ

ขอระบุอ่ืนๆ
คําสั่งตางๆ ของภาษา C จะตองใชตัวอักษรพิมพเล็ก และทุก
คําสั่งจะตองปดทายดวยเครื่องหมาย “ ; “
//  หรือ  /* */ ใชทําหมายเหต
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/*----------------------------------------------*/
#include <AT89X051.h>
#include <stdio.h>
unsigned int i;
/*-------Set serial port ---------------------*/
void ini_serial(void)
{
...
return;
}
/*------MAIN C function -------------------*/
void main (void)
{

char c;
ini_serial();

while (1) 
{
i = toascii(c);
printf ("\nYou typed character %c \n", c);
}

}
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ก�����ก��  Preprocessor �	
 �����	������	�� ���ก��
AT89C1051 ��� AT89C2051

ก�����ก���������� stdio ���������
ก� ���ก��! "
��
#	���	�$ก�� ��� �������� ctype

���%ก! "��
ก� ��� toascii

ก�����%���
ก� ����#,�	ก����-�������	
#	���	�$ก��

�./����ก�	
���ก�� ��.��ก���.
�"	�����"������.���"	���
		ก

��
ก� ��� printf ��0�ก���.
�"	���		ก��
#	���	�$ก��

�8�� Preprocessor

� #include <AT89X051.h>
เปนไฟล Preprocessor ของตระกลู AT89C1051 และ AT89C2051

� #include <89C51AC2.h>
เปนไฟล Preprocessor ของตระกลู T89C51AC2

� #include <C51rd2.h>
เปนไฟล Preprocessor ของตระกลู p89C51RD2 ของบริษัทฟลลิปส 

� #include <reg52.h>
เปนไฟล Preprocessor ของตระกลู AT89C52 และ AT89S52/53
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สวนน้ีเปนสวนบอกใหตัวแปลรูวาจะใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอรใด  เพือ่ให
ไมโครคอนโทรลเลอรรูจักกับรีจิสเตอรและบิตควบคมุตางๆ  ของคอนโทรลเลอรน้ัน  
การประกาศใชเครือ่งหมายชารป (#) และไดเรก็ทีฟ include  รวมกับช่ือไฟลท่ีบอก
รายละเอยีดของคอนโทรลเลอร

�8��=�	���> (Library)

#include <stdio.h>

ประกอบดวยฟงกช่ันท่ีใชติดตอกับพอรทอนุกรม  ตัวอยางฟงกช่ันไดแก printf _getkey
getchar gets  putchar puts  scanf sprintf sscanf ungetchar vprintf และ 
vsprintf

#include <math.h>

ประกอบดวยฟงกช่ันท่ีใชคํานวณทางคณิตศาสตร 
#include <string.h>

ประกอบดวยฟงกช่ันท่ีใชจัดการเก่ียวกับสตริง (String) และบัฟเฟอร (Buffer)
#include < intrins.h >

ประกอบดวยฟงกช่ันเก่ียวกับการหมุนบิต และการตรวจสอบสถานะของเลขแบบ 
Floating-point 
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ไลบราร่ีเปนไฟลท่ีมีฟงกช่ันบรรจุอยูภายใน  ไฟลนี้มีนามสกุลเปน .h มาพรอมกับ
ตัวแปล   สามารถตรวจสอบไดจากไฟล Help 

การประกาศใชไดเร็กทีฟ #include แลวตอดวยช่ือไฟล



�8���8��E>F��G���ก��

การประกาศคาคงที่ในภาษา C ใชไดเร็กทีฟ #defined  แลว
ตามดวยคาคงที่ดังน้ี

#define setValue 99 กําหนดคา setValue ใหเปน 99

หรือใชแทนการเขียนคําสั่งเพ่ือใหสื่อความหมายไดชัดเจน
#define Motor_ON   (P2_7 = 1)
#define Motor_OFF  (P2_7 = 0)
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�8��ก��IJ����8�� (Global Declarations)

ตัวแปรแบบใชงานรวมหรือ

ตัวแปรแบบโกลบอล  

หมายถึงตัวแปรท่ีสามารถเรียกใชไดทุกที
ภายในโปรแกรม  
การประกาศใหตัวแปรเปนแบบโกลบอล  
ใหประกาศใวนอกขอบเขตของสวน
โปรแกรมใดๆ 

