บทที่สอง
องค์ประกอบภาษา C
ภาษา C เป็ นภาษาที่ทางานได้กว้าง เข้าใจง่าย เขียนง่าย ตลอดจนมีคาสัง่ ที่อานวยความสะดวก ให้กบั
เรามากมายที่จะสามารถเรี ยกมาใช้งานได้ตามที่ตอ้ งการ ซึ่งผูเ้ ขียนโปรแกรมควรจะต้องศึกษาและเข้าใจใน
กฎเกณฑ์เหล่านั้นให้ดีก็จะทาความสามารถนาภาษา C มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎเกณฑ์ของภาษา
C แต่ละบริ ษทั จะมีขอ้ แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้าย ๆ กัน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่าย
และสามารถทดลองทาตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้เลยในที่น้ ีจึงจะขอยกตัวอย่างและอธิบายกฎเกณฑ์ โดยใช้
เทอร์โบซีเป็ นหลัก
2.1 การเขียนคาสัง่
คาสัง่ ในภาษา C ทุกคาสัง่ จะมีรูปคาสัง่ ดังนี้

C statement ; C statement;
โดยมีเกณฑ์ในการเขียนคาสัง่ คือ
1. ต้องเขียนด้วยตัวอักษรเล็ก
2. ทุกคาสัง่ จะใช้เครื่ องหมาย; แสดงการจบของคาสัง่
3. คาสัง่ ใด ๆ ในโปรแกรมสามารถมี label ได้ถา้ ต้องการเรี ยกคาสัง่ นั้น ๆ ใช้อีกครั้งหนึ่ง
การกาหนด label ทาได้โดยตั้งชื่อให้กบั คาสัง่ นั้น ๆ แล้วตามหลังด้วยเครื่ องหมาย colon
( : ) วางไว้หน้าคาสัง่ ที่ตอ้ งการให้มี label เช่น

PPI: gets (data);
4. การเขียนคาสัง่ จะเขียนแบบ free format คือสามารถเขียนคาสัง่ ได้ต้งั แต่คอลัมน์ที่ 1 ถึง
คอลัมน์ที่ 72 แต่เพื่อให้สะดวก และดูง่ายจึงนิยมเขียน 1 คาสัง่ ต่อ 1 บรรทัด
2.2 การเขียนหมายเหตุ (Comment)

ภาษา C นิยมเขียนหมายเหตุอธิบายการทางนในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจและ
อ่านโปรแกรมง่ายขึ้น การเขียนอธิบายจะใช้เครื่ องหมาย /* ดังนี้
/*…..ข้อความต้องการเขียนอธิบาย…..*/
ดังนั้น ถ้าต้องการเขียนอธิบายหลาย ๆ บรรทัดจะเขียนได้ดงั นี้
/*………………………………………….
…………………………………………… .*/
หรื อ
/*……………………………………………… .*/
/*……………………………………………… .*/
/*……………………………………………… .*/
แบบนี้เป็ นการแยกเขียนอธิบายเป็ นบรรทัดเพื่อให้ดูง่าย นัน่ เอง การเขียนอธิบายนี้จะอยูท่ ี่ไหนใน
โปรแกรมก็ได้ โดยมากนิยมเขียนอธิบายขั้นตอนการทางานก่อนเขียนคาสัง่ หรื อ อธิบายความหมายของ
คาสัง่ ไว้ขา้ ง ๆ คาสัง่ นั้นก็ได้
ตัวอย่างเช่น

/*arithmetic expression*/
x = 5 * 3;
/*another assignment*/
z = y = 6;

