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บทคัดย่อ 

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร (compiler) โดยทั่วๆไปต้องการสิงแวดล้อม 

(environment variable) จำเพาะ ซึ่งระบบปฏิบ้ติการ (operating system) มิได้กำหนดไว้ใน 

เบื้องต้น ตัวแปรสิงแวดล้อม อาทิเช่น COMSPEC, PATH, TMP.LIB, INCLUDE เป็นต้น 

สามารถใช้ส่งผ่านข้อผูลระหว่างโปรแกรมได้ อย่างไรก็ดี ตัวแปรเหล่านั้น ต้องการ 

เนื้อที่หน่วยความจำ (RAM) และในฟ้องต้น ระบบปฏิบัติการกำหนดเนื ้อที ่สำหรับ 

สภาวะแวดล้อมไว้จำกัด การเพิ ่มเติมตัวแปรเหล่านั ้น บางครั ้งอาจพบปัญหา Out of 

Environment Space ในกรณีที่ผู ้ใช้กำหนดตัวแปรอื่นๆที่ไม่จำเป็นไว้แล้ว. โดยทั่วไป 

ก่อนที่จะปรับแต่ง สภาพแวดล้อมเดิมควรได้รับเก็บรักษาไว้ แล้วจึงลบทิ้งเพื่อ 

หลีกเลี ่ยงปัญหาดังกล่าว จากนั ้นจึงกำหนดเอาตามความเหมาะสม ต่อเมื่อเสร็จงาน 

แล้วจึงนำลภาวะแวดล้อมเดิมกลับมา 

Computer Programmes Development for Environment Variables Setting 
for Use wi th c Compiler. 
Pirat SRIYOTHA, Nicom PRASERTCHIEWCHARN, Pathom YAMKATE 

Waste Disposal Division, OAEP 1 Tel. 5795230 ext. 512 or 5620098 

ABSTRACT 

Compilers generally need special environment variables that operating system 

has not given at the beginning. Such an environment variables as COMSPEC, PATH, 

TMP, LIB, INCLUDE can be used as data exchange amoung programmes. 
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Those variables normally occupy memories and, in some cases, an 'Out of Environment 

Space' error message frequently occurs when the user set a new environment variable. 

We would hate to give up in such a situation that just one variable has gotten too large 

as well as destroying all environment variables. เท order to bring everything down 

to ลก earth, we try to save ลท old environment setting, clear and set a new one. Later 

on, a new setting shall have been cleared and an old one from a saved setting shall 

have been restored. 

1.บทนำ 

ในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม นอกเหนือไปจากภาษาคอมพิวเตอร์เช่น C/C++, 

FORTRAN, BASIC, COBOL แล้วสิ'งที่ต้องคำนึงถึงคือคอมไพล์เลอร์ลำหรับแปลภาษา 

นั้นๆเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้ (executabel machine codes) 

ภาษา C ได้มีบทบาทมากในการพัฒนา software สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส่วนบุคคล (personal computer) ทั้งบนระบบปฏิบัติการ DOS และ Windows (1) .(2). (3) 

ในยุคต้นๆ การใช้คอมไพลไ,ลอร์เพื่อแปลและเชื่อมโยง ( compile and link ) นั้นง่าย 

ไม่สลับซับซ้อน อาจจะเนื ่องเพราะโปรแกรมง่าย หรือระบบปฏิป้ต ิการไม่สนับลนุน 

(support) อย่างพอเพียงก็เป็นได้. •กระนั้น สิ่งที่ คอมไพล์เลอร์เหล่านั ้นต้องการคือ 

ตัวแปรสิงแวดล้อม (environment variables) อาทิเช่น PATH, LIB, LINK, TEMP หรือ TMP 

เป็นต้น ซึ่ง OS ได้ให้ไว้ก็เพียง PATH และอาจจะไม,ถูกต้อง (invalid) เสมอไป 

นอกเหนือไปจากนั ้น command intepretor ได้แก่ COMMAND.COM อันเปรียบเสมือน 

ตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับ ระบบปฏิบัต ิการ ยังจำกัดพื้นที่ใช้งานของตัวแปรเหล่านั้นไว้ 

อีก(4) 

