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   บทที่ 1 
   บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ปัจจุบนัมีโต๊ะมำกมำยจนนบัไม่ถว้น บอกไดว้่ำโต๊ะมีควำมส ำคญัต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั
ของใครหลำยคน ( อำ้งอิงจำก www.moveworldtogether.com จำกบทควำม โต๊ะตวัเล็กกบัชีวิตท่ีดี
ขึ้น ) และโต๊ะนั้นยงัสำมำรถแยกไดห้ลำยแบบอีกดว้ย ขึ้นอยูก่บักำรใชง้ำน เช่น โต๊ะส ำหรับกินขำ้ว 
โต๊ะส ำหรับท ำงำน โต๊ะส ำหรับเรียนหนังสือ ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของเรำมีควำมสะดวกสบำยขึ้น
เป็นอย่ำงมำก หำกโต๊ะไม่ไดถู้กสร้ำงขึ้นมำก็จะท ำให้เกิดผลเสียต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น กำรท ำงำนท่ี
ล ำบำกไม่สะดวกสบำย หรือ อำจจะเสียสุขภำพไดเ้น่ืองจำกกำรท่ีท ำงำนไม่ถูกท่ำ โดยปกติจะนั่ง
หลงัตรงหำกไม่มีโต๊ะก็จะตอ้งกม้ซ่ึงจะท ำให้หลงัค่อมได ้และแน่นอนว่ำโต๊ะนั้นจะตอ้งแข็งแรง 
ปลอดภยั คงทนต่อกำรใชง้ำนต่ำง ๆ หรือ กำรใชง้ำนโดยเฉพำะ เพื่อให้ผูใ้ชส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่ง
สบำยใจ 

  ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดเ้ห็นว่ำโต๊ะนั้นมีควำมส ำคญัจึงคิดท่ีจะสร้ำงโต๊ะขึ้น ซ่ึงไดย้กปัญหำท่ี
เกิดขึ้นในกำรใช้งำนโต๊ะ ก็คือเร่ืองพื้นท่ีในกำรท ำงำนท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงอำจจะเป็นปัญหำท่ีเกิด
ขึ้นกบัใครบำงคน และทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงคิดท่ีจะสร้ำงโต๊ะญ่ีปุ่ นท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกเหมำะสมกบั
กำรใช้งำนท่ีบำ้น ท่ีท ำงำน หรือ ท่ีคอนโดมิเนียม โดยปัญหำท่ีจะตอ้งแก้ไขคือเร่ืองพื้นท่ีในกำร
ท ำงำนท่ีมีนอ้ย คณะผูจ้ดัท ำจึงไดเ้จำะจงไปท่ีกลุ่มคนท่ีใช ้Notebook เพรำะหำกวำง Notebook ก็เตม็
พื้นท่ีแล้ว ท ำให้ไม่สำมำรถมีพื้นท่ีในกำรท ำงำน คณะผูจ้ ัดท ำจึงคิดท่ีจะท ำโต๊ะท่ีสำมำรถเก็บ 
Notebookได ้โดยน ำเทคโนโลยีเขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนของโต๊ะ เพื่อให้โต๊ะสำมำรถใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ และทนัสมยั สะดวกต่อผูใ้ชง้ำน และมีควำมปลอดภยัต่อ Notebook โดยโต๊ะท่ีสร้ำง
จะท ำจำกไมอ้ดั มีควำมกวำ้ง 1 เมตร ยำว 20 น้ิว สูง 16 น้ิว รองรับ Notebook ทุกขนำดตั้งแต่ 15.6 – 
21 น้ิว และ สร้ำงช่องเก็บท่ีเปิด-ปิด Notebook เป็นระบบอตัโนมติัมีกำรท ำงำนโดยกำรกดปุ่ ม เพื่อ
เปิดใชง้ำน มีกำรควบคุมผำ่นชุดค ำสั่งจำกบอร์ด Arduino UNO R3 เพื่อสั่งกำรมอเตอร์ในกำรบงัคบั
ช่องเก็บ Notebook ใหส้ำมำรถเปิด-ปิดไดแ้บบอตัโนมติั  

  คณะผูจ้ดัท ำจึงเร่ิมจดัท ำโครงกำร โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั ท่ีไวใ้ชเ้ก็บ Notebook ขึ้นเพื่อ
แกไ้ขปัญหำพื้นท่ีกำรท ำงำนท่ีจ ำกดั และช่วยให ้Notebook มีควำมปลอดภยัไม่เสียหำย  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.2.1 เพื่อสร้ำงโต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
 1.2.2 เพื่อจดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

http://www.moveworldtogether.com/


2 
 

 
 

 1.2.3เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 

 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 
 1.3.1 ใชภ้ำษำ C ในกำรเขียนโปรแกรม 
 1.3.2 ใชโ้ปรแกรม Arduino 1.8.9 ในกำรเขียนชุดค ำสั่ง 
 1.3.3 ใชค้  ำสั่งกำรท ำงำนแบบเง่ือนไข if...else 
 1.3.4 มีชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ใหท้ ำงำน 
 1.3.5 ชุดค ำสั่งจะท ำงำนแบบ Loop หำกครบเง่ือนไขจะกลบัไปท ำซ ้ำ 

 

1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
 1.4.2 น ำเสนอโครงกำร 
 1.4.3 จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
 1.4.4 ส่งแบบเสนอโครงกำร 
 1.4.5 ศึกษำอุปกรณ์ในกำรท ำโต๊ะเก็บโน๊ตบบุ๊คอตัโนมติั 
 1.4.6 จดัเตรียมอุปกรณ์ในกำรท ำช้ินงำน 
 1.4.7 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3 
 1.4.8 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3 
 1.4.9 เร่ิมท ำช้ินงำนโครงกำร 
 1.4.10 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 1.4.11 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2 
 1.4.12 ทดสอบกำรท ำงำนของตวัช้ินงำนโครงกำร 
 1.4.13 แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นในกำรทดสอบ 
 1.4.14 เตรียมโครงกำรสอบต่อคณะกรรมกำร 
 1.4.15 สอบโครงกำรต่อคณะกรรมกำร 
 1.4.16 แกไ้ขตำมท่ีคณะกรรมกำรแจง้ 
 1.4.17 ส่งช้ินงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 1.4.18 จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5 
 1.4.19 ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4-5 
 1.4.20 ส่งเล่มโครงกำรพร้อมช้ินงำนท่ีสมบูรณ์ 
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คิดหัวขอ้โครงกำร