2.3 รู ปแบบโปรแกรม
ในภาษา C จะเขียนโปรแกรมโดยเรี ยกแต่ละชุด โปรแกรมของตัวเองว่า ฟังก์ชนั (function)
ซึ่งคล้าย ๆ กับโปรซีเดอร์ (procedure) ของภาษาปาสคาล หรื อเป็ นลักษณะของโปรแกรมย่อยใน
ภาษาอื่น ๆ นัน่ เอง ฟังก์ชนั เหล่านี้จะมีชื่ออะไรก็ได้ แต่อย่างน้องต้องมี 1 ฟังก์ชนั ที่ชื่อ main
เพื่อให้คอมพิวเตอร์เริ่ มต้นทางานที่ฟังก์ชนั นี้ รู ปแบบการเขียนฟังก์ชนั
main( )
{

variable declaration;
program statement;
}

main เป็ นการบอกว่าเป็ นฟังก์ชนั เริ่ มต้นของการทางานในโปรแกรม
( ) แสดงว่าไม่ตอ้ งการมีค่าพารามิเตอร์ (parameter) ใด ๆ โดยทัว่ ไปถ้าเป็ นฟังก์ชนั อื่นใน
วงเล็บจะมีค่าพารามิเตอร์ที่จะส่งผ่านไปทางานยังฟังก์ชนั อืน่ ๆ
{และ} แสดงการเริ่ มต้น และสิ้นสุดการทางานของบล็อก (block) เหมือนกับ begin และ

end ในภาษาปาสคาล
variable declaration เป็ นส่วนของโปรแกรมที่ใช้ประกาศชนิดของตัวแปร
program statement เป็ นส่วนของโปรแกรมที่ใช้เขียนคาสัง่ ต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ใน
ภาษา C
2.4 อักขระที่ใช้ในภาษา C
อักขระที่ใช้ในภาษา C จะแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด

1. ตัวอักษร (Alphabetic Character) ได้แก่ตวั อักษรในภาษาอังกฤษทั้งตัวใหญ่ และตัวเล็ก
คือ A ถึง Z และ a ถึง z

2. ตัวเลข (Nurmeric character) ได้แก่ตวั เลข 0-9
3. ตัวอักขระพิเศษ (special Character) ได้แก่เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตวั เลขและ
ตัวอักษร ที่มีใช้ได้แก่
+ - * / % , ; ( ) { } [ ] \ = < > ! & ^ ' " # ; : . | และ blank
อักขระเหล่านี้ถกู นามาทาหน้าที่ต่าง ๆ ในภาษา C เช่นเป็ นข้อมูล, เป็ นตัวแปร หรื อ
เครื่ องหมายวรรคตอน เป็ นต้น
2.5 ข้อมูล (Data) และชนิดของข้อมูล (Data Type)
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริ งที่ตอ้ งการนามาให้คอมพิวเตอร์ทาเพื่อให้ได้ผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ตอ้ งการ ข้อมูลในภาษา C แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
1. ค่าคงที่ใช้คานวณ
หมายถึงค่าคงที่ที่นาไปทาการคานวณได้ซ่ึงแบ่งออกเป็ น
1.1 ค่าคงที่จานวนเต็ม (Integer Constant) ได้แก่ ค่าคงที่ที่เป็ นเลขจานวนเต็ม ไม่มจี ุด
ทศนิยม เช่น 17,500, - 999, + 785 เป็ นต้น
1.2 ค่าคงที่ทศนิยม (Floating - point Constant) ได้แก่ค่าคงที่ที่มีจุดทศนิยมทั้งจุดทศนิยม
ธรรมดา และค่าคงที่ที่เป็ นจุดทศนิยมที่เคลื่อนที่ได้หรื อค่าคงที่ที่อยูใ่ นรู ป E ยกกาลัง เช่น 17.00, 85.59, 0.0005, .1E05, 15.55E -50
1.3 ค่าคงที่ที่อยูใ่ นระบบเลขฐานแปด (Octal Constant) ได้แก่ค่าคงที่ที่เป็ นค่าในเลขฐาน
แปดสามารถเขียนได้โดยใช้เลขศูนย์ (0) นาหน้าค่าในเลขฐานแปดนั้น
เช่น 075

มีค่าเท่ากับ

(75)8

0123

"

(123)8

042

"

(42)8

1.4 ค่าคงที่อยูใ่ นระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ได้แก่ค่าคงที่ที่มีค่าเป็ นเลขฐานสิบหก
ซึ่งสามารถเขียนได้โดยใช้ตวั ศูนย์กบั เอ็ค (0X) นาหน้าค่านั้น ๆ เช่น
0X123

จะมีค่าเท่ากับ

(123)16

0X3AB

"