ระบบปฏิบ ัต ิการ DOS รุ่น 3.2 และต่อๆมาอนุญาตให้ผู ้ใช้กำหนดพื้นที ่ใช้งาน 

ได้สองลักษณะกล่าวคือ ขยายพื้นที่ให้กว้างพอเพียงในครั ้งเดียวตลอดไป หรือ 

ขยายจากเดิมโดยกำหนดเอาแต่ละครั ้งจากแฟ้ม config.sys (4) แต่ไม่ว่าแบบใดหาก 

ผู้ใช้กำหนดตัวแปรเกินความจำเป็น ย่อมพบกับปัญหาเนื้อที่ไม่พอเพียงด้งกล่าว 

B - 4 8 



เนื ่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องใช้งานแปลภาษาตลอดไป 

การปรับสภาพแวดล้อมเพื ่องานหนึ ่งๆ จึงมีบทบาทร่วม โดยแนวทางนี ้ การรักษา 

สภาพแวดล้อมเดิมไว้ก่อนที ่จะลบทิ้งเพื ่อหลีกเลี ่ยงปญหาข้างต้น แล้วกำหนดสภาวะ 

แวดล้อมของระบบปฏิบ้ต ิการขึ ้นใหม่ตามความเหมาะสม ต่อเมื่อใช้งานแล้วจุ่งลบ 

สิ,งแวดล้อมใหม่นั้นทิ้งไปเสียและนำสภาวะเดิมก่อนหน้านั้นกล้บมา จึงเป็นการใช้ 

ทรัพยากรร่วมอย่างมีประสิทธิผล 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

2.1. ความต้องการของระบบ (System requirement) 

2.1.1. ครุภัณฑ์ 

2.1.1.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมี INTEL 486 DX เป็น CPU 

มี RAM ไม,น้อยกว่า 8MB 

2.1.1.2 Hard disk ความจุไมตากว่า 200 MB 

2.1.1.3 จอสีความคมชัดระดับ SVGA ( SUPER VIDEO GRAPHIC ARRAYS ) 

2.1.1.4 Mouse ถ้ามีจะสะดวกขึ้น ( อาจจะไม่ต้องใช้ ) 

2.1.2. ละม ุนภ ัณฑ์ 

2.1.2.1 ระบบปฏิบ ัต ิการ DOS รุ่น 5.0 หรือดีกว่า เพียง 1 ตัวเท่านั้น 

2.1.2.2 ชุดโปรแกรม SFCS 

2.1.2.3 คอมไพล์เลอร์ภาษาซี ( microsoft c COMPILER 7.00 ) 

3. วิธีการ 

3.1. โครงร่างทั่วไป 

ในความต้องการเบื ้องต้น คือ เก็บรักษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันไว้ก่อน ต่อมา 

จึงลบตัวแปรสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นออกจากระบบให้หมด และท้ายที ่สุดกำหนดสภาพ 

แวดล้อมเอาตามความจำเป็น อนึ่ง ในตอนแรกที่เก็บรักษา สภาพแวดล้อมเดิมนั ้น 

ต้องเตรียมคำสังสำหรับยกเลิกสภาพแวดล้อมใหม่ที่กำหนดตามความเหมาะสมนี้แตะนำ 

สภาวะเดิมกลับมาอีกภายหลังที ่จบงานแล้วด้วย 
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โดยนัยนี้ ผู้ใช้สามารถเก็บ กำหนดสภาพแวดล้อมได้หลายระดับ และ ตาม 

โครงร่างนี ้ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอfเขียนขึ ้นเพื ่อสะดวกในการใช้งาน 

3.2. ภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ใช้คือภาษา C (3) 

3.3. การเก็บรักษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันไว้ 

ทั้งนี้โดยอาดัยคุณสมบัติจำเพาะตัวของภาษา C ในข้อที ่ว ่าแต่ละโปรแกรม 

หลักสามารถตรวจสอบ command line argument และ environment variables ได้ (3), (6) 

จึงทำให้ทราบว่าระบบปัจจุบันนั้นมีสภาพแวดล้อม ( environment variables) เช่นไร 

ในการเก็บตัวแปรเหล่านั ้น จำเป็นต้องระบุชื่อแฟ้ม รวมทั้ง subdirectory 

เป็นการเด่นชัดลงไป เพื ่อให้เรียกใช้ใด้ถูกต้องในกรณียกเลิกสภาพแวดล้อมใหม่และ 

นำตัวแปรเหล่านั้นกลับมาตามเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบแฟ้ม 