น ำเสนอโครงกำร

จดัท ำแบบเสนอร่ำงโครงกำร

แกไ้ขไม่ผ่ำน

เร่ิมตน้

ศึกษำอุปกรณ์ในกำรท  ำโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมตัิ

จดัเตรียมอุปกรณ์ในกำรท ำชิ้นงำน

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 1 และ บทท่ี 3

ส่งแบบเสนอโครงกำร

แกไ้ข
ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี  

1 และ บทท่ี 3
ไม่ผ่ำน

A

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน

ผ่ำน

ผ่ำน
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A

เร่ิมท ำชิ้นงำนโครงกำร

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

แกไ้ขไม่ผ่ำน

ทดสอบกำรท ำงำนของตวัช้ินงำนโครงกำร

เตรียมโครงกำรสอบต่อคณะกรรมกำร

ส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

แกไ้ขไม่ผ่ำนส่งเอกสำรโครงกำร บทท่ี 2

B

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)

ผ่ำน

ผ่ำน
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B

จดัท ำเอกสำรโครงกำร บทท่ี 4 และ บทท่ี 5

ส่งเอกสำรโครงกำร
 บทท่ี 4 และ บทท่ี 5

แกไ้ขไม่ผ่ำน

ส่งเล่มโครงกำรพร้อมชิ้นงำนท่ีสมบูรณ์

จบ

สอบโครงกำรต่อคณะกรรมกำร แกไ้ขไม่ผ่ำน

รูปที่ 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)

ปรับแก้ไขตำมท่ีคณะกรรมกำรแจง้

ส่งชิ้นงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ผ่ำน

ผ่ำน

 



8 
 

 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ไดโ้ต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
 1.6.2 จดัเก็บ Notebook ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
 1.6.3ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ

ประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 

1.7 งบประมำณท่ีใช้ในกำรท ำโครงกำร 
 1.7.1  Arduino UNO R3      260    บำท 
 1.7.2   L298N motor driver     180    บำท 
 1.7.3   Switching 12 V 10 A     390    บำท 
 1.7.4   Jump Wire (Male to Female)    120    บำท 
 1.7.5   ปลัก๊ตวัปผู ้       13    บำท 
 1.7.6   มอเตอร์เกียร์ DC 12V  1,600    บำท 
 1.7.7   สำยไฟ        30    บำท 
 1.7.8   ไมอ้ดั     500    บำท 
 1.7.9   ปุ่ มกด       35    บำท 
 1.7.10   เฟืองสะพำน     800   บำท 
 1.7.11   เฟืองกลม     225   บำท 
 1.7.12   เล่มโครงกำร     200    บำท 
 1.7.13   ซีดี CD       50    บำท 
 1.7.14   อ่ืน ๆ   1,000   บำท 
                    รำคำรวม              5,403   บำท 
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บทที่ 2 
ควำมรู้เบ้ืองต้นและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 
 ควำมรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงกำรชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอเล็ก
ทรอนิกส์ ซ่ึงมีควำมรู้มำกและ ทฤษฎี ท่ีน ำมำใช้ในกำรสร้ำงโครงกำรในคร้ังน้ี เพื่อให้โครงกำร
ส ำเร็จ    
มีควำมสมบูรณ์ และ ประสบผลส ำเร็จ 
 คณะผูจ้ดัท ำโครงกำรจึงไดน้ ำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมำใชก้บักบัโครงกำร ดงัน้ี 
  2.1 สอนใชง้ำน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซำ้ย หมุนขวำ 
  2.2 สอนใชง้ำน Arduino if else ตรวจสอบเง่ือนไข ถูกผิด 
  2.3 ภำษำซี (C Programming Language) 
  2.4 ผงังำน (Flowchart) 
  2.5 โปรแกรม Arduino 
  2.6 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer programming)  
  2.7 หลกักำรท ำงำนของบอร์ด Arduino 
 
2.1 สอนใช้งำน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซ้ำย หมุนขวำ 

บทควำมน้ีจะสอนใชง้ำน Arduino ควบคุม มอเตอร์หมุนซำ้ยหมุนขวำ โดยใชต้วัขบัมอเตอร์ 
L298N กำรท ำให้มอเตอร์หมุนซ้ำยและหมุนขวำกลบัทำงไดน้ั้น เรำตอ้งสลบัขั้วกำรจ่ำยไฟ โดยใช้
โมดูล L298N ควบคุมกำรจ่ำยไฟสลบัทำงใหก้บัมอเตอร์ 
อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้น บทควำม  สอนใชง้ำน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซำ้ย หมุนขวำ 

• Arduino UNO R3 แถมฟรี สำยUSB 
• บอร์ดทดลอง Breadboard 830 Point 
• สำยไฟจมัเปอร์ ผู-้ผู ้ยำว 20cm. จ ำนวน 40 เส้น 
• สำยไฟจมัเปอร์ ผู-้เมีย ยำว 20cm. จ ำนวน 40 เส้น 
• L298N Motor Drive Module 
• ใบพดัมอเตอร์ 80mm สีแดง 
• DC Motor มอเตอร์ แนวตั้ง 3-6 Volt 
• วิธีกำรต่ออุปกรณ์  สอนใชง้ำน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซำ้ย หมุนขวำ 
• Arduino uno r3 -> โมดูลขบัมอเตอร์ L298N 
• 5V -> 5V 

https://www.myarduino.net/product/2287/arduino-uno-r3-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2usb-50-cm
https://www.myarduino.net/product/26/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-breadboard-830-point
https://www.myarduino.net/product/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-20cm-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-40-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.myarduino.net/product/13/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-20cm-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-40-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.myarduino.net/product/42/l298n-motor-drive-module
https://www.myarduino.net/product/1515/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-80mm-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://www.myarduino.net/product/383/dc-motor-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-3-6-volt
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• GND -> GND 
• 5V -> +12V 
• ขำ2 -> In3 
• ขำ3 -> In4 
• โมดูลขบัมอเตอร์ L298N -> Motor 
• OUT3 -> ขำสีแดง 
• OUT4 -> ขำสีด ำ 

