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การเรียกใช้งานโปรแกรมเทอร์โบซี (Turbo C)  

 

 

ภาษาซีท่ีกล่าวถึงในวิชาน้ีเป็นโปรแกรมเทอร์โบซีของบริษัทบอร์แลนด์ (Turbo C 
Borland International, Inc. Version 2.0) การเขา้ถึงโปรแกรมเทอร์โบซี ให้ท าการเลือก
ไฟล ์TC.EXE ในไดเร็กเทอร์รีของเทอร์โบซี จะเขา้สู่โปรแกรมเทอร์โบซี  รูปท่ี ผ1 
  

เมนูค าส่ังของ Turbo C 
 
เมนูค าสั่งของภาษาซีสามารถเรียกใชไ้ดโ้ดยการกดคีย ์ALT พร้อมอกัษรภาษาองักฤษตวั
แรกของช่ือเมนู เช่น กด Alt+F ก็จะมีเมนู File ปรากฏข้ึน รูปท่ี ผ1 
 

 
 

รูปท่ี ผ1 หนา้ต่างของโปรแกรมเทอร์โบซี 
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1. เมนู File (ALT+F) แบ่งเป็นเมนูยอ่ยดงัน้ี 
 
 ค าสั่ง Lode (F3) เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเปิดไฟลท่ี์มีอยูแ่ลว้ข้ึนมาแกไ้ข 
 ค าสั่ง Pick (Alt+F3) เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเปิดไฟลท่ี์เพิ่งจะเปิดไป 
 ค าสั่ง New เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเร่ิมตน้เขียนโปรแกรมใหม่ 
 ค าสั่ง Save (F2) เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการบนัทึกโปรแกรม 
 ค าสั่ง Write to เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการบนัทึกโปรแกรมโดยท่ีเราสามารถตั้งช่ือ

ไฟลใ์หม่ได ้
 ค าสั่ง Directory เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการแสดงไดเร็กทอรีท่ีเคร่ืองติดต่ออยู ่
 ค าสั่ง Change Dir เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเปล่ียนไดเร็กทอรี 
 ค าสั่ง OS Shell เป็นค าสั่งท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบ DOS ชัว่คราว ซ่ึงจะใชค้  าสั่ง EXIT ใน

การออกจาก DOS 
 ค าสั่ง Quit (Alt+X) เป็นค าสั่งท่ีใชอ้อกจากโปรแกรม TERBO C 

 
2. เมนู Edit (Alt+E) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการเขียนและแกไ้ขโปรแกรม (Source program) 
3. เมนู Run (Ctrl+F9) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการรันโปรแกรม 
4. เมนู Compile (Alt+F9) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการคอมไพลโ์ปรแกรม 
5. เมนู Project (Alt+P) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการรันโปรเจค็ตไ์ฟล์ 
6. เมนู Options (Alt+O) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณลกัษณะของโปรแกรม 
7. เมนู Debug (Alt+D) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาในการเขียน

โปรแกรม 
8. เมนู Break/watch (Alt+B) เป็นเมนูท่ีใชใ้นการดูค่าของตวัแปรตอนรันโปรแกรม 
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การใช้คย์ีลดั (Hot Key) ใน Turbo C 
  
การใชคี้ยล์ดัใน Turbo C ส่วนใหญ่เราจะใชใ้นเวลาท่ีเราพิมพห์รือมีการแกไ้ขโปรแกรม
เท่านั้น  ตารางท่ี ผ1 
 
ตารางท่ี ผ1 คียล์ดั(Hot Key) ของ Turbo C 
 

คีย์ แทนค าส่ัง ความหมาย 
F1 Help อธิบายค าสั่งต่างๆ 
F2 Save บนัทึกโปรแกรม 
F3 Load เรียกโปรแกรมท่ีบนัทึกไวม้าแกไ้ข 
F5 Zoom ขยายหรือลดหนา้ต่าง Editor  
F6 Switch สลบัหนา้ต่างระหวา่ง Edit กบั Message 
F8 Step สั่งใหโ้ปรแกรมท างานแบบทีละบรรทดั 

F10 Menu ไปท่ีเมนูค าสั่ง 
 
หมายเหตุ  หนา้ต่าง Message จะมีขอ้ความแสดงข้ึนเวลาท่ีคอมไพลแ์ลว้เกิด Error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

453 

ค าส่ังเกีย่วกบั Block 
 
ตารางท่ี ผ2 ค  าสั่งท่ีใชเ้ก่ียวกบั Block 
 

ค าส่ัง การท างาน 
CTRL+Y   ลบขอ้ความ ณ ต าแหน่งเคอร์เซอร์ 1 บรรทดั 
CTRL+K, B   ก าหนดตน้ Block 
CTRL+K, K   ก าหนดทา้ย Block 
CTRL+K, C   คดัลอก Block 
CTRL+K, V   ยา้ย Block 
CTRL+K, Y   ลบขอ้มูลใน Block 
CTRL+K, H  ซ่อนหรือแสดง Block 

 

 

การป้อนโปรแกรม 
  
ใหเ้ลือกเมนู Edit ดว้ยการคีย ์Alt+E แลว้กด Enter เพื่อเขา้สู่โหมด Editor (เขียน, แกไ้ข
โปรแกรม) 
 
ตวัอยา่งโปรแกรมแสดงขอ้ความ Hello….!   