ดังกล่าวว่า สามารถเปิดเขียนได้หรอไม่ หากไม่สามารถกระทำได้แล้วต้องจบงาน ด้วย 

error code ทันที subdirectory นี้กำหนดอยู่ใน root ของ hard disk ตัวแรกชื่อ ETC 

แฟ้มสำหรับสภาวะแวดล้อม เดิม ชื่อ _PREVENV.BAT แฟ้มสำหรับยกเลิกนั ้นอยู ่ใน root 

ของ hard disk ชื่อว่า _CLEANUP.BAT 

เนื ่องจากข้อกำหนดที ่บังคับให้ลามารถเก็บกำหนดสภาพแวดล้อมได้หลาย 

ระดับจึงต้องตรวจดูว่าได้เคยมีการเก็บตัวแปรสิงแวดล้อมเหล่านั ้นไว้ก่อนแล้วหรีอไม่ 

การตรวจสอบล่วนนี ้ก็เพียงแต่ดู'ว่ามีแฟ้ม _CLEANUP.bat อยู ่หรือไม่เท่านั ้น หากมี 

ให้สำเนาสภาวะแวดล้อมเดิมไว้ก่อนทันที , โดยอาดัยที ่ภาษา C สามารถเริ ่ม process 

ใหม่ได้ (5) ,(1) 1 ในส่วนนี้ได้ใช้ UTILITY ที่เขียนขึ้นสำหรับสำเนาเอกสารโดยจำเพาะชื่อ 

SFCS มาใช้งาน และใช้แฟ้ม env_var.run เป็นตัวเก็บระดับความทับซ้อน. subdirectory 

จำเพาะนี้ถ้าสร้างขึ้นมาให้มีแฟ้มพิเศษอยู่ า แฟ้มเพื ่อบ่งชี ้ว่าโปรแกรมนี้เป็นผู ้สร้าง ทั้งนี้ 

เพื ่อสะดวกในการยกเลิก หากตรวจพบแฟ้มเอกสารดังกล่าวนี ้อยู ่ให้ลบ subdirectory นี้ 

ด้วย 

สภาพแวดล้อมเดิมที่เก็บไว้นั ้นไม่ต้องเก็บ COMSPEC นอกนั ้นให้เก็บไว้หมด 

ในแฟ้ม C:\ETC\_PREVENV.bat ดังกล่าว โปรดดูรูปที่ า โปรแกรมส่วนนี ้ชึ ่อ _SAVENV 
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3.4. คำลังยกเลิกสภาพแวดล้อมและนำสิงแวดล้อมเดิมกลับมาใช้งาน 

เนื ่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของระบบปฏิบ้ติการนั ้นได้ร ับการสำรวจ 

มาแล้วในหัวข้อ 3.3 และหากมีการเก็บ กำหนดทับซ้อนกันขึ้นก็จะมีแฟ้ม env_var.run 

ใน subdirectory c:\etc เป็นตัวเก็บระดับความทับซ้อนดังกล่าว และจะมีแฟ้ม 

terminal.sav ใน sub directory เดียวกันเป็นแฟ้มสำเนาสภาวะแวดล้อมเดิม 

ชุดคำลังการยกเลิกนี้จะเหมือนกัน ดังนั้น จึงเขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่สามารถ 

ใช้ได้หมดทุกระดับความทับซ้อน ลำดับการยกเลิก ทำดังนี้ 

(1) ลบตัวแปรสิงแวดล้อมปัจจุบันให้หมด ในการลบตัวแปรสิงแวดล้อมนั ้นยังคงใช้ 

ความได้เปรียบของภาษา C ที่ อนุญาตให้ตรวจตัวแปรสิงแวดล้อมของระบบ 

ปฏิบัติการมาใช้ (6) ขอให้ดูรูปที่ 2 

(2) เรียกตัวแปรสิ่งแวดล้อมเดิมที่เก็บไว้ในแฟ้ม _prevenv.bat มา 

(3) ในกรณีที ่มีความทับช้อนให้ข้ามไปข้อ (6) 

(4) ถ้า subdirectory c:\Gtc\ มีอยู่แล้วให้ข้ามไปข้อ (6) เช่นกัน 

(5) ลบแฟ้มที ่บ่งชี ้ว ่ามีการสร้าง subdirectory etc ออกและลบ subdirectory c: \etc ออก 

(6) เรียกโปรแกรม _rsenvp ans.bat มาทำงาน โปรแกรมนี ้ก็เพียงแต่พิจารณาว่า 

หากไม่มี ่การทับช้อนก็จะลบแฟ้ม _cleanup.bat ออก หากมีก ็จะนำสภาพแวดล้อม 

เดิมกลับมาไว้ในแฟ้ม _prevenv.bat อีกครั้งพร้อมกลับลดระดับความทับซ้อนลง 1 

ระดับ ขอให้ดูรูปที่ 1 ประกอบ 

อนึ่ง การเก็บรักษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันไว้รวมทั ้งคำลังยกเลิกสภาพแวดล้อม 