 
รูปท่ี 2.1 กำรต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ DCหมุนซำ้ย หมุนขวำ 
(www.myarduino.net/article/101/สอนใชง้ำน-arduino-ควบคุมมอเตอร์-dc-หมุนซำ้ย-หมุนขวำ) 
 

int MotorPin2 = 2; 
int MotorPin3 = 3; 
void setup() { 
  pinMode(MotorPin2,OUTPUT); 
  pinMode(MotorPin3, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
  digitalWrite(MotorPin2, HIGH); //สั่งงำนใหโ้มดูลขบัมอเตอร์จ่ำยไฟ ออกขำ OUT3 
  digitalWrite(MotorPin3, LOW); //สั่งงำนใหข้ำ OUT4  เป็นขำรับไฟจำกขำ OUT3 
  Serial.println("Motor Right"); 

http://www.myarduino.net/article/101/สอนใช้งาน-arduino-ควบคุมมอเตอร์-dc-หมุนซ้าย-หมุนขวา
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  delay(2000); 
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); //สั่งงำนใหข้ำ OUT3 หยดุจ่ำยไฟ 
  digitalWrite(MotorPin3, LOW); //สั่งงำนใหข้ำ OUT4 หยดุจ่ำยไฟ 
  Serial.println("Motor STOP"); 
  delay(2000); 
  digitalWrite(MotorPin2, LOW); //สั่งงำนใหข้ำ OUT3  เป็นขำรับไฟจำกขำ OUT4 
  digitalWrite(MotorPin3, HIGH); //สั่งงำนใหโ้มดูลขบัมอเตอร์จ่ำยไฟ ออกขำ OUT4 
  Serial.println("Motor Left"); 
  delay(2000); 
} 
จำกโคด้ตวัอยำ่ง จะท ำกำรควบคุม โมดูลขบัมอเตอร์ L298N จ่ำยไฟให ้มอเตอร์ โปรแกรมจะสั่ง
ให ้โมดูลขบัมอเตอร์ จ่ำยไฟออกขำ OUT3 และ ใหไ้ฟไหลกบั 
เขำ้ OUT4 ท ำใหม้อเตอร์หมุน  
digitalWrite(MotorPin2, HIGH); 
digitalWrite(MotorPin3, LOW); 
แลว้ สั่งงำนให ้หยดุจ่ำยไฟขำ OUT3 OUT4 ท ำใหม้อเตอร์หยดุ 
แลว้ สั่งงำนใหจ่้ำยไฟออกขำ OUT4 และ ใหไ้ฟไหลกบัเขำ้ OUT3 ท ำใหม้อเตอร์
หมุนหลบัทำง ตำมล ำดบั 
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รูปท่ี 2.2 แสดงผลชุดค ำสั่งมอเตอร์ 
 
2.2 สอนใช้งำน Arduino if else ตรวจสอบเง่ือนไข ถูกผิด 
ค ำสั่ง if เป็นค ำสั่งใช้ส ำหรับตรวจสอบเง่ือนไข  เพื่อสั่งให้โปรแกรมเลือกท ำงำนในปีกกำต่ำงๆ 
ตำมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรตรวจสอบเง่ือนไขของค ำสั่ง โดยมีรูป2แบบดงัน้ี 
รูปแบบท่ี 1 เป็นแบบ If 
if (เง่ือนไข) { 
ค ำสั่งท่ีตอ้งกำรใหท้ ำเม่ือเงือนไขเป็นจริง 
} 
ตวัอยำ่งค ำสั่ง if 
int i = 1; 
if (i == 1) { 
ถำ้ i เท่ำกบั 1 จะท ำใน ปีกกำน้ี 
} 
รูปแบบท่ี 2 เป็นแบบ If...else 
if (เง่ือนไข) { 
ค ำสั่งท่ีตอ้งกำรใหท้ ำเม่ือเงือนไขเป็นจริง 
} 
else { 
ค ำสั่งท่ีตอ้งกำรใหท้ ำเม่ือเงือนไขเป็นจริงเท็จ 
} 
ตวัอยำ่งค ำสั่ง If...else 
int x = 1 ; 
if (x == 1) { 
ถำ้ x เท่ำกบั 1 จะท ำในปีกกำน้ี ถำ้ไม่ใช่จะขำวมไปท ำในปีกกำ Else 
} 
else { 
ถำ้ X ไม่เท่ำกบั 1 จะท ำในปีกกำนี 
} 
ค ำสั่งท่ีใชต้รวจสอบเง่ือนไข ไดแ้ก่ 

•  ==   หมำยควำมวำ่  เท่ำกบั 
•  !=    หมำยควำมวำ่  ไม่เท่ำกบั 
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•  <     หมำยควำมวำ่  นอ้ยกวำ่ 
•  >     หมำยควำมวำ่  มำกกวำ่ 
•  <=   หมำยควำมวำ่  นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 
•  >=   หมำยควำมวำ่  มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 
•  &&   หมำยควำมวำ่  และ 
•  ||     หมำยควำมวำ่  หรือ 

ใหก้๊อปโคด้ขำ้งล่ำงทดสอบ กำรใชค้  ำสั่ง if ลงบอร์ด Arduino 
char key = '0' ; //ตวัแปรเก็บค่ำท่ีคอมพิวเตอร์ส่งมำ 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("My arduino"); 
} 
void loop() 
{ 
  if (Serial.available() > 0) { //ถำ้คอมพิวเตอร์ส่งขอ้มูลมำใหจะท ำใน if น้ี 
    key = Serial.read(); //น ำค่ำท่ีคอมพิวเตอร์ส่งมำเก็บในตวัแปร key 
    Serial.print("key : "); 
    Serial.println(key); //Arduino ส่งค่ำในตวัแปร key เขำ้คอมพิวเตอร์ Serial Monitor 
  } 
    if (key == '1') { //ถำ้ตวัแปร key เท่ำกบั 1 ใหท้ ำในปีกกำน้ี 
    Serial.println("myarduino 1") ; / /  Arduino ส่งข้อควำมตอบกลับมำทำง 
Serial Monitor "myarduino 1" 
  } 
  delay(1000); 
} 
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รูปท่ี 2.3 กำรใชค้  ำสั่ง if ลงบอร์ด Arduino  
(www.myarduino.net/article/87/สอนใชง้ำน-arduino-if-else-ตรวจสอบเง่ือนไข-ถูกผิด) 
 
