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บทท่ี 2 

พืน้ฐานภาษาซี 

 

ในภาษาซีมีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างประโยคภาษาซี ได้แก่                

ชุดอกัขระภาษาซี การก าหนดช่ือและค าสงวน ประเภทของขอ้มูล ค่าคงท่ี ตวัแปร

และอาร์เรย ์การประกาศ นิพจน์ ประโยค และค่าคงท่ีสัญญาลกัษณ์ (Steven และ 

Lutfar, 2006) ท่ีน ามาเขียนเป็นโปรแกรมภาษาซีท่ีเป็นพื้นฐานอยา่งเขา้ใจง่าย และ

เป็นโปรแกรมท่ีซบัซ้อน (Brian W. K., Online) ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวในแต่ละหวัขอ้

เป็นเบ้ืองตน้เพื่อสร้างความเขา้ใจของผูเ้ขียนโปรแกรมเร่ิมตน้ และจะมีรายละเอียด

แต่หวัขอ้ภายหลงั  

  

ชุดอกัขระภาษาซี 

 

ภาษาซีไดน้ าตวัอกัขระท่ีเป็นพยญัชนะภาษาองักฤษทั้ง 26 ตวั (A-Z) มาเป็นอกัขระ

ในภาษาซี โดยก าหนดให้ตวัอกัษรตวัใหญ่และตวัอกัษรเล็กมีค่าเป็นคนละค่ากนั 

หมายความวา่ ตวัอกัษร A และตวัอกัษร a มีค่าท่ีแตกต่างกนัในการเขียนโปรแกรม 

ตวัเลข 0-9 และตวัอกัษรพิเศษ  ดงัต่อไปน้ี 
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มาใช้ในการสร้างโปรแกรมภาษาซี รวมทั้ งการใช้การผสมตัวอักขระในการ

ก าหนดการควบคุมพิเศษบางลกัษณะ เช่น \n เป็นการสั่งให้การแสดงขอ้ความบน

หนา้จอภาพข้ึนบรรทดัใหม่ หรือ \t เป็นการสั่งให้ยอ่หนา้ขอ้ความบนหน้าจอภาพ 

เป็นตน้ 

 

การก าหนดช่ือและค าสงวน   

 

การก าหนดช่ือให้กบั ตวัแปร ฟังก์ชนั และอาร์เรย ์ตอ้งประกอบดว้ยตวัอกัษรและ

ตวัเลข โดยตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษรก่อนเสมอ ตวัอกัษรสามารถใชไ้ดท้ั้งตวัอกัษร

เล็ก และตวัอกัษรใหญ่ (ตวัอกัษรเล็กกบัตวัอกัษรใหญ่ถือวา่เป็นคนละช่ือกนั) การ
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ก าหนดช่ือสามารถน าตวัขีดล่าง (_) มาประกองเป็นช่ือได ้แต่ไม่นิยมน าตวัขีดล่าง

มาน าหนา้ตวัอกัษรในการตั้งช่ือ แต่ไม่ผดิหลกัการก าหนดช่ือในภาษาซี 

ตวัอยา่งท่ี 2.1 การก าหนดช่ือท่ีถูกตอ้ง เช่น  

 a  A  z123      sub_1  _name  lastname

 total_1  RESULT9y 

 

ตวัอยา่งท่ี 2.2 การก าหนดช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น 

 Sure name เพราะมีการเวน้วรรคระหวา่งช่ือ 

 2box  เพราะข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข 

 degree-1 เพราะมีตวัอกัขระไม่ถูกตอ้ง (-) 

 “tru”  เพราะใชต้วัอกัษรไม่ถูกตอ้ง (“”) 

 

การก าหนดช่ือในภาษาซีสามารถก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 8 ตวัอกัษร ท่ีตวัแปล

ภาษาซีสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งช่ือได ้ถา้ช่ือยาวเกิน 8 ตวัอกัษรสามารถ

ก าหนดช่ือไดแ้ต่ตวัแปลภาษาซีไม่สามารถตีความหมายเป็นคนละช่ือได ้
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การก าหนดช่ือข้อควรค านึงถึงท่ีส าคญัอีกประเด็นก็คือ การก าหนดช่ือควรให้     

ส่ือความหมายของค่าหรือข้อมูลท่ีจะมาเก็บไวใ้นช่ือนั้น และไม่ควรสั้ นหรือ       

ยาวเกินไป เช่น ก าหนดช่ือ tax ส าหรับการตวัเลขภาษี ไม่แนะน าให้ก าหนดช่ือ t 

ไ ม่ ผิ ด ก า ร แป ลภ าษ า แ ต่ ช่ื อ ท่ี สั้ น เ กิ น ไป แล ะ ไม่ มี ค ว า มหม า ย  ห รื อ 

tax_abc_company เป็นช่ือท่ียาวเกินไป 

การก าหนดช่ือห้ามใช้ช่ือท่ีเป็นค าท่ีเป็นตวัค าสั่งของภาษาซีมาใช้ก าหนดช่ือ คือ  

ค  าสงวน (reserved word) เพราะแต่ค าของค าสงวนมีความหมายในการแปลภาษาซี  

ท่ีไดก้  าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน ค าสงวนมีดงัน้ี 

 

auto   double   int   struct 

break   else  long   switch 

case   enum   register   typedef 

char   extern   return   union 

const   float   short   unsigned 

continue  for   signed   void 

default   goto   sizeof   volatile 

do   if   static   while 
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ประเภทข้อมูล 

  

ภาษาซี เป็นภาษาท่ีเปิดให้ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมในการเก็บ

ข้อมูลได้หลายประเภท โดยแต่ละประเภทจะใช้พื้นท่ีของหน่วยความจ า

คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับข้อมูลจึงมีขนาดไม่เท่ากัน ดังนั้ นในการก าหนด