ใหม่และนำสิงแวดล้อม เดิมกลับมาใช้นั ้นสามารถรวมไว้ในโปรแกรมเดียวกันได้ 

ชื่อ _savenv โปรดดูรูปที่ 1 

3.5. การเก็บ การกำหนดทับช้อน 

การเก็บแบบทับช้อน (nested) นั้นจะยังประโยซ'นให้ชุดโปรแกรมสามารถกำหนด 

ตัวแปรสิงแวดล้อมของระบบปฏิบัติการได้ตามใจ โดยไม่กระทบต่อสิงแวดล้อมเก่าๆ 

เช่นเดียวกัน การยกเลิกแบบทับช้อนก็เป็นการนำสภาพแวดล้อมก่อนหน้านี ้ของ 

ระบบปฏิบัต ิการมาใช้งาน 
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ลักษณะการเก็บ กำหนด ยกเลิกสภาวะแวดล้อมของระบบปฏิบ้ติการแบบ 

ทับช้อนนั้นเป็นไปในแบบ last in first out หรือ stack ส่วนที่ทำให้สามารถทำงานใน 

ลักษณะนี้ได้ ยังคงเป็นโปรแกรม SFCS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นการภายในสำหรับสำเนา 

เอกสารโดยเฉพาะ 

Process*!), (3), (5), (6) ใหม่ที่เรียก SFCS นั้นคือ _SVENVP และ .RSENVP. 

_SVENVP จะเก็บระดับความทับซ้อนไว้ จากนั ้นจะเตรียม attributes ต่างๆของแฟ้ม 

_prevenv.bat ตามความต้องการของ SFCS ลงในแฟ้มข้อยูล prevenv.dat 

สำหรับ _RSENVP จะลดระดับความทับซ้อนลงทุกครั ้งที ่เริ ่ม process ในกรณีที ่ระดับ 

ความทับซ้อนเป็น 0 อันหมายถึงไม่มีการทับซ้อนเลย แฟ้ม evn_var.run terminal.sav 

และ _cleanup.bat จะถูกลบทิ้งไป. ในกรณีอื ่น _RSENVP จะเขียน batch file (2)< (5) เพ่ือ 

เรียก SFCS โดยข้อยูลที่จำเป็นสำหรับ SFCS จะได้ร ับการเตรียมใน batch file นี้ 

Batch file จะเร ียก SFCS โดยการ redirection ข้อผูลตามแต่ละกรณีไป 

จากนั ้น ทั้งสอง process จึงเริ่ม process ใหม่โดยเรียก batch file มาทำงาน(5) 

3.6 Errors Handling 

ในสภาวะปกติ ไม่ตรวจจับความผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรม ยกเว้น 

(1) เปีดแฟ้มเพื่อเขียนหรืออ่านไม่ได้ 

(2) เริ ่มต้น process ใหม่ไม่ได้ 

(3) การเรียกใช้งานไม่ถูกต้อง 

(4) เนื้อที่ใช้งานไม่พอเพียง 

ซึ่งจะมี error messages มาให้ทราบทุกกรณีไป และจะจบการทำงานทันทีพร้อม 

error code.C), (3), (6) 

3.7 โปรแกรมสนับสนุนต่างๆ 

โปรแกรมสนับสนุนต่างๆอาทิเช่น gcwd, rcwd, _cleard, sfcs, pkzip, pkunzip 

เหล่านั ้นต้องรวมไว้ใน subdirectory เดียวกันกับชุดโปแกรมนื้ เพื่อหลีกเลี่ยงการหา 

โปรแกรมไม่พบของ ระบบปฏิบ้ติการ. 
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4. ผลลัพธ์ 

ในการใช้งานให้นำโปรแกรมทุกตัวเก็บใน subdirectory เดียวกันดังได้กล่าวมาแล้ว 

และใน hard disk ตัวแรกต้องมี subdirectory C:\TMP ด้วยเพื่อเก็บแฟ้มชั่วคราว 

ให้ติดต่อกับระบบปฏิบ้ติการโดยตรงดังนี ้ 

_SAVENV 
IF NOT ERRORLEVEL 0 _CLNENV _SAVENVP.BAT 
CALL _SAVENVP.BAT 

จากนั ้นจึงกำหหนดสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสมโดยใช้คำลัง SET ตัวอย่างเช่น 