ใหก้๊อปโคด้ขำ้งล่ำงทดสอบ กำรใชค้  ำสั่ง if...else ลงบอร์ด Arduino 
char key = '0' ; //ตวัแปรเก็บค่ำท่ีคอมพิวเตอร์ส่งมำ 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("My arduino"); 
} 
void loop() 
{ 
  if (Serial.available() > 0) { //ถำ้คอมพิวเตอร์ส่งขอ้มูลมำใหจะท ำใน if น้ี 
    key = Serial.read(); //น ำค่ำท่ีคอมพิวเตอร์ส่งมำเก็บในตวัแปร key 
    Serial.print("key : "); 
    Serial.println(key); //Arduino ส่งค่ำในตวัแปร key เขำ้คอมพิวเตอร์ Serial Monitor 
  }  
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    if (key == '1') { //ถำ้ตวัแปร key เท่ำกบั 1 ใหท้ ำในปีกกำน้ี 
    Serial.println("myarduino 1"); // Arduino ส่งข้อควำมตอบกลับมำทำง Serial 
Monitor "myarduino 1" 
 } 
    else { //ถำ้ key ไม่เท่ำกบั 1 ใหท้ ำในปีกกำน้ี 
    Serial.println("I Love Myarduino"); 
  } 
  delay(1000); 
} 
          โคด้ขำ้งบนเป็นกำรใช ้ค ำสั่ง if..else ในกำรตรวจสอบเง่ือนไข  ให้พิมพ ์1 แลว้กด Send  ส่ง
ค่ำ 1 จำกคอมพิวเตอร์มำเก็บไวใ้นตวัแปร key แลว้ให้ Arduino ตรวจสอบค่ำ key ถำ้ตวัแปล key 
เท่ำกบั 1 ให ้Arduino ส่งตอบกลบัมำทำง Serial Monitor วำ่ myarduino 1 ตำมรูปดำ้นล่ำง ต่อมำให้
ลอง พิมพ ์2 แลว้กด Send ถำ้ค่ำ key ไม่เท่ำกบั 1 ให้ท ำในปีกกำ else ให้ Arduino ส่งตอบกลบัมำ
ทำง Serial Monitor วำ่ I Love Myarduino ตำมรูปดำ้นล่ำง 
 

 
รูปท่ี 2.4 กำรใชค้  ำสั่ง กำรใชค้  ำสั่ง if...else ลงบอร์ด Arduino 
 



16 
 

 
 

2.3 ภำษำซี (C Programming Language) 
 ภำษำซี (C) เป็นภำษำโปรแกรมส ำหรับวตัถุประสงค์ทัว่ไป เร่ิมพฒันำขึ้นระหว่ำง พ.ศ. 

2512–2516 (ค.ศ. 1969–1973) โดยเดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) ท่ีเอทีแอนด์ทีเบลลแ์ล็บส์ (AT&T 
Bell Labs)  ภำษำซีเป็นภำษำท่ีมีควำมยืดหยุ่นในกำรเขียนโปรแกรมและมีเคร่ืองมืออ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้ำงและอนุญำตให้มีขอบข่ำยตวัแปร (scope) และกำร
เรียกซ ้ำ (recursion) ในขณะท่ีระบบชนิดตวัแปรอพลวตัก็ช่วยป้องกนักำรด ำเนินกำรท่ีไม่ตั้งใจหลำย
อยำ่ง เหมือนกบัภำษำโปรแกรมเชิงค ำสั่งส่วนใหญ่ในแบบแผนของภำษำอลักอล กำรออกแบบของ
ภำษำซีมีคอนสตรักต ์(construct) ท่ีโยงกบัชุดค ำสั่งเคร่ืองทัว่ไปไดอ้ยำ่งพอเพียง จึงท ำใหย้งัมีกำรใช้
ในโปรแกรมประยกุตซ่ึ์งแต่ก่อนลงรหสัเป็นภำษำแอสเซมบลี คือซอฟตแ์วร์ระบบอนัโดดเด่นอย่ำง
ระบบปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ ยนิูกซ์  

ภำษำซีเป็นภำษำโปรแกรมหน่ึงท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยมำกท่ีสุดตลอดกำล   และ
ตวัแปลโปรแกรมของภำษำซีมีใหใ้ชง้ำนไดส้ ำหรับสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติักำร
ต่ำง ๆ เป็นส่วนมำก 

ภำษำหลำยภำษำในยุคหลัง ได้หยิบยืมภำษำ ซี ไปใช้ทั้ งท ำ งตรงและทำงอ้อม 
ตวัอย่ำงเช่น ภำษำดี ภำษำโก ภำษำรัสต ์ภำษำจำวำ จำวำสคริปต์ ภำษำลิมโบ ภำษำแอลพีซี ภำษำซี
ชำร์ป ภำษำอ็อบเจกทีฟ-ซี ภำษำเพิร์ล ภำษำพีเอชพี ภำษำไพทอน ภำษำเวอริล็อก (ภำษำพรรณนำ
ฮำร์ดแวร์)  และซีเชลลข์องยนิูกซ์ ภำษำเหล่ำน้ีไดดึ้งโครงสร้ำงกำรควบคุมและคุณลกัษณะพื้นฐำน
อ่ืน ๆ มำจำกภำษำซี ส่วนใหญ่มีวำกยสัมพนัธ์คลำ้ยคลึงกบัภำษำซีเป็นอย่ำงมำกโดยรวม (ยกเวน้
ภำษำไพทอนท่ีต่ำงออกไปอย่ำงส้ินเชิง) และตั้งใจท่ีจะผสำนนิพจน์และขอ้ควำมสั่งท่ีจ ำแนกไดข้อง
วำกยสัมพนัธ์ของภำษำซี ดว้ยระบบชนิดตวัแปร ตวัแบบขอ้มูล และอรรถศำสตร์ท่ีอำจแตกต่ำงกนั
โดยมูลฐำน ภำษำซีพลสัพลสัและภำษำอ็อบเจกทีฟ-ซีเดิมเกิดขึ้นในฐำนะตวัแปลโปรแกรมท่ีสร้ำง
รหัสภำษำซี ปัจจุบนัภำษำซีพลสัพลสัแทบจะเป็นเซตใหญ่ของภำษำซี [9] ในขณะท่ีภำษำอ็อบเจก
ทีฟ-ซีก็เป็นเซตใหญ่อนัเคร่งครัดของภำษำซี  

