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���������� C ������	 AVR Microcontroller

WinAVRTM (pronounced "whenever") is a suite of 
executable, open source software 
development tools for the Atmel AVR series 
of RISC microprocessors hosted on the 
Windows platform. It includes the GNU GCC 
compiler for C and C++. 

5

รูปแบบโครงสรางภาษา C 

6

การประกาศ Header File หรือพรีโพรเซสเซอร
ไดเร็คทีฟ(Preprocessor Directive) 
ในสวนนี้จะเปนการแจงใหคอมโพลเลอรทราบถึง
ไฟล ตางๆ ที่เก็บ ชุดคําสั่งที่ซีพียูสามารถจะเรียกใช
ได  เปนชุดคําสั่งที่ไดเตรียมใหซีพียูสามารถเรียกใช
ไดภายในโปรแกรม  โดยกอนที่จะมีการคอมไพล
โปรแกรมใหเปนภาษาเคร่ืองนั้นช คอมโพลเลอรจะ
แปลคําสั่งในสวนนี้กอน   เชน

// ชุดคําสั่งมาตรฐานอินพุท
#include <stdio.h>  เอาทพุท

//ชุดคําสั่งอินพุทเอาทพุทพอรทของ AVR
#include <avr/io.h>



4

�(�� Preprocessor

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

#include <avr/io.h>
ชุดคําสั่งอินพุทเอาทพุทพอรทของ AVR
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คอมโพลเลอร ใชสวนนี้เปนบอกใหรูวาในไมโครคอนโทรลเลอรเบอรนั้นมีอะไรบาง 
เชนรีจิสเตอรและบิตควบคุมตางๆ  ของคอนโทรลเลอรนั้น  
การประกาศใชเคร่ืองหมายชารป (#) และไดเร็กทีฟ include  รวมกับช่ือไฟลที่บอก
รายละเอียดของคอนโทรลเลอร

�(��,�	���- (Library)

#include <stdio.h>

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

#include <math.h>

ประกอบดวยฟงกช่ันที่ใชคํานวณทางคณิตศาสตร 
#include <string.h>

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

ประกอบดวยฟงกช่ันเกีย่วกับการหมุนบิต และการตรวจสอบสถานะของเลขแบบ 
Floating-point 
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ไลบรารี่เปนไฟลที่มีฟงกช่ันบรรจุอยูภายใน  ไฟลนี้มีนามสกุลเปน .h  มาพรอมกับ
ตัวแปล   สามารถตรวจสอบไดจากไฟล Help   

การประกาศใชไดเร็กทฟี #include แลวตอดวยช่ือไฟล
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รูปแบบโครงสรางภาษา C 

9

สวนประกาศคาคงที่และตัวแปรชนิดโกลบอล

การกําหนดคาคงที่ และช่ือแทน (Definitions)
เปนการกําหนดช่ือแทนใหกับคาคงที่ หรือชุดคําสั่ง ตางๆ
#define max_time 10 
#define cpu_clk 8000000 

การประกาศคาตัวแปร (Declarations)
เปนการประกาศใชงานตัวแปรดวยการกําหนดตัวแปร  และ
ชนิดขอมูลของตังวแปร เชน
unsigned char i,j; // ประกาศคาตัวแปร i และ j เปน

           // ชนิด unsigned char 
int max = 10;      //ประกาศคาตัวแปร max เปน

           // ชนิด int พรอมทั้งกําหนดคาเริ่มตน

�(��ก��56����(�� (Global Declarations)

ตัวแปรแบบใชงานรวมหรือ

ตัวแปรแบบโกลบอล  

    หมายถึงตัวแปรที่สามารถเรียกใชไดทุกที
ภายในโปรแกรม  
การประกาศใหตัวแปรเปนแบบโกลบอล  
ใหประกาศใวนอกขอบเขตของสวน
โปรแกรมใดๆ 

ตัวแปรแบบโลคัล (Local) 

  ตัวแปรใชใดเฉพาะภายในสวนของ
โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

    การประกาศใหประกาศใวภายในโปรแกรม
ที่ตองการใชงาน
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/*----------------------------------------------*/
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
unsigned int i;
Static void delay_1s(void)
{
…

