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TECH-4550 บอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550 เป นบอร ดสํ าหรั บใช ในการแข งขั น
ทั กษะช างฝ มื อ สาขาอิ เล็ กทรอนิ กส  ประจํ าป  2560 อย างเป นทางการที่ ออกแบบและผลิ ตโดยบริ ษั ท
อิ นโนเวตี ฟ เอ็ กเพอริ เมนต  จํ ากั ด (INEX - www.inex.co.th) โดยมุ งหวั งที่ จะให บอร ด TECH-4550
ใช ในการเรี ยนรู และทดลองเพื่ อศึ กษาการทํ างานของไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F ด วยการเขี ยน
โปรแกรมควบคุ มโดยใช ภาษา C ซึ่ งพั ฒนาด วยเครื่ องมื อทางซอฟต แวร มาตรฐานจาก Microchip
Technology (www.microchip.com) ประกอบด วย MPLAB X IDE และ MPLAB XC8 compiler

ด านการโปรแกรมและดี บั กการทํ างานทางฮาร ดแวร  บอร ด TECH-4550 ทํ างานร วมกั บ
PICkit3 เครื่ องโปรแกรมและดี บั กเกอร ของ Microchip ได เป นอย างดี  รวมถึ งเครื่ องโปรแกรมราคา
ประหยั ดรุ น PX-3000 ที่ ทํ างานเข ากั นได กั บ PICkit3

ร ูปที ่ 1-1 บอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  TECH-4550 ใช งานได ก ับเครื ่องม ือที ่ใช ในการโปรแกรมและด ีบ ัก
ทั ้งรุ น PICkit3 จาก Microchip และ PX-3000 เครื ่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร  PIC รุ นประหย ัด
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1.1 คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ ค

 ใช ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550 และใช ได ก ับ PIC18F45K50 ม ีหน วยความจ ําโปรแกรม
แบบแฟลช 32 ก ิโลไบต  แรม 2 ก ิโลไบต  อ ีอ ีพรอม 256 ไบต  ม ีพอร ตอ ินพ ุตเอาต พ ุตส ูงส ุด 35 ขา

 โปรแกรมและดี บั กด วยเครื่ องโปรแกรม PICkit3 หรื อ PX-3000 (PICkit3 compatible
programmer and debugger) ผ านทางจุ ดต อ ISCP

 มี จอแสดงผลแบบโมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด

 มี  LED 4 ดวง พร อมตั วต านทานจํ ากั ดกระแสไฟฟ า ทํ างานที่ ลอจิ ก “1”

 มี วงจรขั บเสี ยงด วยลํ าโพงเป ยโซ

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ 2 ช องพร อมตั วต านทานต อพู ลอั ป ทํ างานที่ ลอจิ ก “0”

 ม ีจ ุดต อพอร ต UART สํ าหร ับเชื ่อมต ออ ุปกรณ สื ่อสารข อม ูลอน ุกรม ทั ้งแบบใช คอนเน ็กเตอร 
IDC (insulation-displacement contact) และ JST (Japan Standard Terminal)

 ม ีจ ุดต อพอร ต I2C สํ าหรั บเชื ่อมต ออุ ปกรณ ระบบบ ัส I2C หร ือบ ัสสองสาย (TWI : Two Wire
Interface) ทั้ งแบบใช คอนเน็ กเตอร  IDC (insulation-displacement contact) และ JST (Japan Standard
Terminal)

 มี จุ ดต อพอร ต USB แบบ B สํ าหรั บเชื่ อมต อกั บคอมพิ วเตอร  เพื่ อรองรั บการพั ฒนาเป น
อุ ปกรณ  USB

 ใช ไฟเลี้ ยงอิ นพุ ต 3 ถึ ง 12V โดยใช กั บแบตเตอรี่ หรื ออะแดปเตอร ไฟตรง

 มี วงจรควบคุ มไฟเลี้ ยงคงที่ ที่  +5V 500mA/1A แบบสวิ ตชิ่ ง ที่ ทํ างานในแบบเพิ่ มและลด
แรงด ัน จ ึงใช ก ับแหล งจ ายไฟตรงภายนอกได ทั ้งแบบที ่ม ีแรงด ันตํ ่ากว าและส ูงกว า +5V จ ึงทํ าให ใช งาน
บอร ดนี ้ก ับแหล งจ ายไฟได หลากหลาย

 ใช ไฟเลี้ ยง +5V จากพอร ต USB ได 
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ร ูปที ่ 1-2 ส วนประกอบของบอร ด TECH-4550

1.2 ลั กษณะกายภาพและวงจรของบอร ด TECH-4550

รู ปที่  1-2  แสดงส วนประกอบต างๆ ของบอร ด TECH-4550 ส วนวงจรสมบ ูรณ ของบอร ดแสดง
ในรู ปที่  1-3 จะแบ งออกเป นส วนต างๆ ได  3 ส วนคื อ