ประเภทข้อมูลต้องค านึงขนาดของข้อมูลให้สามารถใช้ในการเก็บข้อมูล               

ในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีตอ้งน าโปรแกรมไปใชง้านไดทุ้กสถานการณ์ ประเภท

ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี (จะกล่าวรายละเอียดภายหลงั) 

 

ประเภทข้อมูล ค าอธิบาย ขนาดหน่วยความจ า 

int เลขจ านวนเตม็ 2 ไบท ์

char ตวัอกัขระ 1 ตวั 1 ไบท ์

float เลขทศนิยม 4 ไบท ์

double เลขทศนิยมสองเท่า 8 ไบท ์
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ค่าคงที ่

 

ค่าคงท่ีของภาษาซีถา้ท าการแบ่งกวา้งๆ สามารถแยกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าท่ีตวัเลข 

ท่ีสามารถเป็นค่าคงท่ีจ านวนเต็มและทศนิยม อีกประเภทตวัอกัษร เป็นค่าคงท่ีตวั

อกัขระและสตริง รายละเอียดของแต่ละเภทยอ่ยๆ กล่าวภายหลงั 

ค่าคงทีจ่ านวนเต็ม 

 ค่าคงท่ีจ านวนเต็มใช้เก็บตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณการเขียนโปรแกรม

ภาษาซีสามารถแบ่งตามระบบตวัเลขได ้3 ระบบคือ ฐานสิบ ฐานสิบหก ฐานแปด  

ค่าคงที่จ านวนเต็มฐานสิบ เป็นเลขท่ีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 9 ใน 1 หลกัเลขฐานสิบ

และถา้มีค่าเลขท่ีมากกว่า 1 หลกัให้น าเลขถดัไปน ามาเป็นหลกัแรก (1) และตาม

ดว้ยเลข 0 ถึง 9 เช่น 10 11 12 … 19 และค่าถดัไป (2) และตามดว้ยเลข 0 ถึง 9 เช่น 

20 21 22 … 29 เป็นตน้  

โดยค่าคงท่ีจ านวนเตม็ฐานสิบ หา้มมีเคร่ืองหมาย ดงัน้ี 

  หา้มมีเคร่ืองหมายคอมมา (,) เช่น 10,555 (ผดิ)  

  หา้มมีเคร่ืองหมาย - เช่น 123-555 (ผดิ)  

  หา้มมีช่องวา่ง เช่น 88 99 (ผดิ)  

  หา้มมีศูนยน์ าหนา้ เช่น 007 (ผดิ)  

  หา้มเป็นเลขทศนิยม เช่น 66.78 (ผดิ) 
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ค่าคงที่จ านวนเต็มฐานสิบหก ตอ้งข้ึนต้นด้วย 0x หรือ 0X ตามด้วยเลขท่ีค่าอยู่

ระหวา่ง 0 ถึง 9 และอกัษร A ถึง F (ทั้งตวัเล็กและตวัใหญ่) คือ ตวัอกัษร a ถึง f ใช้

ในการแทนค่าเลขฐานสิบ 10 ถึง 15 ตามล าดบั เช่น 0x1 หรือ 0x7892 0X4 0x8FF 

0xabcd เป็นตน้ 

 

ค่าคงท่ีจ านวนเตม็ฐานสิบหก ท่ีมีเขียนผดิ เช่น 

  0x12.45 เพราะมีการใชท้ศนิยม 

  018F71 เพราะไม่มีการข้ึนตน้ดว้ย 0x หรือ 0X 

  0x12G เพราะใชต้วัอกัขระ G (ค่าในช่วง A-F) 

 

ค่าคงที่จ านวนเต็มฐานแปด ตอ้งข้ึนตน้ดว้ย 0 ตามดว้ยเลขท่ีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 7 

เช่น 01 027 0777 เป็นตน้ 

 ค่าคงท่ีจ านวนเตม็ฐานแปด ท่ีมีเขียนผดิ เช่น 

  012.45 เพราะมีการใชท้ศนิยม 

  12371 เพราะไม่มีการข้ึนตน้ดว้ย 0 

  012378 เพราะใชเ้ลข 8 ซ่ึงเกิน ช่วงค่า 0 ถึง 7 
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ค่าคงทีจ่ านวนเต็มแบบ unsigned และ long 

ค่าคงท่ีจ านวนเต็มแบบ unsigned เป็นค่าคงท่ีไม่มีติดเคร่ืองหมายลบ ดงันั้นค่าคงท่ี

ชนิดน้ีจึงมีจ านวนมากเป็นสองเท่าของค่าคงท่ีจ านวนเต็มชนิดคิดเคร่ืองหมาย โดย

การก าหนดค่าคงท่ีจ านวนเต็มแบบ unsigned ให้ใส่ตวัอกัษร U (ตวัใหญ่หรือตวั

เล็ก) ไวท้า้ยสุดของค่าคงท่ีแบบจ านวนเตม็ 

ค่าคงท่ีจ านวนเต็มแบบ long สามารถเก็บค่าได้มากกว่าเป็นสองเท่าของค่าคงท่ี

จ านวนเต็มปกติ และใชพ้ื้นท่ีหน่วยความจ ามากเป็นสองเท่าเช่นเดียวกนั โดยการ

ก าหนดค่าคงท่ีจ านวนเต็มแบบ long ให้ใส่ตวัอกัษร L (ตวัใหญ่หรือตวัเล็ก) ไว้

ทา้ยสุดของค่าคงท่ีแบบจ านวนเตม็ 

 

ค่าคงท่ีจ านวนเต็มสามารถก าหนดให้เป็น unsigned long โดยการก าหนด ให้ใส่

ตวัอกัษร UL (ตวัใหญ่หรือตวัเล็ก) ไวท้า้ยสุดของค่าคงท่ีแบบจ านวนเต็ม และตอ้ง

เขียน U ก่อน L เสมอ ดงัน้ี 

  