}
/*------MAIN C function  -------------------*/
void main (void)
{

char c;
USART_Init(51);
while (1) 
{
delay_1s();
fprintf (&uart_str"\nYou program\n");

}
}
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การประกาศคาคงท่ีในภาษา C ใชไดเร็กทีฟ #defined  แลวตามดวย

คาคงท่ีดังนี้

#define setValue 99          กําหนดคา setValue ใหเปน 99

หรือใชแทนการเขียนคําส่ังเพื่อใหส่ือความหมายไดชัดเจน

#define LED_ON PORTD |= 0b00000001 
#define LED_OFF PORTD &= 0b11111110 
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รูปแบบโครงสรางภาษา C 
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สวนของการสรางฟงกชัน 

เปนสวนที่ผูใชงานสามารถสรางฟงกชัน หรือโปรแกรม
ยอยเพ่ือการใชงานตางๆ ไดเองตามที่ตองการ โดยปกติ 
จะเขียนไวกอนฟงกช่ัน main ( ) เพ่ือใหฟงกช่ัน main ( 
)  สามารถเรียกใชงานฟงกช่ันตางๆ ที่เราสรางขึ้นมาได
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<=ก>6�:� (Function)
� โปรแกรมหนึ่งๆ  จะมีกี่ฟงกช่ันก็ได
� ตองมีฟงกช่ันหลักอยูหนึ่งฟงกช่ัน  ใชเปนฟงกช่ันสําหรับเร่ิมการทํางานของโปรแกรม    

เรียกฟงกช่ันนี้วา main   
� สวนของคําสั่งของฟงกช่ันจะอยูภายในวงเล็บปกกา {  }และสามารถกําหนดใหมีการ

สงผานตัวแปรได หรืออารกิวเมนตของฟงกช่ัน (Function Arguments) ถาไมตองการ
ใหสงตัวแปรเขาจะใชคําวา void ใวภายในวงเล็บและถาไมมีการสงคาคืน  จะใสคําวา 
void ใวหนาช่ือฟงกช่ัน  ตามมาตราฐาน ANSI C มีไดสูงสุด 31 ตัว  ตัวอยางเชน
void   func_abcd(void)
{
…………………………..
}
void delay_ms(int t)  //ฟงกช่ันนี้มี อารกิวเมนตหรือพารามิเตอรสงใหฟงกช่ัน  1 ตัว
{ 
} 
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รูปแบบโครงสรางภาษา C 
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ฟงกชัน main ( ) 
    
สําหรับฟงกช่ันนี้ถือเปนฟงกช่ันหลักของโปรแกรม
ภาษา C ที่จําเปนตองมีเสมอและจะมีไดเพียงฟงกช่ัน
เดียวเทานั้น หนาที่สําคัญของฟงกช่ันนี้คือ เปน
จุดเร่ิมตนการทํางานของโปรแกรมนั้นเอง ดังนั้นในการ
เขียนโปรแกรมจึงเร่ิมตนที่ฟงกช่ันนี้เสมอ
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�(�����A���B (Comment)

� เปนสวนที่ใหผูเขียนโปรแกรมใชอธิบายความหมายของโปรแกรมหรือคําสั่งที่
เขียน   เพ่ือใหงายตอการทําความเชาใจ   สวนนี้ตองอยูในเคร่ืองหมาย  /*  
…… */   หรืออยูหลังเคร่ืองหมาย //

/*----------------------------------------------------------------------------------
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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� นิพจน (Expressions) 
คือการกระทําระหวางตวัดาํเนินการ (Operators) กับตัวกระทํา 
(Operands) เพ่ือใหเกดืคาใดคาหน่ึง
i = j+10; 

� สเตทเมนต (Statements) 
     หมายถึงคาํสั่งเพ่ือใหเกดิการทําการตามความตองการ

while(i<10) 
{ 

a = i+3; 
i = i+1 

} 

� ��+��
/*----------------------------------------------*/
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
unsigned int i;
Static void delay_1s(void)
{
…

}
/*------MAIN C function  -------------------*/
void main (void)
{

char c;
USART_Init(51);
while (1) 
{
delay_1s();
fprintf (&uart_str"\nYou program\n");