1. ภาคจ ายไฟ

2. ภาคไมโครคอนโทรลเลอร 

3. ส วนของอุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พุ ต



6TECH-4550

K3
USB

D-

+VBus

GND

D+

32

+5V C6
0.1/63V

11

1

IC1
PIC18F45x50

K1
DC INPUT

3-12V
MOD1
S7V7

+5VC1
220/25V

C3
47/16V

MCLR/Vpp
C2

0.1/63V

RB6

RB7
40

39

7
RA5

6
RA4

35
RB2

36
RB3

15
RC0

16
RC1

C4
0.1/63V

S2

Vpp

VDD

GND

PGD

PGC

PGM/AUX

K2
PICkit3

RA5

RA4

RB3

RB2

RB1

RB0

RC7

RC6

+5V

GND

D1
1N5819

D+

D-

VUSB
C5

0.47/50V

18

24

23

DSP1
LCD 16x2

4

6

RS

E

D7D6D5D4D3D2D1D0R/W

+5V

BLA

+V

Vo

GND BLK

14131211109875162

3

1

15

R7
47

VR3
10k

BRIGHTNESS

RC7/RxD

RC6/TxD

26

25

RB0/SDA
33

RB1/SCL
34

+5V

+5V

R1
10k

SW1
RESET

R2
2.2k

22
RD3

R6
510

21
RD2

R5
510

20
RD1

R4
510

19
RD0

R3
510

RE1

RE2

9

10

RD7

RD6

RD5

RD4

30

29

28

27

S1

RB5

RB4

R8
10k

+5V

R9
10k

+5V

D2
1N5819

VR2
10k

R11
150

+5V

VR1
10k

R10
150

RA0

RA3

RA1

RA2

R14
4.7k

R13
100k

R12
10k

RC2

RC1

RC0

RE0

RC2

RE0

17

8

+5V

K7
RC7
RxD

K6
RC6
TxD

K4
RB0
SDA

K5
RB1
SCL

K11
RA5
AN4

K12
RE0
AN5

VDD VDD

LED4

LED3

LED2

LED1

R15
4.7k

R16
4.7k

R17
510

+5V

LED5
ON

38

37

2

5

3

4

OSC1

OSC2

XTAL1
20MHz

C9
22pF

13

14

C8
22pF

C7
10/16V

SP1
PIEZO

SPEAKER

+5V

+5V
RxD
TxD
GND

+5V
SCL
SDA
GND

K8
UART

K9
I2C bus

+5V

+5V

12

31
Vss

Vss

K10
PORT

RD3

RD2

RD1

RD0

+5V

ร ูปที ่ 1-3 วงจรสมบ ูรณ ของบอร ด TECH-4550
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1.2.1 ภาคจ ายไฟ

ม ีแจ กอะแดปเตอร  K1 ร ับแรงด ันจากภายนอกในย าน +3 ถึ ง +12V ผ านไดโอด D1 ซึ ่งทํ าหน าที ่
ป องกั นการจ ายไฟกลั บขั ้ว แรงด ันอ ินพ ุตจะผ านเข าไปย ังม ิน ิบอร ดสว ิตชิ ่งเรก ูเลเตอร แบบ Bulk/Boost
หรื อแบบลดและเพิ่ มแรงดั นไฟฟ า ได แรงดั นเอาต พุ ตคงที่ ที่  +5V โดยมี  LED5 แสดงสถานะไฟเลี้ ยง
หากทํ างานถู กต อง LED5 ติ ดสว าง

1.2.2 ภาคไมโครคอนโทรลเลอร 
อุ ปกรณ หลั กคื อ IC1 ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550 ใช คริ สตอล 20MHz ในการกํ าเนิ ด

ความถี่ สั ญญาณนาฬ ิกา มี การจั ดสรรขาพอร ตทั ้งหมดเพื ่อเชื ่อมต ออุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พ ุตเท าที่ จํ าเป น
ส ําหร ับการเร ียนรู เพื ่อใช งาน และม ีจ ุดต อพอร ตอ ิสระส ําหร ับเชื ่อมต ออ ุปกรณ ภายนอกเพิ ่มเต ิม โดยการ
ดาวน โหลดโปรแกรมควบคุ มลงในหน วยความจํ าของ PIC18F4550 จะกระทํ าผ านจุ ดต อ ICSP (K2)
ด วยการใช เครื่ องโปรแกรมภายนอก นั่ นคื อ PICkit3 ของ Microchip หรื อ PX-3000 ที่ ทํ างานเข ากั น
ได กั บเครื่ องโปรแกรม PICkit3 ดั งแสดงตั วอย างในรู ปที่  1-4