ก่อนท่ีจะมีมำตรฐำนภำษำซีอย่ำงเป็นทำงกำร ผูใ้ช้และผูพ้ฒันำต่ำงก็เช่ือถือในขอ้ก ำหนด
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรในหนังสือท่ีเขียนโดยเดนนิส ริตชี และไบรอนั เคอร์นิกนั (Brian Kernighan) 
ภำษำซีรุ่นนั้นจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่ำ ภาษาเคแอนด์อาร์ซี (K&R C) ต่อมำ พ.ศ. 2532 สถำบัน
มำตรฐำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ  (ANSI) ได้ตีพิมพ์มำตรฐำนส ำหรับภำษำซีขึ้นมำ เรียกกัน
ว่ำ ภาษาแอนซีซี (ANSI C) หรือ ภาษาซี89 (C89) ในปีถดัมำ องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยกำร
มำตรฐำน (ISO) ไดอ้นุมติัให้ขอ้ก ำหนดเดียวกนัน้ีเป็นมำตรฐำนสำกล เรียกกนัว่ำ ภาษาซี90 (C90) 
ใ น เ วล ำต่ อม ำ อี ก  อ งค์ ก ำ รฯ  ก็ ไ ด้ เ ผ ย แพ ร่ ส่ วนขย ำ ยม ำตรฐ ำน เพื่ อ รอ ง รับ สำกลวิ
วตัน์ (internationalization) เม่ือ พ.ศ. 2538 และมำตรฐำนท่ีตรวจช ำระใหม่เม่ือ พ.ศ. 2542 เรียกกนั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F-%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5#cite_note-AutoTX-4-9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ว่ำ ภาษาซี99 (C99) มำตรฐำนรุ่นปัจจุบันก็ได้รับอนุมัติเม่ือเดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 เรียกกัน
วำ่ ภาษาซี12 (C12) 

ภำษำซีเป็นภำษำท่ีใชใ้นกำรมีปฏิสัมพนัธ์เช่น เชิงค ำสั่ง (หรือเชิงกระบวนงำน) ถูกออกแบบ
ขึ้นเพื่อใชแ้ปลดว้ยตวัแปลโปรแกรมแบบกำรเช่ือมโยงท่ีตรงไปตรงมำ สำมำรถเขำ้ถึงหน่วยควำมจ ำ
ในระดับล่ำง เพื่อสร้ำงภำษำท่ีจบัคู่อย่ำงมีประสิทธิภำพกับชุดค ำสั่งเคร่ือง และแทบไม่ตอ้งกำร
สนบัสนุนใด ๆ ขณะท ำงำน ภำษำซีจึงเป็นประโยชน์ส ำหรับหลำยโปรแกรมท่ีก่อนหนำ้น้ีเคยเขียน
ในภำษำแอสเซมบลีมำก่อน 

หำกค ำนึงถึงควำมสำมำรถในระดับล่ำง ภำษำน้ีถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรเขียน
โปรแกรมท่ีขึ้นอยู่กบัเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง (machine-independent) โปรแกรมภำษำซีท่ีเขียนขึ้นตำม
มำตรฐำนและเคล่ือนยำ้ยได ้สำมำรถแปลไดบ้นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติักำรต่ำง 
ๆ อย่ำงกวำ้งขวำง โดยแกไ้ขรหัสตน้ฉบบัเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งแกไ้ขเลย ภำษำน้ีสำมำรถใชไ้ด้
บนแพลตฟอร์มไดห้ลำกหลำยตั้งแต่ไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตวัไปจนถึง[[แฮร่ีเคน)) 

ภำษำซีมีส่ิงอ ำนวยส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้ำง และสำมำรถก ำหนดขอบข่ำยตวั
แปรและเรียกซ ้ำ เช่นเดียวกบัภำษำโปรแกรมเชิงค ำสั่งส่วนใหญ่ในสำยตระกูลภำษำอลักอล ในขณะ
ท่ีระบบชนิดตวัแปรแบบอพลวตัช่วยป้องกนักำรด ำเนินกำรท่ีไม่ไดต้ั้งใจ รหัสท่ีท ำงำนไดท้ั้งหมด
ในภำษำซีถูกบรรจุอยู่ในฟังก์ชนั พำรำมิเตอร์ของฟังก์ชนัส่งผ่ำนดว้ยค่ำของตวัแปรเสมอ ส่วนกำร

ส่งผ่ำนดว้ยกำรอำ้งอิงจะถูกจ ำลองขึ้นโดยกำรส่งผ่ำนค่ำตวัช้ี ชนิดขอ้มูลรวมแบบแตกต่ำง ( struct ) 

ช่วยให้สมำชิกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถรวมกนัและจดักำรไดใ้นหน่วยเดียว รหัสตน้ฉบบัของ

ภำษำซีเป็นรูปแบบอิสระ ซ่ึงใชอ้ฒัภำค ( ; ) เป็นตวัจบค ำสั่ง (มิใช่ตวัแบ่ง) 

ภำษำซียงัมีลกัษณะเฉพำะต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
• ตวัแปรอำจถูกซ่อนในบลอ็กซอ้นใน 
• ชนิดตวัแปรไม่เคร่งครัด เช่นขอ้มูลตวัอกัษรสำมำรถใชเ้ป็นจ ำนวนเตม็ 
• เขำ้ถึงหน่วยควำมจ ำคอมพิวเตอร์ในระดบัต ่ำโดยแปลงท่ีอยู่ในเคร่ืองดว้ยชนิดตวัแปรตวัช้ี 

(pointer) 
• ฟังกช์นัและตวัช้ีขอ้มูลรองรับกำรท ำงำนในภำวะหลำยรูปแบบ (polymorphism) 
• กำรก ำหนดดชันีแถวล ำดบัสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีรอง คือนิยำมในพจน์ของเลขคณิตของตวัช้ี 
• ตัวประมวลผลก่อนส ำหรับกำรนิยำมแมโคร กำรรวมไฟล์รหัสต้นฉบับ และกำรแปล

โปรแกรมแบบมีเง่ือนไข 
• ควำมสำมำรถท่ีซับซ้อนเช่น ไอ/โอ กำรจดักำรสำยอกัขระ และฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ 

รวมอยูใ่นไลบรำรี 
• ค ำหลกัท่ีสงวนไวมี้จ ำนวนค่อนขำ้งนอ้ย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B599&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B511&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD/%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
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• ตวัด ำเนินกำรแบบประสมจ ำนวนมำก เช่น += , -= , *= , ++  ฯลฯ 

โครงสร้ำงกำรเขียน คลำ้ยภำษำบีมำกกวำ่ภำษำอลักอล ตวัอยำ่งเช่น 

• ใชว้งเล็บปีกกำ { ... }  แทนท่ีจะเป็น begin ... end  ในภำษำอลักอล 60 หรือวงเล็บโคง้ ( ...  