ตัวแปรแบบโลคัล (Local) 

ตัวแปรใชใดเฉพาะภายในสวนของ
โปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง
การประกาศใหประกาศใวภายในโปรแกรม
ท่ีตองการใชงาน
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/*----------------------------------------------*/
#include <AT89X051.h>
#include <stdio.h>
unsigned int i;
/*-------Set serial port ---------------------*/
void ini_serial(void)
{
...
return;
}
/*------MAIN C function -------------------*/
void main (void)
{

char c;
ini_serial();

while (1) 
{
i = toascii(c);
printf ("\nYou typed character %c \n", c);
}

}

MNก%J�F� (Function)
� เปนสวนที่ใชประกาศถึงฟงกช่ันของโปรแกรม
� โปรแกรมหน่ึงๆ  จะมีกี่ฟงกช่ันก็ได
� ตองมีฟงกช่ันหลกัอยูหน่ึงฟงกช่ัน  ใชเปนฟงกช่ันสําหรับเริ่มการทํางาน

ของโปรแกรม    เรียกฟงกช่ันน้ีวา main   
� สวนของคําส่ังของฟงกช่ันจะอยูภายในวงเล็บปกกา { }และสามารถ

กําหนดใหมกีารสงผานตัวแปรได 
� ถาไมตองการใหสงตัวแปรเขาจะใชคําวา void ใวภายในวงเล็บและถา

ไมมีการสงคาคืน  จะใสคําวา void ใวหนาช่ือฟงกช่ัน
void   func_abcd(void)
{
…………………………..
}
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�8�����Q���R (Comment)

� เปนสวนท่ีใหผูเขียนโปรแกรมใชอธิบายความหมายของโปรแกรมหรือคําส่ังท่ี
เขียน   เพื่อใหงายตอการทําความเชาใจ   สวนน้ีตองอยูในเครื่องหมาย  /*
…… */ หรืออยูหลงัเครื่องหมาย //

/*----------------------------------------------------------------------------------
Set serial port for 9600 baud at 11.0592 MHz.  Note that we use Timer 1
for the baud rate generator.
---------------------------------------------------------------------------------*/

/* ------------------------- Main Function -------------------------------*/

// PS2 I/P Program
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���ก����T�
F�U

� �/��!��)	'%�[)�#���"$�',#	���ก0���	�������1ก

� ��	�-����+��2��&!��-R'��	�������1ก��&�%�[)ก1�,#��)�#����$�ก%�#%�#
+(ก����	�����  ����#����)���ก���/��	'"����	����������
$!%�#

� 
4ก�/��!��#���$���&!����� ; ��,�ก�*��/��!�  ������+�"$�' 1 
�/��!�%' 1 ���
�,��&�*��"$�'�)�ก�'�	ก1�,# ��)ก1*�
/ %�#�ก#�"
3-��ก���,#�ก

� �/��!�%,]%'3-��ก�����+�$������,#+#�#��ก� ����#���$
���&!����� : ��
#�,#	�
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�8��E>F��V������
J�"T��������

�'�, (Type) "',�	�ก	 �(Width) � 	�"��� 
$!�ก1�(Range)
Bits Bytes

bit † 1 0 to 1
signed char 8 1 -128 to +127
unsigned char 8 1 0 to 255
enum 8 / 16 1 or 2 -128 to +127 or -32768 to +32767
signed short 16 2 -32768 to +32767
unsigned short 16 2 0 to 65535
signed int 16 2 -32768 to +32767
unsigned int 16 2 0 to 65535
signed long 32 4 -2147483648 to 2147483647
unsigned long 32 4 0 to 4294967295
float 32 4 ±1.175494E-38 to 

±3.402823E+38
sbit † 1 0 to 1
sfr † 8 1 0 to 255
sfr16 † 16 2 0 to 65535
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���T����"�ก��
��	,/ �'�'ก�
����������

���&!����� �	����

+ �	ก

- ��

* �(�

/ �� 

% �����%�#��0"��ก���(Mod)
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���T����"�ก��
 ��	,/�'�'ก�
$!%�#%'ก��-���)