รู ปที่  1-4  การเชื ่อมต อบอร ด TECH-4550
ก ับเครื ่องโปรแกรมและด ีบ ักเกอร ภายนอก
รุ น PICkit3 ของ Microchip หร ือ PX-3000
เครื ่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร  PIC
รุ นประหย ัด

เชื ่อมต อเครื ่องโปรแกรม PICkit3
หร ือ PX-3000 เข าที ่จุ ดต อ ICSP
ของบอร ด TECH-4550 และต อ
เครื ่องโปรแกรมก ับคอมพ ิวเตอร 
ผ านพอร ต USB
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1.2.3 ส วนของอุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พุ ต

บอร ด TECH-4550 ได ออกแบบให ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550 เชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ 
อิ นพุ ตเอาต พ ุตภายนอกดั งนี้ 

1. LED เอาต พุ ต 4 ช อง

ต อก ับขาพอร ต RD0 ถ ึง RD3 พร อมต ัวต านทานจ ําก ัดกระแสไฟฟ า ท ํางานด วยลอจ ิก “1”

2. ลํ าโพงเป ยโซ

ต อกั บขาพอร ต RB3

3. โมด ูล LCD 16 ตั วอ ักษร 2 บรรท ัด จ ัดวงจรเชื ่อมต อแบบ 4 บ ิต และเล ือกเข ียนข อม ูลเท านั ้น

 ต อขาพอร ต RD4 ถึ ง RD7 เข ากั บขา D4 ถึ ง D7 ของโมดู ล LCD

 ต อขาพอร ต RE1 ต อกั บขา RS ของโมดู ล LCD

 ต อขาพอร ต RE2 กั บขา E ของโมดู ล LCD

 ต อขา D0 ถึ ง D3 ของโมดู ล LCD ลงกราวด 

 ต อขา R/W ของโมดู ล LCD ลงกราวด 

4. สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บสํ าหรั บทดสอบการทํ างานของพอร ตอิ นพุ ตดิ จิ ตอล

มี  2 ตั วต อกั บขาพอร ต RB4 และ RB5 โดยต อตั วต านทานพู ลอั ปเพื่ อกํ าหนดสถานะ
ลอจิ กก อนกดเป นลอจิ ก “1” เมื่ อกดสวิ ตช จะได ผลลั พธ เป นลอจิ ก “0”

5. ตั วต านทานปรั บค าได สํ าหรั บทดสอบการทํ างานของพอร ตอิ นพุ ตอะนาลอก

มี  2 ตั วต อกั บขาพอร ต RA0 และ RA3 เพื่ อป อนแรงดั นไฟตรง 0 ถึ ง +5V สํ าหรั บ
ทดสอบการทํ างานของโมด ูลแปลงส ัญญาณอะนาลอกเป นด ิจิ ตอล (ADC) ของไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC18F4550 โดยมี การต อตั วต านทาน 150 อนุ กรมเข าที่ ขาพอร ตเพื ่อจํ ากั ดกระแสไฟฟ าไหลเข าขา
พอร ตของไมโครคอนโทรลเลอร 

6. จุ ดต อพอร ต I2C bus

บอร ด TECH-4550 ได ร ับการจ ัดสรรให ใช ขาพอร ต RB0/SDA และ RB1/SCL สํ าหร ับ
เชื ่อมต อก ับอ ุปกรณ ผ านระบบบ ัส 2 สายหร ือ I2C โดยต อมาย ังจ ุดต อ I2C bus ที ่ม ี 2 แบบค ือ แบบ IDC
4 ขา (K9) ที ่รวมก ับขาไฟเลี ้ยง +5V และกราวด  ก ับแบบ JST 3 ขา 2 ต ัว (K4/SDA และ K5/SCL) ซึ ่ง
รวมขาไฟเลี ้ยง +5V และกราวด ด วยเช นก ัน
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7. จุ ดต อพอร ต UART

บอร ด TECH-4550 ได รั บการกํ าหนดให ใช ขาพอร ต RC6/TxD และ RC7/RxD สํ าหรั บ
เชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ ที่ ใช การสื่ อสารข อมู ลอนุ กรม UART โดยต อมายั งจุ ดต อ UART ที่ มี  2 แบบคื อ
แบบ IDC 4 ขา (K8) ที่ รวมกั บขาไฟเลี้ ยง +5V และกราวด  กั บแบบ JST 3 ขา 2 ตั ว (K6/TxD และ K7/
RxD) ซึ่ งรวมขาไฟเลี้ ยง +5V และกราวด ด วยเช นกั น