ค่าคงที ่ ระบบจ านวน 

15450U ฐานสิบ (unsigned) 

1234577899L ฐานสิบ (long) 
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1234577899UL ฐานสิบ (unsigned long) 

0777234U ฐานแปด (unsigned) 

0123767L ฐานแปด (long) 

1234577123UL ฐานแปด (unsigned long) 

0x15450ABFU ฐานสิบหก (unsigned) 

0xABF234501L ฐานสิบหก (long) 

0x2345FBC01FFUL ฐานสิบหก (unsigned long) 

 

ค่าคงทีท่ศนิยม 

 

ค่าคงท่ีทศนิยมเป็นเลขฐานสิบ เป็นค่าคงท่ีท่ีดว้ยประกอบดว้ยจุดทศนิยม และถา้มี

ค่าทศนิยมจ านวนมากการแสดงผล จะอยูใ่นรูปของเลขช้ีก าลงั (Exponential) เช่น 

0. 4. 0.3 400. 0.00055 3E-4 0.0078e+4 

 

ส่วนทศนิยมท่ีมกัเขียนผิด เช่น 2E12.5 ผิดเพราะ เลขบอกจ านวนช้ีก าลงัมีทศนิยม 

5e 2 ผดิเพราะ มีการเวน้วรรคหนา้เลขบอกจ านวนช้ีก าลงัทศนิยมไม่ถูกตอ้ง 
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การแปลความหมายของเลขช้ีก าลงั เป็นการแปลสัญลกัษณ์ทางวทิยาศาสตร์ โดย E 

หรือ e เป็นเลขฐาน 10 ดังนั้ น เลข 2.5 x 102 สามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ได้เป็น 2.5E+2 เลข 0.0045 สามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์ทาง

วทิยาศาสตร์ไดเ้ป็น 4.5E-3  

 

ค่าคงท่ีทศนิยมสามารถเขียนดว้ยสัญลกัษณ์ทางวิทยาศาสตร์ไดต้ั้งแต่ 3.4e-38 ถึง 

3.4e+38 ส่วนค่าคงท่ีทศนิยมเขียนให้อยู่ในรูปแบบเท่ียงตรงสองเท่า (double-

precision) ตอ้งใช้พื้นท่ีหน่วยความจ าขนาด 2 ค า (8 ไบต)์ โดยการก าหนดค่าคงท่ี

ทศนิยมชนิดน้ีตอ้งก าหนดโดยใส่ตวัอกัษร F ตวัอยา่ง 4E5F ในการก าหนดค่าคงท่ี

ทศนิยมชนิด long โดยใส่ตวัอกัษร L ตวัอยา่ง 0.12345566E-33L 

 

ค่าคงทีต่ัวอกัขระ 

ค่ าคง ท่ีตัวอักขระใช้ เก็บตัวอักขระ  1 ตัว  โดยการก าหนดค่ าต้องอยู่ ใน

เคร่ืองหมายอะโพสโตรฟี (‘) เช่น ‘X’ ‘y’ ‘$’ ซ่ึงค่าอกัขระแต่ละตวัเป็นไปตามชุด

ตวัอักขระแอสกี (ASCII: American Standard Code for Information Interchange) 

ท่ีมีการเขา้รหสัมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการส่ือสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกนั 

ตวัอกัขระแต่ละตวัเขา้รหัสโดยใช้ 7 บิท (27=128 ตวั) ขอ้ความท่ีมีการจดัรูปแบบ

แอสกี จะไม่มีข้อมูลท่ีมีการจัดรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือแบบอกัษร  

ตารางท่ี 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงชุดตวัอกัขระแอสกี 

Dec Hex Name char Dec Hex Char Dec Hex Char Dec Hex Char 

0 0 NULL NUL 32 20 Space 64 40 @ 96 60 ` 

1 1 Start of Header SOH 33 21 ! 65 41 A 97 61 a 

2 2 Starr of Text STX  34 22 " 66 42 B 98 62 b 

3 3 End of Text ETX 35 23 # 67 43 C 99 63 c 

4 4 End of xmit EOT 36 24 $ 68 44 D 100 64 d 

5 5 Enquiry ENQ 37 25 % 69 45 E 101 65 e 

6 6 Acknowledge ACK 38 26 & 70 46 F 102 66 f 

7 7 Bell BEL 39 27 ' 71 47 G 103 67 g 

8 8 Backspace BS 40 28 ( 72 48 H 104 68 h 

9 9 Horizontal tab HT 41 29 ) 73 49 I 105 69 i 

10 0A Line feed LF 42 2A * 74 4A J 106 6A j 

11 0B Vertical tab VT 43 2B + 75 4B K 107 6B k 

12 0C Form feed FF 44 2C , 76 4C L 108 6C l 

13 0D Carriage feed CR 45 2D - 77 4D M 109 6D m 

14 0E Shift out SO 46 2E . 78 4E N 110 6E n 

15 0F Shift in SI 47 2F / 79 4F O 111 6F o 

16 10 Data line 

escape 

DLE 48 30 0 80 50 P 112 70 p 
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Dec Hex Name char Dec Hex Char Dec Hex Char Dec Hex Char 