}
}

18

การประกาศ  Preprocessor  ชุดคําส่ังอินพุท
เอาทพุทพอรทของ AVR

การประกาศไลบรารี่ stdio สําหรับฟงกช่ันการ
ใชงานพอรทอนุกรม และ ไลบรารี่ ctype

เรียกใชฟงกช่ัน delay_1s

การเขียนฟงกช่ัน

สวนหลักของโปรแกรม ไมมีการสงขอมูลเขา
และไมมีขอมูลออก

ฟงกช่ัน printf เปนการสงขอมูลออกทาง
พอรทอนุกรม
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ชนิด (Type) ชือ่แทน ชวงของคาที่เก็บ(Range)
Bits Bytes

char 8 1 -128 to +127

signed char int8_t 8 1 -128 to +127

unsigned char uint8_t 8 1 0 to 255

int 16 2 -32768 to +32767

signed int int16_t 16 2 -32768 to +32767

unsigned int uint16_t 16 2 0 to 65535

long 32 4 -2147483648 to 2147483647

signed long int int32_t 32 4 -2147483648 to 2147483647

unsigned long int uint32_t 32 4 0 to 4294967296

signed long long int int64_t 64 8

unsigned long long int uint64_t 64 8 0 to 2^64

float 64 8 3.4x10-38 to 3.4x1038

ขนาดความกวาง

���D����G�ก��
� �.1 ��)�)ก���������������

���(#����� ��������

+ 
�ก

- �


* �*�

/ ��� 

% ����

'�%��2$�ก�����(Mod)
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���D����G�ก��
 � �.1��)�)ก���&#'�%')ก���/���+�

���(#����� ��������
= )1 ������$����'� ���9 ��
++ ���#�� �$"4) 1
-- �.���� 1
+= ���#�� ����ก 
� ����$��
-= �.���� �ก 
� ����$��
*= )1 �� ����*�ก 
� ����$��
/= )1 �� ������ก 
� ����$��
%= )1 �� ������ก 
� ����$������2
&= )1 �� �����AND ก 
� ����$��
|= )1 �� ����� OR ก 
� ����$��
^= )1 �� ����� XORก 
� ����$��
<<= )1 �� �������(#)
���/���9 ��,1 �)�)�� 4��� �ก 
� ����$��
>>= )1 �� �������(#)
���/���$��,1 �)�)�� 4��� �ก 
� ����$��
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���D����G�ก��
� �.1��)�)ก���&#'�%')ก���/�&�
��&�
���� �.1��)�)ก�����
��

���(#����� ��������
== ���ก 

!= �� ���ก 

! ���ก )$��(NOT)
&& ��� (AND)
>= ��กก����(�� �ก 

<= )�ก� ���(�� �ก 

|| ��((OR)
< )�ก� �
> ��กก��
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���(#����� ��������

& AND 
��

| OR 
��

^ XOR 
��

<< Left shift 
��

>> Right shift 
��

~ One' Complement (Inverse)
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�F��A>��FH�A�>����>  (Array and Pointer)

ตัวแปรอะเรย

ตัวแปรอะเรย คือกลุมของตัวแปร เชนกลุมของตัวแปร char  กลุมของ
ตัวแปร int   สมาชิกของกลุมตัวแปรนี้มีจํานวนจํากัด  เฉพาะเจาะจง   
เมื่อกําหนดจํานวนแลวไมสามารถลดหรือเพิ่มได   ดังนั้นการ
กําหนดอะเรยสําหรับไมโครคอนโทรลเลอรตองคํานึงถึงหนวยความจําท่ี
มีใชงานดวย   อะเรยนี้สามารถกําหนดใหเปนแบบหลายๆมิติได  ข้ึนอยู
กับวาตัวแปรภาษายอมใหมีไดเทาไร 

รูปแบบการกําหนดอะเรย 

แบบ 1 มิติ ชนิดของตัวแปร   ช่ือตัวแปร[n]
แบบ 2 มิติ ชนิดของตัวแปร  ช่ือตัวแปร[n][m]
โดย n และ m หมายถึงจํานวนสมาชิก  