8. จุ ดต อพอร ต USB

บอร ด TECH-4550 ได ร ับการก ําหนดให ต อขา D+ และ D- มาย ังจ ุดต อพอร ต USB เพื ่อใช 
ในการเชื ่อมต อก ับคอมพ ิวเตอร ผ านพอร ต USB ผู ใช งานจ ึงสามารถพ ัฒนาโปรแกรมให บอร ด TECH-4550
เป นอ ุปกรณ  USB ที ่ทํ างานร วมก ับคอมพ ิวเตอร ได  รวมถ ึงย ังใช การเชื ่อมต อก ับพอร ต USB นี ้ในการ
โปรแกรมหน วยความจ ําโปรแกรมของ PIC18F4550 ได ด วยว ิธ ีการที ่เร ียกว า USB Bootloader ทํ าให 
ไม ต องใช เครื ่องโปรแกรมภายนอกอย าง PICkit3 หร ือ PX-3000 ในการโปรแกรม ซึ ่งผู สนใจสามารถหา
ข อมู ลเพิ่ มเติ มรวมทั้ งดาวน โหลดซอฟต แวร และเฟ ร มแวร ที่ เกี่ ยวข องได ที่ เว็ บไซต ของ Microchip
(www.microchip.com)
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2
การพั ฒนาโปรแกรมภาษา C เพื่ อกํ าหนดและควบคุ มการทํ างานของไมโครคอนโทรลเลอร 

ในอนุ กรม PIC18F ของ Microchip ในป จจุ บั นจะใช เครื่ องมื อทางซอฟต แวร ตั วหลั กๆ 2 ตั วคื อ
MPLAB X IDE และคอมไพเลอร  MPLAB XC8 เมื ่อพ ัฒนาโปรแกรมและคอมไพล ได ไฟล ภาษาเครื ่อง
แล ว จะทํ าการโปรแกรมลงในหน วยความจํ าของไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F ด วยเครื ่องโปรแกรม
PICkit3 หรื อ PX-3000

2.1 การต ิดตั้ งโปรแกรมMPLAB X IDE

(2.1.1) ดาวน โหลดไฟล ติ ดตั้ งของโปรแกรม MPLAB X IDE จากเว็ บไซต ของ Microchip
ตามลิ งก ต อไปนี้ 

http://www.microchip.com/mplab/MPLAB X-ide

(2.1.2) เมื่ อเข าถึ งหน าเว็ บแล ว เลื่ อนลงมาทางด านล างของหน าเว็ บ คลิ กแท็ บ Downloads
แล วเลื อก MPLAB X IDE เวอร ชั นล าสุ ด สํ าหรั บในเอกสารนี้ ใช เวอร ชั น v3.61 ตามรู ปที่  2-1

ร ูปที ่ 2-1 แสดงการดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งของโปรแกรม MPLAB X IDE
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(2.1.3) เมื่ อได ไฟล ติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-2 ดั บเบิ้ ลคลิ กเพื่ อเริ่ มต นการติ ดตั้ ง

(2.1.4) เข าสู หน าต างการติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-3 คลิ กปุ ม Next

ร ูปที ่ 2-3 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้งโปรแกรม
MPLAB X IDE

ร ูปที ่ 2-2 แสดงไฟล ติ ดตั ้งของ MPLAB X IDE

(2.1.5) หน าต างแจ งล ิขส ิทธ์ิ  License Agreement แสดงขึ ้นมา คล ิกเล ือก I accept the agreement
ตามร ูปที ่ 2-4 จากนั ้นคล ิกปุ ม Next เพื ่อไปย ังขั ้นตอนต อไป

(2.1.6) หน าต าง Installation Directory แสดงขึ ้นมา เพื ่อก ําหนดพาธต ิดตั ้งโปรแกรม MPLAB
X IDE แนะนํ าให ใช ตามค าดั้ งเดิ มที่ กํ าหนดมา ดั งรู ปที่  2-5 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

ร ูปที ่ 2-4 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
โปรแกรม MPLAB X IDE

รู ปที่  2-5 หน าต างสํ าหรั บกํ าหนดพาธการติ ดตั้ ง
โปรแกรม MPLAB X IDE
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(2.1.7) จากนั ้นหน าต าง Select Programs แสดงขึ ้นมา เพื ่อเล ือกรายการของการต ิดตั ้งโปรแกรม
ประกอบด วย MPLAB X IDEและ MPLAB X IPE (โปรแกรมช วยในการดาวน โหลดอ ีกต ัวหนึ ่งที ่แยก
ออกมาจาก MPLAB X IDE) แนะน ําให กํ าหนดตามค าดั ้งเด ิมที ่ก ําหนดตามร ูปที ่ 2-6 คล ิกปุ ม Next

(2.1.8) หน าต างห ัวข อ Ready to Install ส ําหร ับย ืนย ันความพร อมในการต ิดตั ้งโปรแกรมแสดง
ขึ้ นมาดั งรู ปที่  2-7 คลิ กปุ ม Next