17 11 Device control 

1 

DC1 49 31 1 81 51 Q 113 71 q 

18 12 Device control 

2 

DC2 50 32 2 82 51 R 114 72 r 

19 13 Device control 

3 

DC3 51 33 3 83 52 S 115 73 s 

20 14 Device control 

4 

DC4 52 34 4 84 53 T 116 74 t 

21 15 Neg 

acknowledge 

NAK 53 35 5 85 54 U 117 75 u 

22 16 Synchronous 

idle 

SYN 54 36 6 86 56 V 118 76 v 

23 17 End of xmit 

block 

ETB 55 37 7 87 57 W 119 77 w 

24 18 Cancel CAN 56 38 8 88 58 X 120 78 x 

25 19 End of medium EM 57 39 9 89 59 Y 121 79 y 

26 1A Substitute SUB 58 3A : 90 5A Z 122 7A z 

27 1B Escape ESC 59 3B ; 91 5B [ 123 7B { 

28 1C File separator FS 60 3C < 92 5C \ 124 7C | 

29 1D Group separator GS 61 3D = 93 5D ] 125 7D } 

30 1E Record 

separator 

RS 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~ 

31 1F Unit separator US 63 3F ? 95 5F _ 127 7F DEL 
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จากตาราง 2.1 ในการแสดงค่าของตวัอกัขระแต่ละตวัท่ีสามารถแปลงเป็นเลขฐาน 

10 และเลขฐาน 16 เช่น ตวัอกัขระ ‘A’ มีค่าเลขฐานสิบเท่ากบั 6510 มีค่าเลขฐานสิบ

หกเท่ากบั 4116 หรือแปลงเป็นฐานสองได ้

 

0100 00012   

 

การเรียงตวัอกัขระจะเรียงตามล าดบัตวัอกัษร A ถึง Z และตวัใหญ่ ตวัเล็กมีค่าทาง

แอสกีท่ีแตกต่างกนัโดยอกัขระ 32 ตวัแรกและตวัสุดทา้ยเป็นต าแหน่งท่ีใชใ้นการ

ควบคุม ไม่สามารถพิมพอ์อกมาได ้ 

 

ล าดับหลกี  

 

ล าดบัหลีก จะเร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมายแบก็สแลส (\) ตามดว้ยตวัอกัขระพิเศษ 1 ตวั 

เพื่อในการควบคุม เช่น \n (new line) เป็นการสั่งให้ข้ึนบรรทดัใหม่ ล าดบัหลีก

อ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงอกัขระล าดบัหลีก 

อกัขระ ล าดบัหลีก ค่า ASCII 
Bell \a 007 
Backspace \b 008 
Horizontal tab \t 009 
Vertical tab \v 011 
Newline \n 010 
Form feed \f 012 
Carriage return \r 013 
Quotation mark (“) \” 034 
Apostrophe (‘) \’ 039 
Question mark (?) \? 063 
Backslash (\) \\ 092 
Null \0 000 

  

ล าดบัหลีกท่ีน่าสนใจ เช่น ‘\t’ สั่งยอ่หนา้ก่อนการแสดงขอ้ความ ‘\’’ เป็นการสั่งให้

แสดงเคร่ืองหมาย อะโพสโตฟีออกสู่หน้าจอภาพ เช่นเดียวกบั ‘\\’ เป็นการสั่งให้

แสดงเคร่ืองหมายแบกสแลส และส่วน ‘\”’ สั่งให้แสดงเคร่ืองหมายเคร่ืองหมาย

ค าพูด ออกสู่หนา้จอภาพ เป็นตน้ 
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ค่าคงทีส่ตริง 

  

ค่าคงท่ีสตริงเป็นการน าตวัอกัขระมาเรียงต่อกนั อยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย อญัประกาศ 

(“”)  เช่น “tru” “฿500.25” “    ” “LOPBURI 15000”  

  

การใช้ค่าคงท่ีสตริงร่วมกบัการสั่งดว้ยล าดบัหลีก เช่น “ICE\n iTech\n TRU\n” มี

ผลการแสดงหนา้จอภาพดงัน้ี 

 ICE 

 iTech 

 TRU 

  

การแปลภาษาซีของค่าคงท่ีสตริงจะท าการเติมตวัอกัขระนลั (\0) เป็นตวัอกัขระ

สุดทา้ยของค่าคงท่ีสตริงทุกตวัโดยอตัโนมติั ก่อนเคร่ืองหมายอญัประกาศ ”ท่ีปิด

ทา้ยสตริงเสมอ ดงันั้นค่าคงท่ีตวัอกัขระ ‘A’ กบั ค่าคงท่ีสตริง “A” มีความแตกต่าง

กนั เพราะค่าคงท่ีตวัอกัขระ ‘A’ มีอกัขระ 1 ตวั ส่วนค่าคงท่ีสตริง “A” มีตวัอกัขระ 

2 ตวัคือ อกัขระ A กบั อกัขระนลั 
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ตัวแปรและอาร์เรย์ 

  

ตัวแปร ในภาษาซีเป็นการจองพื้นท่ีของหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการ

เก็บหรือเป็นตวัแทนของข่าวสาร (Information) ท่ีสามารถเก็บได้ทั้งตวัเลข หรือ 

ตวัอกัขระ ข้ึนอยู่กบัการจองหรือการประกาศตวัแปร ก่อนน าตวัแปรไปใช้งาน 

ตวัอยา่งท่ี 2.2 

 

ตวัอยา่งท่ี 2.2 ตวัอยา่งโปแกรมท่ีเขียนเป็นล าดบัค าสั่งท่ีละบรรทดั  

 

int x,y,z: //เป็นการประกาศหรือจองตวัแปรช่ือ x y และ z ใช่ในการเก็บ 

ตวัเลขจ านวนเตม็ 

char s;  //เป็นการประกาศหรือจองตวัแปรช่ือ s ใชใ้นการเก็บ ตวัอกัขระ 

x=10;  //เป็นการก าหนดค่าตวัแปร x ใหมี้ค่าเท่ากบั 10 

y=20;  //เป็นการก าหนดค่าตวัแปร y ใหมี้ค่าเท่ากบั 20 

z=y/x;  //เป็นการก าหนดค่าตวัแปร z ใหมี้การค่าผลลพัธ์ของการน าค่าใน 

y หารดว้ยค่าใน x  

s= ‘T’;  //เป็นการก าหนดค่าตวัแปร s ใหมี้ค่าคงท่ีอกัขระ T 
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อาร์เรย์ เป็นตวัแปรท่ีท าการเก็บขอ้มูลเป็นชุดโดยใช้ช่ือเดียวกนั ขอ้มูลท่ีเก็บตอ้ง