���&!����� �	����
= '/ � 
�"	�%� 
�6�
++ ���!��" 2' 1
-- �,��� 1
+= ���!���
 ก���
�"	
-= �,��
 ก��� 
�"	
*= '/ ��	����(�ก��� 
�"	
/= '/ ��	�����ก��� 
�"	
%= '/ ��	�����ก��� 
�"	����0
&= '/ ��	����AND ก���
�"	
|= '/ ��	���� OR ก���
�"	
^= '/ ��	���� XORก���
�"	
<<= '/ ��	������&!�'����-
�6�*/ '	'���2��
 ก���
�"	
>>= '/ ��	������&!�'����-
�"	*/ '	'���2��
 ก���
�"	
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���T����"�ก��
��	,/�'�'ก�
$!%�#%'ก��-�$���
$�������	,/�'�'ก�
����

���&!����� �	����
== �
ก��
!= �� �
ก��
! ���ก�'"�(NOT)
&& ��� (AND)
>= �กก	 ��&��
ก��
<= '��ก	 ��&��
ก��
|| ��&�(OR)
< '��ก	 
> �กก	  

18

���&!����� �	����

& AND ���

| OR ���

^ XOR ���

<< Left shift ���

>> Right shift ���

~ One' Complement (Inverse)



�V��Q%��VW�Q�%����%  (Array and Pointer)

ตัวแปรอะเรย

ตัวแปรอะเรย คอืกลุมของตัวแปร เชนกลุมของตวัแปร char  กลุมของ
ตัวแปร int สมาชิกของกลุมตวัแปรน้ีมีจํานวนจํากัด  เฉพาะเจาะจง   
เมื่อกําหนดจํานวนแลวไมสามารถลดหรอืเพิ่มได   ดังน้ันการ
กําหนดอะเรยสําหรับไมโครคอนโทรลเลอรตองคาํนึงถึงหนวยความจําที่
มีใชงานดวย   อะเรยน้ีสามารถกําหนดใหเปนแบบหลายๆมิติได  ข้ึนอยู
กับวาตัวแปรภาษายอมใหมีไดเทาไร 

รูปแบบการกําหนดอะเรย 

แบบ 1 มิติ ชนิดของตัวแปร   ช่ือตัวแปร[n]
แบบ 2 มิติ ชนิดของตัวแปร  ช่ือตัวแปร[n][m]
โดย n และ m หมายถึงจํานวนสมาชิก  
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��	��)���	�-����ก�ก/�',�)%�#ก����	�-�

� x �-R'��	�-�

� y  �-R'��	�-� 1 ����

� z �-R'��	�-� 2 ����
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void main( void )
{

unsigned char x, y[3], z[2][3];
x = 4;
y[0] = 1;
y[1] = 2;
y[2] = 3;

z[0][0] = 10;
z[0][1] = 11;
z[0][2] = 12;
z[1][0] = 13;
z[1][1] = 14;
z[1][2] = 15;

}

�������		W�Q����%

��	�-�����������&���	�-���	�$2  �-R'��	�-�
$!�$�	��/��[�ก%'
�06$   ����	)%�#�	��&,��4)'%'ก�%�#�'�,#,$  ��#�ก���0
����6���$2    ��	�-�������������$�'#
$!�ก1��/��')�"����	
�-��&!']  	)��()
$!%,%'�')	��	�*/ 

����		ก��ก����T������W�Q����%

�'�,"����	�-�   *J
F�������
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����Q8�ก��IJ��������		W�Q����%

เปนการกําหนดพอยเตอรข้ึน 2 ตัว  เพือ่ใช
ช้ีตําแหนงของหนวยความจําขอมลู
ภายใน
ตําแหนงท่ี 40H 
และตําแหนงท่ี 50H  
และระบุตัวแปร a เปนแบบ Unsigned 
char 
การอานขอมูลจากหนวยความจํามาใว
ท่ี a ก็จะอานท่ีละ 8 บิต 
เทาน้ัน  แตถาระบุ a เปนตัวแปรแบบ
อื่นเชน char กานอานก็จะทําท่ีละ 16 
บิต  ดังน้ันการกําหนดชนิดตัวแปร
น้ีตัองระมัดระวังใหดี
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void main( void )
{

unsigned char *ptr1;
unsigned char *ptr2;
unsigned char a;
ptr1 = 0x40;
ptr2 = 0x50;
a = *ptr1;
a = a+5;
*ptr2 = a;