)  ในภำษำอลักอล 68 

• เท่ำกับ  =  ใช้ส ำหรับก ำหนดค่ำ  (คัดลอกข้อมูล) เหมือนภำษำฟอร์แทรน  แทนท่ีจะ

เป็น :=  ในภำษำอลักอล 

• เท่ำกับสองตวั ==  ใช้ส ำหรับเปรียบเทียบควำมเท่ำกัน แทนท่ีจะเป็น .EQ.  ในภำษำฟอร์

แทรนหรือ =  ในภำษำเบสิกและภำษำอลักอล 

• ตรรกะ "และ" กบั "หรือ" แทนดว้ย &&  กบั ||  ตำมล ำดบั แทนท่ีจะเป็นตวัด ำเนินกำร ∧ กบั 

∨ ในภำษำอลักอล แต่ตวัด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่ประเมินค่ำตวัถูกด ำเนินกำรทำงขวำ ถำ้
หำกผลลพัธ์จำกทำงซำ้ยสำมำรถพิจำรณำไดแ้ลว้ เหตุกำรณ์เช่นน้ีเรียกว่ำกำรประเมินค่ำแบบ
ลัดวงจร (short-circuit evaluation) และตัวด ำเนินกำรดังกล่ำวก็มีควำมหมำยต่ำงจำกตัว

ด ำเนินกำรระดบับิต &  กบั |  

ธรรมชำติของภำษำในระดบัต ่ำช่วยให้โปรแกรมเมอร์ควบคุมส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์กระท ำได้
อยำ่งใกลชิ้ด ในขณะท่ีอนุญำตใหมี้กำรปรับแต่งพิเศษและกำรท ำให้เหมำะท่ีสุดส ำหรับแพลตฟอร์ม
หน่ึงใดโดยเฉพำะ ส่ิงน้ีท ำใหร้หสัสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพบนฮำร์ดแวร์ท่ีมีทรัพยำกร
จ ำกดัมำก ๆ ไดเ้ช่นระบบฝังตวั 

ภำษำซีไม่มีคุณลกัษณะบำงอยำ่งท่ีมีในภำษำอ่ืนอำทิ 
• ไม่มีกำรนิยำมฟังกช์นัซอ้นใน 
• ไม่มีกำรก ำหนดค่ำแถวล ำดับหรือสำยอักขระโดยตรง (กำรคดัลอกข้อมูลจะกระท ำผ่ำน

ฟังกช์นัมำตรฐำน แต่ก็รองรับกำรก ำหนดค่ำวตัถุท่ีมีชนิดเป็น struct  หรือ union ) 

• ไม่มีกำรเก็บขอ้มูลขยะโดยอตัโนมติั 
• ไม่มีขอ้ก ำหนดเพื่อกำรตรวจสอบขอบเขตของแถวล ำดบั 
• ไม่มีกำรด ำเนินกำรส ำหรับแถวล ำดบัทั้งชุดในระดบัตวัภำษำ 

• ไม่มีวำกยสัมพนัธ์ส ำหรับช่วงค่ำ (range) เช่น A..B  ท่ีใชใ้นบำงภำษำ 

• ก่อนถึงภำษำซี99 ไม่มีกำรแบ่งแยกชนิดข้อมูลแบบบูล (ค่ำศูนย์หรือไม่ศูนย์ถูกน ำมำใช้
แทน) [12] 

• ไม่มีส่วนปิดคลุมแบบรูปนยั (closure) หรือฟังก์ชนัในรูปแบบพำรำมิเตอร์ (มีเพียงตวัช้ีของ
ฟังกช์นัและตวัแปร) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5_60&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5_68&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5#cite_note-12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1_(%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
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• ไม่มีตัวสร้ำงและโครูทีน กำรควบคุมกระแสกำรท ำงำนภำยในเทร็ดมีเพียงกำรเรียกใช้

ฟังกช์นัซอ้นลงไป เวน้แต่กำรใชฟั้งกช์นั longjmp  หรือ setcontext  จำกไลบรำรี 

• ไม่มีกำรจัดกระท ำส่ิงผิดปรกติ (exception handling) ฟังก์ชันไลบรำรีมำตรฐำนจะแสดง

เง่ือนไขขอ้ผิดพลำดด้วยตวัแปรส่วนกลำง errno  และ/หรือค่ำกลบัคืนพิเศษ และฟังก์ชัน

ไลบรำรีไดเ้ตรียม goto  แบบไม่ใช่เฉพำะท่ีไวด้ว้ย 

• กำรเขียนโปรแกรมเชิงมอดูลรองรับแค่ระดบัพื้นฐำนเท่ำนั้น 
• กำรโอเวอร์โหลดฟังก์ชันหรือตัวด ำเนินกำรไม่รองรับภำวะหลำยรูปแบบขณะแปล

โปรแกรม 
• กำรเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุรองรับในระดบัท่ีจ ำกดัมำก โดยพิจำรณำจำกภำวะหลำยรูปแบบ

กบักำรรับทอด (inheritance) 
• กำรซ่อนสำรสนเทศ (encapsulation) รองรับในระดบัท่ีจ ำกดั 
• ไม่รองรับโดยพื้นฐำนกบักำรท ำงำนแบบมลัติเทร็ดและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
• ไม่มีไลบรำรีมำตรฐำนส ำหรับคอมพิวเตอร์กรำฟิกส์และควำมจ ำเป็นหลำยอยำ่งในกำรเขียน