SET LIB=C:\USR\CC\LIB 
SET TMP=C:\TMP 
SET INCLUDE=C:\USR\CC\INCLUDE 
SET HELP=C:\USR\CC\HELP 
SET INIT=C:\USR\CC\INIT 
SET PATH=C:\USR\CC\BIN;C:\DOS;C:\USR\WIN;C:\ 

เป็นต้น ทั้งนี้สภาพแวดล้อมเดิมของระบบปฏิบ้ติการจะถูกเก็บรักษาไว้ในแฟ้ม 

C:\ETC\_PREVENV.BAT สำหรับคำลังยกเลิกสภาพแวดล้อมใหม่ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นใหม่นั้น 

อยู ่ในแฟ้ม C:\_CLEANUP.BAT ทั้งสองแฟ้มสร้างขึ้นโดยโปรแกรม _SAVENV 

เมื ่อผู ้ใช้ประสงค์จะยกเลิกการทำงานและ restore สภาพแวดล้อมเก่ากลับมา 

ให้เปลี ่ยน subdirectory ไปที่ subdirectory ที่เก็บชุดโปรแกรมนี้แล้ว invoke คำลังดังต่อไป 

นี้โดยตรงที่ระบบปฏิบ้ติการ 

C:\_CLEANUP.BAT 
สิ่งที่สร้างไว้จะถูกลบหมด และสภาพแวดล้อมเดิมของ DOS จะถ ูกนำกลับมา 

5. วิจารณ์และสรุปผล 

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ดีเอาไว้นั ้นจำเป็นยิ ่ง ในกรณีที ่อยู ่หรือใช้ทรัพยากร 

ร่วมกันแล้วสิ่งแวดล้อมเช่นไรก็ยังต้องการที่จะรักษา. ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

แม้จะอนุญาตให้ผู ้ใช้กำหนดสิ ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม กระนั ้น บางกรณี 
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คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้สำหรับเป็นตัวแปลภาษาเสมอไป ในการใช้ compiler 

นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องการสิ,งแวดล้อมมาก มากเสียจนกระทั่งเนื ้อที่ ซึ่ง command 

intepretor เจียดให้กับ environment variables นั้นไม่พอในบางครั้งที่ผู้ใช้กำหนด 

ตัวแปรที่ไม่จำเป็นไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว 

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมที่ต้องใช้ compiler นั้น มิได้เขียนขึ้นเพียงแฟ้มเดียว 

และไม,ได้เขียนเพียงครั้งเดียว แปลแล้วใช้ใด้เลย เช่นนี ้แล้วทางออกคือการเก็บรักษา 

environment variables เหล่านั้นไว้ ลบของเก่าออกหมด กำหนดใหม่ตามความจำเป็น 

ต่อเมื่อใช้งาน compiler แล้วจึงนำสภาพเดิมของ OS กลับมา 

วัตถุประสงค์นี้นับว่าบรรลุแล้ว งานเดิมของคอมพิวเตอร์มิได้กระทบ 
กระเทิอนจากการใช ้ compiler เลย 

ในส่วนที่เก็บทับช้อนนั้น ย้งต้องการปรับปรุงอยู่บ้าง ในข้อที ่ประสงค์จะ restore 

ระตับความทับช้อนอึ ่นๆที ่มิใช'สำตับก่อนหน้านั ้น ส่วนนี้ย้งคงเป็นภาระสำหรับผู้สนใจ 

อย่าง'ไรก็ดี การขยายความสามารถให้เก็บแบบทับช้อนได้นี ้กล่าวได้ว่า เป็นการ 

complicate เรื ่องราวมากเกินความจำเป็นแล้ว 

โปรแกรมที่เขียนขิ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง,นั้น เพียง 
เพื่อแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนเกินสติปัญญาของคนที่จะทำ ในช่วงเวลาสั้น ๆ 
เท่า'น้ัน กระ'นั้นปัญหาที่มีอยู, ยังมากเกินขีดความสามารถของคนที่จะแก้ใน 
ช่วงเวลาที่กำหนดไดโดยคน ด้วอย่างเช่น การทำ performance assessment 
หริอ safety assessment ของ nuclear facilities ต่างๆ ล้วนแล้วแต่อาศัย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าช่วยทำงานแทนแทบทั้งสิน 

การปรับสภาพแวดล้อมของ DOS เพี่อใช ้ c compiler เป็นเพียงจุดเริ่ม 
ต้นเท่านั้น 
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