รู ปที่  2-6 แสดงหน าต างสํ าหรั บกํ าหนดพาธการ
ต ิดตั ้งโปรแกรมMPLAB X IDE

ร ูปที ่ 2-7 แสดงหน าต างสํ าหร ับย ืนย ันความพร อม
ในการต ิดตั ้งโปรแกรม MPLAB X IDE

(2.1.9) จากนั้ นเริ่ มติ ดตั้ งโปรแกรม รอจนกระทั่ งการติ ดตั้ งเสร็ จสิ้ น หากมี การแสดงไดอะ
ล็ อกเพื่ อให ผู ใช งานยื นยั นการติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-8 ให คลิ กปุ ม Install เพื่ อยื นยั นการติ ดตั้ ง

(2.1.10) หลั งจากการติ ดตั้ งโปรแกรมเสร็ จแล ว จะปรากฏหน าต างย ืนยั นตามรู ปที่  2-9 คลิ กปุ ม
Finish

ร ูปที ่ 2-8 แสดงไดอะล ็อกเพ่ื อให ผู ใช งานย ืนย ันการ
ต ิดตั ้งไดรเวอร  USB

รู ปที่  2-9 แสดงหน าต างแจ งการติ ดตั้ งโปรแกรม
MPLAB X IDE เสร ็จสมบ ูรณ 
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(2.1.11) ทดสอบเป ดโปรแกรม MPLAB X IDE จะมี หน าตาของหน าต างหลั กแสดงขึ้ นมาตาม
รู ปที่  2-10

ร ูปที ่ 2-11 แสดงหน าตาโปรแกรม MPLAB X IDE เมื ่อถ ูกเป ดขึ ้นมาใช งาน

ร ูปที ่ 2-10 แสดงหน าต างหล ักของโปรแกรม MPLAB X IDE
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ร ูปที ่ 2-11 แสดงการดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้ง MPLAB

XC8 Compiler
ร ูปที ่ 2-12 แสดงไฟล ต ิดตั ้ง MPLAB XC8 Compiler
ที ่ได จากการดาวน โหลด

ร ูปที ่ 2-13 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้ง MPLAB

XC8 Compiler
ร ูปที ่ 2-14 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
MPLAB XC8 Compiler

(2.2.4) จากนั้ นเข าสู หน าต างการติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-13 คลิ กปุ ม Next

(2.2.5) หน าต างแจ งล ิขส ิทธ์ิ  License Agreement แสดงขึ ้นมา คล ิกเล ือก I accept the agreement
ตามร ูปที ่ 2-14 จากนั ้นคล ิกปุ ม Next เพื ่อไปย ังขั ้นตอนต อไป

2.2 ติ ดตั้ งคอมไพเลอร  MPLAB XC8 จาก Microchip

(2.2.1) ดาวน โหลดไฟล ติ ดตั้ ง MPLAB XC8 ซึ่ งเป นคอมไพเลอร ภาษา C จากเว็ บไซต ของ
Microchip ตามล ิงก ต อไปนี ้ http://www.microchip.com/mplab/compilers

(2.2.2) ที่ หน าเว็ บด านล างคลิ กเลื อกแท็ บ Downloads แล วคลิ กเลื อก MPLAB XC8
Compiler เวอร ชั นที่ ใช ในการเอกสารนี้ คื อ v1.42  ตามรู ปที่  2-11

(2.2.3) เมื ่อได ไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม MPLAB  XC8 Compiler ตามร ูปที ่ 2-12 ด ับเบิ ้ลคล ิกเพื ่อ
ติ ดตั้ ง
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(2.2.6) หน าต าง License Type ส ําหร ับเลื อกรุ นของคอมไพเลอร ปรากฏขึ ้นมา เล ือกแบบ Free
แนะนํ าให เลื อกติ ดตั้ งตามค าดั้ งเดิ มที่ กํ าหนดมาให ตามรู ปที่  2-15 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.2.7) จากนั้ นหน าต าง Installation Directory ที่ ใช สํ าหรั บกํ าหนดพาธติ ดตั้ งโปรแกรม
MPLAB XC8 Compiler ปรากฏขึ้ นมา ทํ าการเลื อกตั้ งตามค าดั้ งเดิ มที่ กํ าหนดมาให ตามรู ปที่  2-16
แล วคลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

รู ปท่ี  2-15 แสดงหน าต าง License Type ของ
การต ิดตั ้ง MPLAB XC8 Compiler

ร ูปที ่ 2-16 การก ําหนดค าของหน าต าง Installation
Directory

(2.2.8) หน าต าง Compiler Settings สํ าหรั บการกํ าหนดการเชื่ อมโยงไปยั ง MPLAB X IDE
ปรากฏขึ้ นมา แนะนํ าให ตั้ งค าตามค าดั้ งเดิ มที่ กํ าหนดมาให ตามรู ปที่  2-17 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