}

�����F��	�R��8�UI����� C

� If

� if-else

� Switch
� For

� While

� do-while
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µVision2 

Project 
Manager  
Editor & 
Debugger
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ก�%�#�' uVision2 ��F'3-��ก���/���� MCS-51

1. ��#�3-��*�%��)
2. ��&�ก Option
3. ��#�����3-��ก���0����6���$2��&��06$
4. ���!����� (add file) �"#ก��3-��*�
5. �-�
6. 
,���3-��ก�� (Debug)
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1. ��#�3-��*�%��)

1.1 project new
%�#�/��!� New Project %'��'( Project  ��2�3-��*���%'3���,���
$!�#��ก�

1. ��&�ก3���,���

2. ��2��&!�3-��*�

3. ก,��&!���#�3-�
�*� *�-�ก�
�'#�)���&!�%�#
��&�ก�������6$

27

1.2  ��&�ก 6$�$�(   89c2051 

4. ��&�ก����� AT89C2051 "��
���0�
 ATMEL

5. ก, OK
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2. ก/�',�) Optiont

%�#�/��!� Options for Target ‘Target 1’  %'��'( Project ��&!�ก/�',����������)�]
�/�����
- Target ��&�ก��-��!',��'$2 

6. ก/�',�)�	�+$!��[[�
'��ก
$!�#��ก�%�#�'

8. ��&�ก"',�-R'��� Small 
Program

7. ��&�ก%�#�')	��	�*/ ROM 
��%'���

29

�/�����
- Output  ��&�ก��-��!',��'$2 

��&�ก Create HEX File

30

3.��#�6���������0����6���$2��&�6$ 
%�#��'( File �/��!� New  ��#	�����3-��ก��,��'$2

����Q8����� >̂
/* ----- Definitions for P1 (8 bits)as output and P3.5 as input pin. ----- */

#include <AT89X051.H>  /* Heading file*/

/* --------------------------- MAIN C function --------------------------- */

void main (void)
{

/*-------------- This loop check P3.5 and set or reset P1. --------------- */

while (1)
{

if (P3_7 == 0){P1 = 0xFF;} /* Check P3.5 */
else {P1 = 0x00;}

}
}

��&!��"$�'���1*
��#	%�#�/��!� 
Save As %'��'( 
File  �6�
3-��ก��%	#%'
3���,���
$!
ก/�',%	# 
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4.���!����� (add file) �"#ก��3-��*�


$!�'#�)� File %�#��&!�'�����-�$2
$! Source Group1  ��#	���ก"	  ��&!���&�ก�/��!� 
Add File to Group ‘ Source Group 1’

1.���ก"	��&�ก�/��!� Add File to 
Group ‘ Source Group 1’

2. ���ก��&�ก
����

3. ���ก Add

4. ���ก Close
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5. �-��06$%�#�-R'������ก6� 

%�#�/��!� Build Target %'��'( Project ��&!��-����� 
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6. 
,���3-��ก�� (Debug)

1. %�#�/��!� Start/Stop Debug Session %'��'( Debug
2. %�#�/��!� I/O Ports %'��'( Peripherals ��&�ก��,� Port_1 ��� Port_3
3. %�#�/��!� Go %'��'( Debug  ��&!�%�#3-��ก��
,���
/�'  %'"��'$2
,���%�#

�������ก�/��')� Pins ���
$! 5 "������
 3 *�-�ก�	)�)����
 1 �$ก�
�-�$!�'�-��

4. ก�%�# Toolbox
5. ก�%�# Debug Function editor
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4. �/��!��ก$!�	ก���')	��	�*/
B Bit–addressable RAM memory (BIT). 
C Code memory (CODE). 
D Internal directly-addressable RAM memory of the 8051 (DATA). 
I Internal indirectly-addressable RAM memory of the 8051 (IDATA). 
X External RAM memory (XDATA).

��)'
D:0x00 ��,��)%'�')	��	�*/��%'
C:0X0000 ��,��) Code Memory
X:0x001000  ��,��)%'�')	��	�*/"#��(���'�ก�/��')�
$! 

1000 �-R'�#'�-
I:0x00
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