(3AB) 16

0XC12

"

(C12)16

0XFF

"

(FF) 16

1.5 ค่าคงที่ที่อกั ขระ (Character Constant) ได้แก่ ค่าคงที่ที่เป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษร หรื อ
อักขระควบคุม อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ที่มีขนาด 1 ตัวอักขระ (1byte) และเขียนอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมาย
Apostrophe (' ') เช่น 'a', '\n','3' เป็ นต้น โดยค่าที่เก็บในหน่วยความจาของค่าเหล่านี้จะเก็บรหัส
ตามที่เครื่ องหมายนั้น ๆ ใช้ เช่นเป็ นรหัส ASCII, รหัส EBCDIC เป็ นต้น ดังนั้นถ้าเก็บเป็ น รหัส
ASCII เช่น
'A' มีค่าเป็ น (65)10

(41)16 (01000001)2

'3'

(33)16

"

(51)10

(00110011)2

เป็ นต้น
2. ค่าคงที่ที่ไม่ใช่ในการคานวณ
หมายถึงค่าคงที่ที่ไม่สามารถนาไปทาการคานวณได้ซ่ึงจะเป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อ
เครื่ องหมายใด ๆ ก็ได้ที่เขียนขึ้นภายในเครื่ องหมายคาพูด (quatation mark) ในภาษา
C เรี ยกค่าคงที่แบบนี้ว่า String Constant เช่น
"HELLO"

"C Programming"
"a"

2.6 ตัวแปร (Variable)
หมายถึง ชื่อที่ผเู้ ขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อให้เป็ นชื่อของตูใ้ นหน่วยความจาที่เก็บค่าที่ตอ้ งการ
นามาใช้งาน ซึ่งมีกฎในการตั้งชื่อ ดังนี้
1. ประกอบด้วยตัวอักษร, ตัวอักษรปนตัวเลข หรื อปนเครื่ องหมาย underscore ( _ ) ได้
2. ตัวแรกจะต้องเป็ นตัวอักษรเสมอ
3. ถ้าใช้ underscore เป็ นส่วนของชื่อ จะต้องอยูร่ ะหว่างตัวอักษรหรื อตัวเลขเสมอ
4. มีความยาวได้ต้งั แต่ 1 ตัวอักขระ ไปจนถึง 32 ตัวอักขระ (เฉพาะเทอร์โบซีแต่บางเครื่ อง
อาจได้นอ้ ยหรื อมากกว่านี้ ให้ดจู ากคูม้ ือเครื่ องแต่ละเครื่ องอีกครั้งหนึ่ง)
5. ห้ามมีเครื่ องหมายอื่นปนยกเว้นเครื่ องหมาย $
6. ห้ามตั้งชื่อซ้ ากับคาสงวน (Reserved word)
7. ชื่อที่ต้งั ขึ้นแล้วเขียนเป็ นตัวเล็ก ตัวใหญ่หรื อตัวใหญ่ปนตัวเล็กจะถือว่าเป็ นคนละชื่อกันหมด
เช่น
count COUNT Count จะถือว่าเป็ น 3 ชื่อ ตัวแปรที่แตกต่างกัน
ตัวอย่าง
ชื่อตัวแปรที่ถกู

ชื่อตัวแปรที่ผดิ

count

lcount

test23

hi !

high-balance

high….balance

2.7 ชนิดของตัวแปร (Type of Variable)
ตัวแปรที่ใช้ในภาษา C จะต้องมีการประกาศชนิดของตัวแปรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น
ตัวแปรนั้น และจะต้องมีการประกาศชนิดของตัวแปรเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะใช้ตวั แปรนั้น ๆ ซึ่งภาษา C
สามารถทาการประกาศชนิดของตัวแปร ได้โดยใช้คาสัง่ type