รู ปที่  2-17 แสดงหน าต างสํ าหร ับกํ าหนด
การ เชื่ อมโยง MPLAB XC8 Compiler
ไปย ัง MPLAB X IDE
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(2.2.9) หน าต าง Ready to Install Compiler แสดงขึ้ นมา เพื่ อให ผู ใช งานยื นยั นความพร อม
ในการต ิดตั ้งโปรแกรมตามร ูปที ่ 2-18 คล ิกปุ ม Next เพื ่อไปย ังขั ้นตอนต อไป จากนั ้นเริ ่มต ิดตั ้งโปรแกรม
รอจนกระทั่ งการติ ดตั้ งเสร็ จสิ้ น

(2.2.11) หล ังจากนั ้นจะม ีหน าต างย ืนย ันข อม ูลของผู ใช งานแสดงขึ ้นมาตามร ูปที ่ 2-19 คล ิกปุ ม Next

ร ูปที ่ 2-18 แสดงหน าต างส ําหร ับย ืนย ันความพร อม
ในการต ิดตั ้ง MPLAB XC8 Compiler

ร ูปที ่ 2-19 แสดงหน าต างย ืนย ันข อม ูลของผู ใช งาน
ส ําหร ับ MPLAB XC8 Compiler

ร ูปที ่ 2-20 หน าต างแจ งการต ิดตั ้งโปรแกรม MPLAB XC8 Compiler เสร ็จสมบ ูรณ 

(2.2.12) หน าต างแจ งการติ ดตั้ งโปรแกรมเสร็ จสมบู รณ แสดงขึ้ นมาตามรู ปที่  2-20 คลิ กปุ ม
Finish เป นอั นเสร็ จสิ้ นการติ ดตั ้งโปรแกรม
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3
หล ังจากต ิดตั ้งเครื ่องม ือสํ าหร ับการพ ัฒนาโปรแกรมด วยภาษา C โดยใช  MPLAB X IDE และ

MPLAB XC8 compiler เร ียบร อยแล ว ในบทนี ้จะน ําเสนอขั ้นตอนในการพ ัฒนาโปรแกรมเบื ้องต นเพื ่อ
ใช งานไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550 แบ งเป น 3 ขั้ นตอนหลั กคื อ

3.1 ตั้ งค าเริ่ มต นของไฟล โปรเจ็ กต 

3.2 การสร างไฟล โปรเจ็ กต โปรแกรมภาษา C

3.3 ดาวน โหลดโปรแกรมไปยั งไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550

3.1 ตั้ งค าเร่ิ มต นของไฟล โปรเจ็ กต 

(3.1.1) เป ดโปรแกรม MPLAB X IDE ขึ้ นมา เลื อกเมนู  File>New Project… เพื่ อสร างไฟล 
โปรเจ็ กต ใหม สํ าหรั บ PIC18F4550 ตามรู ปที่  3-1

ร ูปที ่ 3-1 แสดงการเล ือกเมน ู File>New Project…เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 
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(3.1.2) หน าต าง Choose Project แสดงขึ้ นมาสํ าหรั บตั้ งค าโปรเจ็ กต 

กรอบหั วข อ Projects : เลื อกรายการ Standalone Project

คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป ตามรู ปที่  3-2

ร ูปที ่ 3-2 แสดงการเล ือกชน ิดของโปรเจ ็กต เป นแบบ Standalone Project
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(3.1.3) หน าต าง Select Device แสดงขึ ้นมาส ําหร ับเล ือกเบอร ของไมโครคอนโทรลเลอร ที ่ต อง
การพั ฒนา เลื อกตั้ งค าตามรู ปที่  3-3

หั วข อ Family : เลื อกเป น Advancd 8-bit MCUs (PIC18)

หั วข อ Device : เลื อกเป น PIC18F4550

คลิ กปุ ม Next

ร ูปที ่ 3-3 แสดงการเล ือกเบอร ไมโครคอนโทรลเลอร ที ่ต องการพ ัฒนา
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(3.1.4) หน าต าง Select Tool แสดงขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกเครื่ องมื อดาวน โหลดโปรแกรม ในที่ นี้ 
เลื อกเป น PICkit3

ถ าผู ใช งานเชื่ อมต อ PICkit3 เข ากั บคอมพิ วเตอร  จะปรากฏ Serial Number ให เลื อกได 

แต ถ าไม ได ต อ ให เลื อกรายการ PICkit3 ไว เท านั้ นก็ ได ตามรู ปที่  3-4

คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-4 แสดงการเล ือก PICkit3 เป นเครื ่องม ือในการดาวน โหลดโปรแกรม
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(3.15) หน าต าง Select Compiler แสดงขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกคอมไพเลอร โปรแกรมภาษา C ใน
ที่ นี้ เลื อกใช  XC8 คอมไพเลอร  ทํ าการคลิ กเลื อกหั วข อ XC8(V x.xx) โดยที่  x.xx คื อหมายเลขเวอร ชั น
ของคอมไพเลอร  ดั งรู ปที่  3-5 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