โปรแกรมประยกุต ์
คุณลกัษณะเหล่ำน้ีจ ำนวนหน่ึงมีให้ใช้ได้จำกส่วนขยำยในตวัแปลโปรแกรมบำงตวั หรือ

จดัสรรไวแ้ลว้ในสภำพแวดลอ้มของระบบปฏิบติักำร (เช่นโพสซิกซ์) หรือจดัเตรียมโดยไลบรำรี
ภำยนอก หรือสำมำรถจ ำลองโดยดัดแปลงแก้ไขรหัสท่ีมีอยู่ หรือบำงคร้ังก็ถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่
รูปแบบกำรเขียนโปรแกรมท่ีเหมำะสม 

กำรด ำเนินกำรหลำยอย่ำงในภำษำซีมีพฤติกรรมไม่นิยำมซ่ึงไม่ถูกก ำหนดว่ำตอ้งตรวจสอบ
ขณะแปลโปรแกรม ในกรณีของภำษำซี "พฤติกรรมไม่นิยำม" หมำยถึงพฤติกรรมเฉพำะอย่ำงท่ี
เกิดขึ้นโดยมำตรฐำนมิไดร้ะบุไว ้และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นก็ไม่มีในเอกสำรกำรใชง้ำนของภำษำซี หน่ึงใน
ชุดค ำสั่งท่ีมีช่ือเสียงและน่ำขบขนัจำกกลุ่มข่ำว comp.std.c และ comp.lang.c นั้นท ำให้โปรแกรม
เกิดปัญหำท่ีเรียกว่ำ "ปิศำจท่ีออกมำจำกจมูกของคุณ" (demons to fly out of your nose)  บำงคร้ังส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นในทำงปฏิบัติอันเป็นผลมำจำกพฤติกรรมไม่นิยำมท ำให้เกิดจุดบกพร่องท่ียำกต่อกำร
ตรวจสอบและอำจท ำให้ขอ้มูลในหน่วยควำมจ ำผิดแปลกไป ตวัแปลโปรแกรมบำงชนิดช่วยสร้ำง
กำรด ำเนินงำนท่ีท ำให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นและมีเหตุผล ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรแปลโดยตวัแปลชนิดอ่ืน
ท่ีอำจด ำเนินงำนไม่ เหมือนกัน สำเหตุท่ีพฤติกรรมบำงอย่ำงย ังคงไว้ว่ำไม่นิยำมก็ เพื่อให้
ตวัแปลโปรแกรมบนสถำปัตยกรรมชุดของค ำสั่งเคร่ืองท่ีหลำกหลำย สำมำรถสร้ำงรหสัท่ีท ำงำนได้
ในพฤติกรรมท่ีนิยำมอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซ่ึงเช่ือว่ำเป็นบทบำทหน่ึงท่ีส ำคญัของภำษำซีใน
ฐำนะภำษำส ำหรับสร้ำงระบบ ดงันั้นภำษำซีจึงส่งผลใหเ้กิดควำมรับผิดชอบของโปรแกรมเมอร์เพื่อ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Longjmp&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Setcontext&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Errno&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
news:comp.std.c
news:comp.lang.c
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่นิยำม โดยอำจใชเ้คร่ืองมือต่ำง ๆ เพื่อคน้หำส่วนของโปรแกรมว่ำพฤติกรรม
ใดบำ้งท่ีไม่นิยำม ตวัอยำ่งของพฤติกรรมไม่นิยำมเช่น 

• กำรเขำ้ถึงขอ้มูลนอกขอบเขตของแถวล ำดบั 
• ขอ้มูลลน้ (overflow) ในตวัแปรจ ำนวนเตม็มีเคร่ืองหมำย 
• ฟังก์ชันท่ีก ำหนดไว้ว่ำต้องส่งค่ำกลับ แต่ไม่มีค  ำสั่งส่งกลับ (return) ในฟังก์ชัน ใน

ขณะเดียวกนัค่ำส่งกลบัก็ถูกใชง้ำนดว้ย 
• กำรอ่ำนค่ำตวัแปรโดยท่ียงัไม่ไดก้  ำหนดค่ำเร่ิมตน้ 

กำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ีทั้งหมดเป็นขอ้ผิดพลำดในกำรเขียนโปรแกรม ซ่ึงสำมำรถปรำกฏใน
กำรใช้ภำษำโปรแกรมอ่ืน ๆ จ ำนวนมำก ภำษำซีจึงถูกวิพำกษ์วิจำรณ์เพรำะมำตรฐำนของมัน
สำมำรถช้ีใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมไม่นิยำมในหลำยกรณีไดอ้ยำ่งชดัเจน รวมไปถึงพฤติกรรมบำงอยำ่งท่ี
อำจนิยำมไวอ้ยำ่งดีแลว้ และไม่มีกำรระบุกลไกกำรจดักระท ำต่อขอ้ผิดพลำดขณะท ำงำนเลย 

ตวัอย่ำงหน่ึงของพฤติกรรมไม่นิยำมเช่นกำรเรียกใช้ fflush()  บนกระแสขอ้มูลป้อนเขำ้ ซ่ึง

ไม่จ ำเป็นว่ำจะท ำให้โปรแกรมท ำงำนผิดพลำด แต่ในบำงกรณีท่ีกำรท ำให้เกิดผลท่ีสอดคลอ้งกนัได้
นิยำมไวแ้ลว้อยำ่งดี มีควำมหมำยซ่ึงใชป้ระโยชน์ได ้(จำกตวัอยำ่งน้ีคือกำรสมมติใหข้อ้มูลท่ีป้อนเขำ้
ถูกละทิ้งทั้งหมดจนถึงอกัขระขึ้นบรรทดัใหม่ตวัถดัไป) เป็น ส่วนขยาย ท่ีอนุญำต ส่วนขยำยท่ีไม่
เป็นมำตรฐำนเช่นน้ีเป็นขอ้จ ำกดัควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนยำ้ยของซอฟตแ์วร์ 