#include<stdio.h>     :ประกาศไฟลส่์วนหวัของโปรแกรม 
main()    :ฟังกช์นัหลกัของโปรแกรม 
{        :ปีกกาเปิดเร่ิมตน้โปรแกรม 
clrscr();    :ลบจอภาพ 
printf("Hello....!");   :แสดงขอ้ความ 
getch();    :หยดุเพื่อแสดงผล 
}       :ปีกกาปิดจบโปรแกรม 
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การคอมไพล์โปรแกรม (Compile) 
  
การคอมไพลจ์ะท าหลงัการป้อนโปรแกรมเสร็จแลว้ โดยใชเ้มนู Compile หรือคีย ์Alt+F9 
หลงัจากคอมไพล์แลว้จะมี Box แสดงสถานะการคอมไพล์วา่ถูกตอ้งหรือมีการผิดพลาด 
(Error) ในรูปท่ี ผ2 จะเป็นการคอมไพลท่ี์สมบูรณ์ คือ ไม่มี Error 
 

 
 

รูปท่ี ผ2 แสดงการคอมไพลแ์บบไม่มีขอ้ผดิพลาด (Error) 
 

 

การให้โปรแกรมท างาน (Run) 
  
การให้โปรแกรมท างาน เป็นการน าโปรแกรมท่ีถูกคอมไพล์หรือแปลความหมายเสร็จ
เรียบร้อยแลว้มาท างาน โดยใชเ้มนู Run หรือคีย ์Ctrl+F9 หากโปรแกรมท่ีเราสั่ง Run ยงั
ไม่มีการคอมไพล์ หรือมีการแก้ไขมาแล้ว Turbo C ก็จะท าการคอมไพล์ให้ใหม่โดย
อตัโนมติั 
  
โปรแกรมท่ีสั่งใหมี้การแสดงผลท่ีหนา้จอภาพ ถา้ตอ้งการใหผ้ลท างานแสดงผล สามารถ
กลบัไปดูผลท่ีหนา้จอคร้ังล่าสุดท่ีเราสั่งงาน ไดโ้ดยคีย ์Alt+F5 และกดคีย ์Esc หรือคีย์
ใดๆ เพื่อกลบัมายงัโหมด Editor  
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ปัญหาทีอ่าจเกดิคอมไพล์โปรแกรม 
  
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน Turbo C เม่ือสั่ง Compile โปรแกรมหรือ Run โปรแกรม Turbo C 
จะหาไฟล์ท่ีก าหนดในค าสั่ง #include< > คือไฟล์ (*.h) หรือ Library File ไม่พบ ซ่ึงเรา
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการตั้งค่า Directories ให้ถูกตอ้งตามท่ีอยูจ่ริงของ Include File หรือ 
Library File 

 
วิธีการคือเขา้สู่เมนู Options (Alt+O) แลว้เลือกท่ี Directories กด Enter หนา้จอจะปรากฏ 
รูปท่ี ผ3 

 

 
รูปท่ี  ผ3 การตั้งค่า Include Directories ในเมนู Options 

 
ให้เล่ือนแถบสวา่งมาท่ี Include Directories และกด Enter แลว้พิมพไ์ดเร็คเทอร่ีท่ีตอ้งการ
แกไ้ข และกด Enter ในตวัอยา่งน้ี Turbo C จะอยูใ่นไดเร็คเทอร่ี TC เราจึงตอ้งแกโ้ดยการ
พิมพ ์รูปท่ี ผ4 
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รูปท่ี ผ4 แสดงท่ีอยูข่อง Include Directories 

 
 

หลังจากแก้ไขในส่วนของ Include เรียบร้อยแล้วให้เ ล่ือนแถบสว่างมาท่ี Library 
Directories แลว้กด Enter แลว้พิมพข์อ้ความใหม่ รูปท่ี ผ5 
 

 
รูปท่ี ผ5 แสดงท่ีอยูข่อง Library Directories 

 
แลว้กดคีย ์Enter หลงัจากแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะเหมือน รูปท่ี ผ6 
 

 

รูปท่ี ผ6 การตั้งค่า Library Directories ในเมนู Options 
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หลงัจากตั้งค่าไดเร็คเทอร่ีถูกตอ้งแลว้ ตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อเวลาท่ีเราโปรแกรม
อีกคร้ังจะไดไ้ม่ตอ้งตั้งค่าใหม่ ซ่ึงเราสามารถบนัทึกขอ้มูลไดโ้ดยแถบ Save Options ของ
เมนู Options  รูปท่ี ผ7 

 

 
รูปท่ี ผ7 การ Save Options ในเมนู Options 

 
เม่ือเลือกแถบ Save Options แลว้กด Enter จะปรากฏบล็อกขอ้ความแสดงต าแหน่งของ 
TCCONFIG File ของ Turbo C ใหเ้รากด Enter จะปรากฏขอ้ความ รูปท่ี ผ8 
 

 
รูปท่ี ผ8 ขอ้ความสอบถามการบนัทึกแทนท่ี (Overwrite) 

 

เม่ือปรากฏขอ้ความ รูปท่ี ผ8 ใหก้ด Y เพื่อยนืยนัการบนัทึกแทนท่ีขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นอนั
ส้ินสุดการตั้งค่าไดเร็คเทอร่ี จากนั้นเราก็สามารถเขียนโปรแกรมและ Compile เพื่อ Run 
ไดต้ามปกติ 

_____________________________________________ 