รู ปแบบ
Type variable – list;
variable – list หมายถึง ชื่อของตัวแปรที่ตอ้ งการประกาศชนิดถ้ามีมากกว่า 1 ตัว จะแยกกัน
ด้วยเครื่ องคอมม่า (,)
type หมายถึง ชนิดของตัวแปร ซึ่งสามารถประกาศชนิดได้ดงั นี้
int แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็ม Integer
Float แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็ นเลขทศนิยม
Short แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่าค่าของตัวแปรที่
ประไว้เป็ นชนิด int
Long แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็มที่มีจานวนบิทมากเป็ น 2 เท่า
ของเดิม
Double แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บที่เป็ นทศนิยมที่มีจานวนบิทมากเป็ น 2 เท่าของเดิม
Unsigned แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าจานวนเต็มที่มคี ่าเป็ นบวกเท่านั้นเอาไว้
Char แสดงว่าเป็ นตัวแปรที่เก็บค่าเป็ นตัวอักษร
นอกจากการประกาศชนิดตัวแปรส่วนใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีการประกาศชนิดของ
ตัวแปรแบบอื่น ๆ ได้อีก ดังตารางข้างล่างนี้

ตารางที่ 1

ANSI standard Data Types, Size and Ranges
ชนิด
(Type)
char
unsigned Char
signed char
int
unsigned int
signed int
short int
unsigned short int
signed short int
long int

ขนาดความกว้าง (Bit)
(Bit Widthª)
8
8
8
16
16
16
8
8
8
32

signed long int

32

unsigned long int
float

32
32

double

64

long double

128

ช่วงของค่า
(Rangeª)
ASCII characters
0 to 255
-128 to 127
-32768 to 32767
0 to 65535
Same as int
-128 to 127
0 to 255
Same as short in
-2127483648 to
2147483649
-2147483648 to
2147483649
0 to 4294967296
Approximatey 6 digite
of precision
Approximatey 12
digite of precision
Approximatey 24
digite of precision

ตารางที่ 2
TURBO C Data Types, Sizes and Ranges
Type

unsigned char
char
enum
unsigned short
short
unsigned int
int
unsigned long
long
float
double
long double
pointer
pointer

Size (bit)
8
8
16
16
16
16
16
32
32
32
64
64
16
32

Range
0-255
-128-127
-32768-32767
0-65535
-32768-32767
0-65535
-32768-32767
0-4294967295
-2147483648-2147483647
3.4E3-38-3.4E+38
1.7E-308-1.7E+308
1.7E-308-1.7E+308
(near,_cs,_ds,_es,_ss pointers)
(far,huge pointers)

ตัวอย่างที่ 1
int a;
หมายความว่า a เป็ นตัวแปรที่ใช้สาหรับเก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็มที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง -32768
ถึง 32767

ตัวอย่างที่ 2
Short int lower
หมายความว่า lower เป็ นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็มที่มคี ่าอยูร่ ะหว่าง -128 ถึง
127
ตัวอย่างที่ 3
Float man, ratio;
หมายความว่า man และ ratio เป็ นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่เป็ นทศยม โดยจะให้ตาแหน่งทศนิยม
ได้ไม่เกิน 6 หลัก
ตัวอย่างที่ 4
Double point;
หมายความว่า point เป็ นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่เป็ นทศนิยมที่จะให้ตาแหน่งทศนิยมได้ละเอียดถึง
12 หลัก
ตัวอย่างที่ 5
Char ch, c, name;
หมายความว่า ch c และ name เป็ นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรขนาด 1 ตัวอักษร
2.8 ตัวแปรชุด (Array Variable)
ในการนาค่าไปเก็บในหน่วยความจาหลาย ๆ ค่า จะต้องตั้งชื่อตัวแปรหลายตัวซึ่งทาให้มีปัญหา
กับการตั้งชื่อ ดังนั้นการตั้งชื่อตัวแปรสามารถทาได้อีกแบบหนึ่ง คือตั้งชื่อตัวแปรเพียงชื่อเดียวแล้วใช้
ตัวเลข กากับว่าเป็ นตัวแปรตัวที่เท่าไร ในชุดนั้นลักษณะการตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้เรี ยกว่าตัวแปรชุด

(Array Variable) และตัวเลขที่บอกตาแหน่งนั้นเรี ยกว่า (subscript หรื อ index) นิยมใช้ใช้กนั ได้แก่