เป็นชนิดเดียวกัน ถ้าตัวแปรอาร์เรย์ a ประกาศชนิดตวัแปรตัวเลขจ านวนเต็ม 

ดังนั้ นตัวแปรอาร์เรย์ a ไม่สามารถน าค่า ‘1’ มาเก็บได้เพราะ ‘1’ เป็นค่าคงท่ี         

ตวัอกัขระ ไม่ใช่ตวัเลข 1 ซ่ึงเป็นค่าคงท่ีตวัเลข  

 

ตวัแปรอาร์เรย ์เป็นการเก็บขอ้มูลเป็นกลุ่มๆ ดงันั้นการเขา้ถึงหรืออา้งถึง ต าแหน่ง

ของข้อมูลในกลุ่ม ในส่วนของ ตัวแปรอาร์เรย์ โดยใช้ระบุโดยใช้ซับสคริปต์ 

(subscript) หรือเรียกว่า ดรรชนีของสมาชิกแต่ละตัวด้วยเคร่ืองหมาย [ ] โดย         

ค่าแรกซับสคริปต์ท่ีระบุสมาชิกตวัแรกโดยเร่ิมดว้ยค่า 0 และ 1  เป็นล าดบัถดัไป 

จนสมาชิกตวัสุดท้ายครบถึง n ตวั ค่าซับสคริปต์ระบุต าแหน่งสุดทา้ยด้วย n-1 

นัน่เอง  

  

ดงัเช่น การประกาศตวัแปรอาร์เรย ์a ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นชนิดค่าคงท่ีอกัขระ 

ใชใ้นการเก็บค าวา่ “RAJABHAT” มีตวัอกัขระจ านวน 8 ตวั ดงันั้น ตวัแปรอาร์เรย ์

a มีสมาชิกจ านวน 9 ตวัโดยสมาชิกตวัสุดท้ายใช้ในการเก็บค่าอกัขระนับ (\0) 

สามารถโครงสร้างตวัแปรอาร์เรยใ์หเ้ขา้ใจง่ายๆ ไดด้งัน้ี 

 
 

R A J A B H A T \0 

ค่าดรรชนี    0       1           2           3          4          5           6           7           8 

ตวัแปรอาร์เรย ์a มีสมาชิกอกัขระจ านวน 8 ตวั 
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สามารถท่ีสามารถเขียนโครงสร้างของตวัแปรอาร์เรย ์a ในอีกรูปแบบท่ีแสดงให้

เห็น จ านวนสมาชิก ต าแหน่งของดรรชนีหรือซับสคริปต์ ช่ือของสมาชิกอาร์เรย ์

และค่าของตวัอกัขระท่ีถูกเก็บไวใ้นตวัแปรอาร์เรยด์งัน้ี 

 

จ านวนสมาชิก ค่าดรรชนี ช่ือสมาชิกอาร์เรย์ ค่าทีเ่กบ็ใน

สมาชิก 

1 0 a[0] R 

2 1 a[1] A 

3 2 a[2] J 

4 3 a[3] A 

5 4 a[4] B 

6 5 a[5] H 

7 6 a[6] A 

8 7 a[7] T 

9 8 a[8] \0 
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การประกาศ (declaration) 

  

การประกาศในภาษาซีเป็นการก าหนดว่าตวัแปรต่างๆ ว่าตวัแปรชนิดใด ในการ

เขียนโปรแกรมภาษาซีการประกาศตวัแปรทุกตวัแปรและก่อนท าการเรียกใช้       

ตวัแปรทุกคร้ัง ในการประกาศตวัแปรเป็นการสร้างตวัแปรหรือการจองพื้นท่ีใน

หน่วยความจ า ส าหรับใชเ้ก็บค่าขอ้มูล ดงัตวัอยา่งท่ี 2.3 

 

ตวัอยา่งท่ี 2.3 แสดงการประกาศตวัแปร 

int x,y,z;  //การประกาศตวัแปร x y และ z เป็นตวัแปรจ านวนเตม็ 

float result, total; //การประกาศตัวแปร result และ  total เ ป็นตัวแปร

ทศนิยม 

char grade, name[10]  //การประกาศตัวแปร grade เป็นตัวแปรอักขระ และ

name[10] เป็นตัวแปรอักขระชนิดอาร์เรย์ท่ีมีจ  านวน

สมาชิกได ้10 ตวั 

short int q; //การประกาศให้ q เป็นตวัแปรจ านวนเต็ม ซ่ึงใช้พื้นท่ี

หน่วยความจ าน้อยกว่า (2 ไบท์) ถ้าเป็น int มีขนาด 4 

ไบท ์
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long int w; //การประกาศให้ w เป็นตวัแปรจ านวนเต็ม ซ่ึงใช้พื้นท่ี

หน่วยความจ ามากกว่า (8 ไบท์) ถ้าเป็น int มีขนาด 4 

ไบท ์

int t; //การประกาศให้ t เป็นตวัแปรจ านวนเต็ม ซ่ึงใช้พื้นท่ี

หน่วยความจ าขนาด 4 ไบท ์

 

การประกาศตวัแปรยงัสามารถเขียนอีกรูปหน่ึงไดด้งัน้ี 

short int q;  

long int w;   

int t;  

  