รู ปที่  3-5 แสดงการเลื อก XC8 เป นคอมไพเลอร สํ าหรั บโปรแกรมภาษา C ของไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC18F4550
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(3.16) หน าต าง Select Project Name and Folder แสดงขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต 
และตํ าแหน งการจั ดเก็ บลงในคอมพิ วเตอร  โดยทํ าการกํ าหนดค าดั งนี้ 

 Project Name : กํ าหนดเป น Blink

 Project Location : คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

 Project Folder : แสดงตํ าแหน งพาธที่ ถู กกํ าหนดจากหั วข อ Project Location แล วทํ า
การสร างโฟลเดอร ที่ มี ชื่ อต อท ายด วย *.X สํ าหรั บเก็ บไฟล กระบวนงานของโปรเจ็ กต ไว อี กชั้ นหนึ่ ง

จะได ผลตามรู ปที่  3-6 คลิ กปุ ม Finish เป นอั นเสร็ จสิ้ นการตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต 

ร ูปที ่ 3-6 การก ําหนดชื ่อโปรเจ ็กต และต ําแหน งการจ ัดเก ็บลงในคอมพ ิวเตอร 
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3.2 การสร างไฟล โปรเจ ็กต โปรแกรมภาษา C

(3.2.1) เมื ่อตั ้งค าของไฟล โปรเจ ็กต เสร ็จ ที ่โปรแกรม MPLAB X IDE จะปรากฏไฟล โปรเจ ็กต 
Blink ขึ ้นมาในส วนของแท ็บหน าต าง Projects ตามร ูปที ่ 3-7

ร ูปที ่ 3-7 แสดงผ ังงานของโปรเจ ็กต  Blink ที ่ถ ูกสร างขึ ้นมาในโปรแกรม MPLAB X IDE

(3.2.2) คลิ กเมาส ปุ มขวาที่ รายการโฟลเดอร ของ Source Files แล วเลื อกเมนู  New>main.c …
เพื่ อสร างไฟล โปรแกรมภาษา C ตามรู ปที่  3-8

ร ูปที ่ 3-8 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ส ําหร ับภาษา C
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(3.2.3) หน าต าง Name and Location แสดงขึ ้นมา ม ันจะส ัมพ ันธ ก ับไฟล โปรเจ ็กต  Blink โดย
ในส วนนี้ เป นการกํ าหนดชื่ อไฟล โปรแกรมหลั ก ผู พั ฒนาสามารถกํ าหนดเป นชื่ ออื่ นได  แต โดยส วน
ใหญ มั กตั้ งเป นชื่ อเป น main.c เพื่ อให เข าใจง าย ดั งนี้ 

 File Name : กํ าหนดเป น main

 Extention : กํ าหนดเป น c

การตั้ งค านี้ เพื่ อสร างไฟล ชื่ อ main มี นามสกุ ลเป น .c  ตามรู ปที่  3-9 จากนั้ นคลิ กปุ ม Finish

ร ูปที ่ 3-9 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c เข ามาภายในไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.2.4) จากนั้ นไฟล  main.c จะถู กสร างขึ้ นมาในโฟลเดอร  Source Files ซึ่ งมาพร อมกั บโค ด
บางส วนและฟ งก ชั่ น main สํ าหรั บภาษา C ที่ พร อมจะพั ฒนาต อไปตามรู ปที่  3-10

ร ูปที ่ 3-10 แสดงไฟล โปรแกรมหล ัก main.c พร อมก ับโค ดและฟ งก ชั ่นบางส วนส ําหร ับเริ ่มต นการพ ัฒนา
โปรแกรม
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#pragma config FOSC = HS , WDT = OFF, LVP = OFF // ตั้ งค า Configuration Bits
#include <xc.h> // ก ําหนดเฮดเดอร ไฟล เพื ่อการเข าถ ึงทร ัพยากรต างๆของไมโครคอนโทรลเลอร 
#define _XTAL_FREQ 20000000 // ก ําหนดความถี ่คร ิสตอล 20MHz สั มพ ันธ ก ับฟ งก ชั ่นหน วงเวลา __delay_ms
void main(void)
{

LATD0 = 0; // เพื่ อความแน นอนเคลี ยร ค าพอร ต RD0
   TRISD0 = 0; // กํ าหนดพอร ต RD0 ทํ างานเป นเอาต พุ ตขั บ LED

while(1) // ลู ปทํ างานไม รู จบ
{

LATD0 = 1; // พอร ต RD0 มี ค าเป น HIGH ทํ าให  LED ติ ดสว าง
__delay_ms(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 
LATD0 = 0; // พอร ต RD0 มี ค าเป น LOW ทํ าให  LED ดั บ