23

� ��+��� ��/����ก��ก1��).�+�'�%ก 
� ��/�

� x �/V)� ��/�

� y  �/V)� ��/� 1 ����

� z �/V)� ��/� 2 ����

24

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;

}
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�������		H�A����>
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25

����A(�ก��56��������		H�A����>

เปนการกําหนดพอยเตอรขึ้น 2 ตัว  เพ่ือใช
ช้ีตําแหนงของหนวยความจําขอมูล
ภายใน

     ตําแหนงที่ 40H 
     และตําแหนงที่ 50H  
     และระบุตัวแปร a เปนแบบ Unsigned 

char  
     การอานขอมูลจากหนวยความจํามาใว

ที่ a ก็จะอานที่ละ 8  บิต 
    เทานั้น  แตถาระบุ a เปนตัวแปรแบบ

อื่นเชน char กานอานก็จะทําที่ละ 16 
บิต  ดังนั้นการกําหนดชนิดตัวแปร
นี้ตัองระมัดระวังใหดี

26

void main( void )
{

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

}
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����A(�ก��56��������		H�A����> 2

27

unsigned char c;
#include <avr/io.h>

int main(void)
{

unsigned char *ptr1;
unsigned char *ptr2;
unsigned char a,c,i;
unsigned char mydata[10];
DDRD = 0x00;
PORTD = 0XFF;
DDRB = 0XFF;
c = PIND;
ptr1 = &mydata; // =  start address of mydata
ptr2 = &mydata+1; // =  end address of mydata + 1
for(i=1;i<11;i++)
{

mydata[i-1] = i;
}
*ptr1 = c;
a = *ptr1;
a = a+5;
*ptr2 = a;
c = *ptr2;
PORTB = c;

}

�����:��	�B��(�E5����� C

� If
� if-else
� Switch
� For
� While
� do-while
� GOTO 

28
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�1�� #�

break 
หยุดการทํางานของลูป  และออกจากลูป

continue;
ตรงขามกับคําส่ัง break การทํางานของคําส่ัง continune จะบังคับให

โปรแกรมกระโดดขามไปทํางานในรอบตอไปเลยโดยไมตองทําคําส่ังท่ี
อยูถัดไป

for (i=0;i<10;i++) 
{ 

if(i==5) 
{ 

continune; 
} 
printf("%d\n\r",i); 

} 

30

� ��+��5/��ก����ก�����
�&# ���� D 
�� 0
#define F_CPU 1000000UL  /* 1 MHz CPU clock */
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define LED_ON PORTD |= 0b00000001 
#define LED_OFF PORTD &= 0b11111110 
int main(void)
{

DDRD = 1; 
while(1)

    {
LED_ON; 
_delay_ms(500);
LED_OFF; 
_delay_ms(500);

    }
}
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Intel HEX file format 

Intel HEX file format (*.HEX) เปนไฟลรหัส ASCII ซ่ึงสามารถใช
โปรแกรม EDITOR ท่ัวไปเรียกขึ้นมาดูได 

:BC AAAA TT HHH...HHCC 
� : เครื่องหมายโคลอน ใชเปนตัวเริ่มตนขอมูล  
� BC  จํานวนไบทของขอมูลในเรคคอรด มีคาเปนเลขฐาน 16 (HEX) 

(เปน 00 ถาเปนเรคคอรดส้ินสุดไฟล)  
� AAAA เปนแอดเดรสขอมูลไบทแรกในเรคคอรด  
� TT  แสดงชนิดของเรคคอรด  

= 00 ถาเปนเรคคอรดขอมูล 
= 01 ถาเปนเรคคอรดส้ินสุดไฟล

� HH  ขอมูล 1 ไบท จํานวนตามท่ีระบุไว ใน BC  
� CC คาของ CHECKSUM ซ่ึงเปนคา two's complement ของผลบวก 

ของขอมูลทุกไบท  ในเรคคอรด

� ��+�������vก9�

:10 0000 00 0C 94 2A 00 0C 94 3F 00 0C 94 3F 00 0C 94 3F 00 89
:100010000C943F000C943F000C943F000C943F0064
:100020000C943F000C943F000C943F000C943F0054
:00000001FF
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