การประกาศตวัแปรชนิดของตวัแปรจ านวนเต็มท่ีใช้ในการเก็บค่าคงท่ี ท่ีไม่คิด

เคร่ืองหมายของค่าคงท่ีเก็บ (Unsigned) ท าให้ตวัแปรสามารถเก็บขอ้มูลเพิ่มเป็น

สองเท่ากวา่ตวัแปรปรกติ (int) การประกาศตวัแปรสามารถท าไดด้งัน้ี 

 

int n,m;  //สามารถเก็บค่าตวัแปรไดร้ะหวา่ง -32768 ถึง +32767 

unsigned I,j; //สามารถเก็บค่าตวัแปรไดร้ะหวา่ง 0 ถึง +65535 
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การประกาศตวัแปรทศนิยมสามารถให้มีขนาดของพื้นท่ีในการเก็บค่าคงท่ีเพิ่มข้ึน

เป็นสองเท่า จากตวัแปรทศนิยกปรกติ (float) โดยการก าหนดประเภทของตวัแปร

แบบ double หรือ long float แทน float ซ่ึงมีความหมายเดียวกนั การประกาศตวั

แปรสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

float a1, a2; //สามารถเก็บค่าตวัแปรไดร้ะหวา่ง 3.4 x 10-38 ถึง 3.4 x 10+38 

double fit1, fit2; //สามารถเก็บค่าตวัแปรไดร้ะหวา่ง 1.7 x 10-308 ถึง 3.4 x 10+308 

  

การประกาศตวัแปรสามารถประกาศเป็น long float fir1, fit2; แทน double fit1, 

fit2; แต่โดยทัว่ไปนิยมประกาศใชง้านแบบหลงัมากกวา่ (double fit1, fit2;) 

  

ในการประกาศตวัแปรสามารถท าการก าหนดค่าคงท่ีให้กบัตวัแปร พร้อมกบัการ

ประกาศตวัแปรในคราวเดียวกนัได ้ดงัน้ี 

 

int count=10; // ประกาศตัวแปร count เ ป็นชนิดจ านวนเต็มและ

ก าหนดค่าให ้เท่ากบั 10 

char s = ‘A’; //ประกาศตวัแปร s เป็นชนิดตวัอกัขระและก าหนดค่าให้

เท่ากบั A 

float result = 0; //ประกาศตวัแปร result เป็นชนิดทศนิยมและก าหนดค่า

ใหเ้ท่ากบั 0 
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double sub1=0.12789e-6; //ประกาศตวัแปร sub1 เป็นชนิดดบัเบิ้ลและก าหนดค่า 

ใหเ้ท่ากบั 0.12789e-6 

char name[ ] = “Rajabhat”; //ประกาศตวัแปร name เป็นชนิดตวัอกัขระท่ีมีสมาชิก  

9 ตวัโดยมีสมาชิก 8ตวัแรกตามท่ีก าหนดคือค าวา่  

Rajabhat ตวัท่ี 11 จะเก็บอกัขระ \0 หรือ null  

 

char dept[14] = “ICEngineering”; //ประกาศตวัแปร dept เป็นชนิดตวัอกัขระท่ีมี 

สมาชิก 14 ตวัโดยการก าหนดท่ีมีค่าสมาชิกท่ี 

แน่นอนได้ ตัวสุดท้ายจะเก็บอักขระ \0 หรือ 

null หรือประกาศ 

 

char dept[14] = {‘I’, ‘C’, ‘E’, ‘n’, ‘g’, ‘I’, ‘n’, ‘e’, ‘e’, ‘r’, ‘I’, ‘n’, ‘g’}; 

 

สามารถสรุปชนิดของตวัแปรในภาษาซีไดด้งัตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงขนาดของหน่วยความจ าตามชนิดตวัแปร 

ลกัษณะข้อมูล BIT BYTE ช่วงของข้อมูลท่ีเกบ็ได้ ชนิดตัวแปร 

Single character 8 Bit 1 -128   ถึง   +127 char 

Unsigned character 8 Bit 1 0   ถึง   255 unsigned char 

integer 16 Bit 2 -32768   ถึง   +32767 int 

Short integer 16 Bit 2 -32768   ถึง   +32767 short 

unsigned integer 16 Bit 2 0   ถึง   65535 unsigned int 

long integer 32 Bit 4 -2147483648 ถึง 2147483647 long 

Floating point 32 Bit 4 3.4x10-38   ถึง  3.4x10+38 float 

Double 64 Bit 8 1.7x10-308   ถึง  1.7x10+308 double 

 

นิพจน์ 

  

นิพจน์เป็นการแทนค่าขอ้มูล 1 ตวั เช่น ค่าคงท่ี ตวัแปร สมาชิกอาร์เรย ์ หรือการ

เรียกใช้ฟังก์ชัน เป็นตน้ หรือนิพจน์เป็นการแทนค่าขอ้มูลหลายๆ ตวัโดยใช้ตวั

ด าเนินการเป็นตวัเช่ือม ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของการเขียนโปรแกรมภาษาซี ดงัตวัอยา่ง 

 

a + b  //นิพจน์ท่ีไดคื้อ ผลลพัธ์ของการบวกค่าตวัแปรท่ีใน a กบั b 

q=w  //เป็นการก าหนดค่าของตวัแปร w ใหก้บัตวัแปร q 
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z = x/y  //เป็นการน าค่าในตวัแปร x หารดว้ยค่าในตวัแปร y และน าค่าไป

เก็บไวใ้นตวัแปร z 

i==0 //จะมีค่าเป็น  1 เม่ือค่าในตวัแปร i มีค่าเป็น 0 ถา้ไม่ใช่ นิพจน์น้ีจะ

มีค่าเป็น 0 (ศูนย)์ 

j++ //ตวัด าเนินการ ++ ซ่ึงในการเพิ่มค่าท่ีละหน่ึง เป็นตวัด าเนินการ 

ยนูารี (unary operator) 

 

ประโยค 

  

การเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นการเขียนสั่งงานดว้ยประโยคประกอบดว้ย 3 แบบ

คือ ประโยคนิพจน์ (expression statement) ประโยคเชิงซอ้น (compound statement) 