1. ตัวแปรชนิด 1 มิติ (One Dimension)
หมายถึง ตัวแปรชุดที่มีตวั เลขแสดงตาแหน่งเพียงตัวเดียวซึ่งสามารถประกาศชนิดของตัวแปรชุด
ได้ดงั นี้
รู ปแบบ

Type array – name [n];
array – name
n

หมายถึงชื่อตัวแปรที่ตอ้ งการประกาศชนิดว่าเป็ นตัวแปรชุด
หมายถึง ตัวเลขจานวนเต็มที่ใช้แสดงขนาดของตัวแปรชุดนั้น โดยเริ่ ม

จากศูนย์เสมอถ้าไม่มีการบอกขนาดเครื่ องจะเตรี ยมที่ในหน่วยความจาไว้เท่ากับจานวนของขนาดข้อมูลจริ ง
ตัวอย่างที่ 6
Char name[80];
หมายความว่า name เป็ นตัวแปรชุดที่มีชื่อตัวแปรตั้งแต่ name [0], name[1],
name[2],……..name[79] โดยทุกชื่อตัวแปรจะเก็บข้อมูลเป็ นตัวอักษรความยาว 1 ตัวอักษร
2. ตัวแปรชุดชนิด 2 มิติ (Two – Dimension)
หมายถึง ตัวแปรที่เก็บข้อมูลเป็ นตารางซึ่งมีลกั ษณะข้อมูลเป็ นแถว เป็ นคอลัมน์ ดังนั้นตัว
แปรชุดแบบนี้จะมีตวั เลขแสดงตาแหน่ง 2 ตัว คือตัวหนึ่งจะบอกตาแหน่งของแถวอีกตัวหนึ่งจะบอก
ตาแหน่งของคอลัมน์
รู ปแบบ

Type array-name[n] [m];
array-name หมายถึงชื่อตัวแปรที่ตอ้ งการประกาศชนิดว่าเป็ นตัวแปรชุด
n

เป็ นตัวเลขจานวนเต็มที่แสดงตาแหน่งของแถว ซึ่งเริ่ มจากศูนย์เสมอ

m

เป็ นตัวเลขจานวนเต็มที่แสดงตาแหน่งของคอลัมน์เริ่ มจากศูนย์เสมอ

ตัวอย่างที่ 7

int twodim [3] [4];
หมายถึง ตัวแปร twodim เป็ นตัวแปรชุดชนิด 2 มิติ ที่มีขนาด 2 element ดังนี้
0
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2

3
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[0][1]

[0][2]

[0][3]

1

[1][0]

[1][1]

[1][2]

[1][3]

2

[2][0]

[2][1]

[2][2]
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0

แบบฝึ กหัด
1. ค่าคงที่ต่อไปนี้เป็ นค่าคงที่ถกู หรื อผิด ถ้าถูกเป็ นค่าคงที่ชนิดใด
a. 4,500
b. -12.4E-12
c. O44
d. +49375
e. 0.43003
f. OXAB3
g. 'A'
h. "c compiler"
i. 'ABC'
j. -478.99
2. ตัวแปรต่อไปนี้เป็ นตัวแปรที่ถกู หรื อผิด
a. x- RAY
b. B52.
c. –hightextd. sum
e. balanceincome
f. ho!
g. Score
h. TEST
i. dolar
j. name l
3. เขียนคาสัง่ ประกาศชนิดของตัวแปรตามคาสัง่ ต่อไปนี้
1. ทาให้ตวั แปร x, y เป็ นตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่เป็ นตัวเลขจานวนเต็ม

2. ทาให้ตวั แปร count, sum, new เก็บค่าที่เป็ นเลขทศนิยม

3. ทาให้ตวั แปร LOG, LOOP เก็บค่าที่เป็ นเลขจานวนเต็มที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 2 เท่า

4. ทาให้ตวั แปร str, char, alpha เก็บค่าที่เป็ นตัวอักษรขนาด 1 ตัวอักษร

5. ทาให้ตวั แปร matrix เก็บค่าที่เป็ นตัวเลขจานวนเต็มในลักษณะของตัวแปรชุดชนิด 2 มิติ
ขนาด 4 แถว 5 คอลัมน์