     __delay_ms(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 
}
return; // คื นค าจบการทํ างานของโปรแกรม

}

โปรแกรมที ่ 3-1 โค ดที ่เพิ ่มเต ิมลงในไฟล  main.c ส ําหร ับการเริ ่มต นพ ัฒนาโปรแกรมให แก  PIC18F4550

(3.2.5) พ ิมพ โค ดตามโปรแกรมที ่ 3-1 ที ่ไฟล โปรแกรมหล ัก main.c โดยต ัวอย างนี ้เป นโปรแกรม
ขั บ LED ที่ ต อเข ากั บพอร ต RD0 ติ ด/ดั บสลั บกั นทุ กๆ 1 วิ นาที  ดั งรู ปที่  3-11

ร ูปที ่ 3-11 แสดงโค ดต ัวอย างของไฟล  main.c ของโปรแกรมข ับไฟกระพร ิบ
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(3.2.6) จากนั้ นทํ าการตรวจสอบความถู กต องทางไวยากรณ ภาษา C ถ าหากมี ข อผิ ดพลาดผู 
พั ฒนาจํ าเป นต องแก ไขข อผิ ดพลาดเหล านั้ นให เรี ยบร อยก อน จึ งจะสร างไฟล ผลลั พธ ได สํ าเร็ จ (ไฟล 
ผลลั พธ คื อ ไฟล นามสกุ ล .hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน โหลดลงสู ไมโครคอนโทรลเลอร ) โดยเลื อกเมนู 
Run > Build Main Project (หรื อกดคี ย ลั ด F11) ตามรู ปที่  3-12

ร ูปที ่ 3-12 แสดงการเล ือกเมน ู Run>Build Main Project เพื ่อสร างไฟล  .hex
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(3.2.7) โปรแกรมจะแสดงผลลั พธ  นํ ามารายงานที่ แท็ ปหน าต างเอาต พุ ต ถ ากระบวนการแปล
ภาษาไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆจะแสดงข อความว า

BUILD SUCCESSFUL (total time: xx)

โดยที่  xx คื อเวลาที่ ใช ในการแปลผลลั พธ 

รวมถึ งแจ งชื่ อไฟล และตํ าแหน งพาธที่ จั ดเก็ บไฟล  .hex หรื อเรี ยกว า ไฟล โปรดั กชั่ น
(production file) เพื่ อนํ าไปดาวน โหลดลงสู ไมโครคอนโทรลเลอร  ดั งรู ปที่  3-13

ร ูปที ่ 3-13 แสดงผลการคอมไพล โปรแกรม
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3.3 ดาวน โหลดโปรแกรมไปยั งไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550

(3.3.1) หล ังจากคอมไพล โปรแกรมจนได ไฟล ผลล ัพธ หร ือไฟล โปรด ักชั ่นนามสก ุล .hex แล ว
ลํ าดั บต อไปคื อ การทดสอบการทํ างานจริ งของโปรแกรมท่ี ตั วฮาร ดแวร 

(3.3.2) ทํ าการเชื่ อมต อเครี่ องโปรแกรม PICkit3 หรื อ PX-3000 (เครื่ องโปรแกรมที่ ทํ างานเข า
กั นได กั บ PICkit3) เข ากั บคอมพิ วเตอร  และต อเข ากั บบอร ด TECH-4550 ที่ จุ ดต อ ICSP จากนั้ นจ าย
ไฟเลี้ ยง

(3.3.2) ที ่หน าต างของโปรแกรม MPLAB X IDE คล ิกที ่ปุ ม Run Main Project ตามร ูปที ่ 3-14
กระบวนการท ํางานของปุ มนี ้ค ือ ท ําการคอมล โปรแกรม เพื ่อให ได ไฟล ผลล ัพธ  แล วน ําไฟล ผลล ัพธ  (ไฟล 
.hex) ดาวน โหลดลงสู ไมโครคอนโทรลเลอร 

รู ปที่  3-14 แสดงการเลื อกปุ ม Run Main Project เพื่ อสร างไฟล  .hex และดาวน โหลดโปรแกรมลงสู 
ไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F4550
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(3.3.3) เมื ่อเครื ่องโปรแกรม PICkit3 หร ือ PX-3000 ท ําการดาวน โหลดโปรแกรมเสร ็จสมบ ูรณ 
จะปรากฏผลลั พธ รายงานที่ แท็ บหน าต าง Output

ถ าไม พบข อผิ ดพลาดใดๆ จะแสดงข อความในบรรทั ดสุ ดท ายเป น Programming/Verify
complete ตามรู ปที่  3-15

ร ูปที ่ 3-15 แสดงผลล ัพธ การดาวน โหลดไฟล  .hex ของ PICkit3 เสร ็จสมบ ูรณ 