และประโยคควบคุม (control statement) ในการแปลความ (Compiler) ของภาษาซี

จะน าประโยคสั่งการท่ีจบดว้ยเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) แลว้น าผลการแปลความไป

ท าการประมวลผล ดงัน้ี 

a = 20; 

z = x+y; 

++i; 

printf(“Result = %f“,total); 
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ประโยคเชิงซ้อน เป็นการใชป้ระโยคหลายๆ ประโยคในการสั่งให้การท างานของ

โปรแกรมท างานโดยประโยคหรือค าสั่งเขียนอยูภ่ายใตว้งเล็บปีกกา ความแตกต่าง

ของประโยคเชิงซ้อนกับประโยคนิพจน์ คือ ในประโยคเชิงซ้อนไม่ต้องมี

เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) หลงัวงเล็บปีกกา ดงัเช่น 

 

 

 

 

 

 

จากตวัอย่างประโยคเชิงซ้อน มีประโยคนิพจน์ 3 ประโยคเป็นการสั่งให้ท างาน     

1 งาน (Entity) ดงันั้นหลงัวงเล็บปีกกาจึงไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอฒัภาค  

  

ประโยคควบคุม เป็นการสั่งการท างานท่ีเป็น การตรวจสอบเง่ือนไข(if/else) 

ทดสอบตรรกะ  (logic) การวนรอบ  (loop) ก าร เ ลือกท างานฟังก์ชั่นย่อย 

(switch/case) ตวัอยา่ง เช่น 

 

{ 
 side = 10; 
 AroundSquare = 2 * side * side; 
 AreaSquare = side * side; 
} 
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จากตวัอยา่งประโยคควบคุม ประกอบดว้ยประโยคเชิงซ้อน 1 ประโยค (for (i=0; 

i<=10;i++))ประโยคนิพจน์  3 ประโยค ในการท างานโปรแกรมจะท างานตาม

ประโยคเชิงซ้อนวนไปเร่ือยๆ จนค่า i มีน้อยกว่าและเท่ากบั 10 จึงจบการท างาน 

การวนรอบในแต่ละรอบถูกก าหนดโดยการเพิ่มค่า I ท่ีหน่ึงจากค าสั่ง i++ 

 
 
 

ค่าคงทีสั่ญลกัษณ์ (Symbolic Constance) 

  

ค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ เป็นการก าหนดค่าท่ีตวัเลข ค่าคงท่ีตวัอกัขระ และค่าคงท่ีสตริง 

แทนดว้ยกลุ่มของตวัอกัษร ในการเขียนโปรแกรมเม่ือมีการเรียกค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ 

ตวัแปลโปรแกรมจะน าค่าท่ีค่าคงท่ีสัญลักษณ์มาท าการประมวลผล โดยการ

ก าหนดค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ท าไดโ้ดยใชรู้ปแบบดงัน้ี 

for (i=0; i<=10;i++) 
{ 
 printf(“Enter q”); 
 scanf(“%f”,&q) 
 printf(“I x %f=%f”, q, i*q); 
} 
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 #define name text 

 

โดย name เป็นช่ือของค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ นิยมใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ 

text ค่าคงท่ีท่ีตอ้งการก าหนดให ้name เก็บค่านั้นๆ หลงั text ไม่ตอ้งใส่ 

เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) 

 

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมท่ีมีการก าหนดค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ 

#define TAX   0.25 

#define PI   0.14159 

#define EXC    10 

#define PASS    5 

#define TRU  “Thepsatri Rajabhat University” 

#define FAC    “Industrial Technology” 

#define DEP  “Information and Communication Engineering” 

  

ในการก าหนดค่าคงท่ีสัญลกัษณ์เป็นการ เขียนโปรแกรมให้มีระบบ ระเบียบท่ีท า

ให้ ผูอ่้านโปรแกรมสามารถเขา้ใจในการเขียนโปรแกรม และสะดวกในการแกไ้ข

โปรแกรมภายหลงั 
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สรุป 

การเขียนโปรแกรมท่ีดี และมีประสิทธิภาพ คือโปรแกรมท่ีมีจ านวน ค าสั่งให้

โปรแกรมประมวลผลแกปั้ญหาโจทยไ์ดถู้กตอ้ง และใชเ้วลาประมวลผลนอ้ยท่ีสุด 

ดงันั้นการเขียนโปรแกรม ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งมีความเขา้ใจ ประเภทของขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการเขียนโคด๊ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการจดัการหน่วยความจ าขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 

และใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอ้มูลสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้

2 ประเภทคือ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัระหรือตวัอกัษร และขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข การน า

ขอ้มูลมาใชง้านตอ้งมีความเขา้ใจขอ้ก าหนดอยา่งชดัเจน 

--------------------------------------------------------------------------- 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

 

ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. ชุดอกัขระ เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานประเภทหน่ึงในภาษาซีท่ีน ามาท าการ

สร้างประโยคซ่ึงประกอบดว้ยอะไรบา้ง  

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. การก าหนดช่ือใหก้บัตวัแปร และฟังกช์นัสามารถใชต้วัอกัษรใหญ่(A-Z)และ

ตวัอกัษรเล็ก(a-z)ไดใ้ช่หรือไม ่

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงเขียนค าสงวนในการก าหนดช่ือตวัแปรอยา่งนอ้ย 5 ค  า 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้มูลประเภทเลขจ านวนเตม็ (int) มีขนาดหน่วยความจ าเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้มูลประเภทตวัอกัษร (char) มีขนาดหน่วยความจ าเท่าใด 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ขอ้มูลประเภทเลขทศนิยม (float) มีขนาดหน่วยความจ าเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ขอ้มูลประเภทเลขทศนิยมสองเท่า (double) มีขนาดหน่วยความจ าเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ชุดตวัอกัขระท่ีเป็นมาตรฐานของอเมริกาท่ีใชเ้ป็นรหสัในการแลกเปล่ียน
เรียกวา่แอสกี (ASCII) ค าเตม็คือ 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

9. อยากทราบวา่ตวัอกัษร Z มีค่าเลขฐานสิบของแอสกี คือเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
10. อยากทราบวา่ตวัอกัษร Z มีค่าเลขฐานสิบหกของแอสกี คือเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

1. อกัขระล าดบัการหลีก ท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายแบคสแลส(\) ใดท าหนา้ท่ี

ยอ่หนา้  

    ก. \b      ข. \t 

    ค. \n      ง. \0 

2. อกัขระล าดบัการหลีก ท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายแบคสแลส(\) ใดท าหนา้ท่ี
ใหข้อ้มูลวา่ง  

    ก. \b      ข. \t 

    ค. \n      ง. \0 

3. อกัขระล าดบัการหลีก ท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายแบคสแลส(\) ใดท าหนา้ท่ี

ลบตวัอกัษรทางซา้ย  

    ก. \b      ข. \t 

    ค. \n      ง. \0 

4. อกัขระล าดบัการหลีก ท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายแบคสแลส(\) ใดท าหนา้ท่ี

ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่  

    ก. \b      ข. \t 

    ค. \n      ง. \0 
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5. ถา้ตวัแปรอาเรย ์array[4] = {‘T’, ‘e’, ‘s’, ‘t’} อยากทราบวา่ค่าของ 
array[1] เก็บค่าใด 

    ก.  T      ข. e 

    ค.  s      ง. t 

6. ถา้ตวัแปรอาเรย ์array[4] = {‘T’, ‘e’, ‘s’, ‘t’} อยากทราบวา่ค่าของ 

array[3] เก็บค่าใด 

    ก.  T      ข. e 

    ค.  s      ง. t 

7. อยากทราบวา่ตวัแปรชนิดใดสามารถเก็บขอ้มูลไดสู้งสุด 

ก.  unsigned integer    ข. long integer 

    ค.  float      ง. double 

8. ถา้ค่า a= 10.5 และท าการสั่ง printf(“value a= %f”, a) อยากทราบวา่

หนา้จอภาพจะแสดงค่าใด 

ก.  value a= %f     ข. value a= %f, a 

    ค.  value a= 10     ง. value a= 10.5 
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9. ถา้ค่า a= 10.5 และท าการสั่ง printf(“value a= %d”, a) อยากทราบวา่

หนา้จอภาพจะแสดงค่าใด 

ก.  value a= %f     ข. value a= %f, a 

    ค.  value a= 10     ง. value a= 10.5 

10. ถา้ค่า a= 10.5 และท าการสั่ง printf(“value = %f”, a+10) อยากทราบวา่

หนา้จอภาพจะแสดงค่าใด 

ก.  value = %f     ข. value = %f, a+10 

    ค.  value = 10.5     ง. value = 20.5 

………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้าน
เขา้ใจโดยยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 

1. ใหผู้อ่้านการประกาศตวัแปรใหถู้กตอ้งตามกลุ่มตวัแปรท่ีก าหนด 

ก. ตวัแปรจ านวนเตม็ของ j และ k 

ข. ตวัแปรทศนิยมของ n และ m 

ค. ตวัแปรอกัขระของ s และ r 

ง. ตวัแปร double ของ var 

จ. ตวัแปรอาเรย ์surname ใหมี้สมาชิก 25 ตวั 
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2. จงประกาศตวัแปร แต่ละกลุ่มตวัแปรใหถู้กตอ้ง 

ก. ตวัแปรทศนิยม x = -12.99 และ y = 0.009 

ข. ตวัแปรจ านวนเตม็ r = 567 s = -33 

ค. ตวัแปรอกัขระ q1 = ‘a’ q2 = ‘฿’ 

ง. ตวัแปรทศนิยมความเท่ียงตรงสองเท่า w1 = 1.66 x 104  

w2 = -3.4 x 106 

จ. ตวัแปรจ านวนเตม็ t1 = 4567 (เลขฐานแปด) t2 = abff  

(เลขฐานสิบหก) 

 

3. จงประกาศตวัแปร แต่ละกลุ่มตวัแปรใหถู้กตอ้ง 

ก. ตวัแปรจ านวนเตม็แบบ long  superx = 123456789 

ข. ตวัแปรทศนิยมความเท่ียงสองเท่า rz = 0.3333333333 

ค. ตวัแปรอกัขระ EoL = สั่งข้ึนบรรทดัใหม่ 

ง. ตวัแปรอกัขระอาเรย ์1 มิติ Message = ‘VeryGood’ 

จ. ตวัแปรจ านวนเตม็อาเรย ์1 มิติ Box = 10, 22, 45, 50 

4. จงอธิบายความหมายของนิพจน์ต่อไปน้ี 

ก. x-y 

ข. k * ( m + n ) 

ค. r >= s 

ง. (g % 2)==0 
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5. ใหผู้อ่้านเขียนนิยามค่าคงท่ีสัญลกัษณ์ ใหถู้กตอ้ง 

ก. ค่าคงท่ี VAR มีค่าเท่ากบั  -234 

ข. ค่าคงท่ี TAX มีค่าเท่ากบั   0.25 

ค. ค่าคงท่ี NAME มีค่าเท่ากบั   ‘ice’ 

ง. ค่าคงท่ี TAB มีค่าเท่ากบั   ‘\t’ 

จ. ค่าคงท่ี PRICE มีค่าเท่ากบั   “2500฿” 

ฉ. ค่าคงท่ี   BEGIN มีค่าเท่ากบั  { 

ช. ค่าคงท่ี   END มีค่าเท่ากบั  } 

……………………………………………………………………….. 
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