กำรเร่ิมตน้พฒันำภำษำซีเกิดขึ้นท่ีเบลลแ์ล็บส์ของเอทีแอนด์ทีระหว่ำง พ.ศ. 2512–2516  แต่
ตำมขอ้มูลของริตชี ช่วงเวลำท่ีเกิดควำมสร้ำงสรรคม์ำกท่ีสุดคือ พ.ศ. 2515 ภำษำน้ีถูกตั้งช่ือว่ำ "ซี" 
เพรำะคุณลกัษณะต่ำง ๆ ต่อยอดมำจำกภำษำก่อนหนำ้คือ "บี" ซ่ึงจำกขอ้มูลของเคน ทอมป์สัน (Ken 
Thompson) กล่ำววำ่ภำษำบีเป็นรุ่นท่ีแยกตวัออกจำกภำษำบีซีพีแอลอีกทอดหน่ึง 

จุดเร่ิมตน้ของภำษำซีผูกอยู่กบักำรพฒันำระบบปฏิบติักำรยูนิกซ์อย่ำงใกลชิ้ด ซ่ึงเดิมพฒันำ
ดว้ยภำษำแอสเซมบลีบนหน่วยประมวลผลพีดีพี-7โดยริตชีและทอมป์สัน โดยผสมผสำนควำมคิด
หลำกหลำยจำกเพื่อนร่วมงำน ในตอนทำ้ยพวกเขำตดัสินใจท่ีจะยำ้ยระบบปฏิบติักำรนั้นลงในพีดีพี-
11 แต่ภำษำบีขำดควำมสำมำรถบำงอย่ำงท่ีจะใช้คุณลักษณะอันได้เปรียบของพีดีพี -11 เช่น
ควำมสำมำรถในกำรระบุต ำแหน่งท่ีอยูเ่ป็นไบต ์จึงท ำใหเ้กิดกำรพฒันำภำษำซีรุ่นแรกขึ้นมำ 

รุ่นดั้งเดิมของระบบยูนิกซ์บนพีดีพี-11ถูกพฒันำขึ้นดว้ยภำษำแอสเซมบลี เม่ือประมำณ พ.ศ. 

2516 ภำษำซีเพิ่มชนิดขอ้มูล struct  ท ำให้ภำษำซีเพียงพออย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงเคอร์เนลยูนิกซ์

ส่วนใหญ่ถูกเขียนด้วยภำษำซี น้ีก็เป็นเคอร์เนลหน่ึงของระบบปฏิบัติกำรท่ีพฒันำด้วยภำษำอ่ืน
นอกเหนือจำกภำษำแอสเซมบลี (ระบบอ่ืนเช่นมลัติกส์เขียนดว้ยภำษำพีแอล/วนั เอ็มซีพีส ำหรับ
เบอร์โรส์ บี5000เขียนดว้ยภำษำอลักอล ในปี พ.ศ. 2504) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5#%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5-7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B55000&action=edit&redlink=1
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เม่ือ พ.ศ. 2521 ไบรอนั เคอร์นิกนั (Brian Kernighan) และเดนนิส ริตชี ไดตี้พิมพห์นงัสือเล่ม
แรกช่ือ เดอะซีโปรแกรมมิงแลงกวิจ (The C Programming Language)  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม
โปรแกรมเมอร์ภำษำซีว่ำ "เคแอนด์อำร์" (K&R อกัษรย่อของผูแ้ต่งทั้งสอง) หนงัสือเล่มน้ีท ำหนำ้ท่ี
เป็นข้อก ำหนดของภำษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรมำหลำยปี ภำษำซีรุ่นดังกล่ำวจึงมักถูกอ้ำงถึงว่ำ
เป็น ภำษำเคแอนด์อำร์ซี (K&R C) ส่วนหนงัสือท่ีปรับปรุงคร้ังท่ีสองครอบคลุมมำตรฐำนแอนซีซีท่ี
มีขึ้นทีหลงั  

ภำษำเคแอนดอ์ำร์ซีไดแ้นะน ำคุณลกัษณะหลำยประกำรเช่น 
• ไลบรำรีไอ/โอมำตรฐำน 

• ชนิดขอ้มูล long int  (จ ำนวนเตม็ขนำดยำว) 

• ชนิดขอ้มูล unsigned int  (จ ำนวนเตม็ไม่มีเคร่ืองหมำย) 

• ตวัด ำเนินกำรก ำหนดค่ำแบบประสมในรูปแบบ =ตัวด าเนินการ (เช่น =- ) ถูกเปลี่ยนเป็น ตัว

ด าเนินการ= (เช่น -= ) เพื่อลดปัญหำควำมก ำกวมเชิงควำมหมำย อยำ่งเช่นกรณี i=-10  ซ่ึงจะ

ถูกตีควำมวำ่ i =- 10  แทนท่ีจะเป็นอยำ่งท่ีตั้งใจคือ i = -10  

แม้ว่ำหลังจำกกำรเผยแพร่มำตรฐำนของภำษำซีเม่ือ พ.ศ. 2532 ภำษำเคแอนด์อำร์ซีถูก
พิจำรณำว่ำเป็น "ส่วนร่วมต ่ำสุด" อยู่เป็นเวลำหลำยปี (ควำมสำมำรถในกำรแปลรหัสจ ำนวนหน่ึง
เป็นค ำสั่งซ่ึงท ำงำนได้บนเคร่ืองใดก็ตำมเป็นอย่ำงน้อย) ซ่ึงโปรแกรมเมอร์ภำษำซีต้องจ ำกัด
ควำมสำมำรถของพวกเขำในกรณีท่ีต้องกำรให้ระบบสำมำรถใช้ได้กับหลำยเคร่ืองมำกท่ีสุด 
เน่ืองจำกตวัแปลโปรแกรมเก่ำ ๆ ก็ยงัคงมีกำรใชง้ำนอยู ่และกำรเขียนภำษำซีแบบเคแอนด์อำร์อย่ำง
ระมดัระวงัสำมำรถเขำ้กนัไดก้บัภำษำซีมำตรฐำนเป็นอยำ่งดี 

ในภำษำซีรุ่นแรก ๆ เฉพำะฟังกช์นัท่ีคืนค่ำไม่เป็นจ ำนวนเตม็ จ ำเป็นตอ้งประกำศไวก่้อนกำร
นิยำมฟังกช์นัหำกมีกำรเรียกใช ้อีกนยัหน่ึงคือ ฟังกช์นัท่ีถูกเรียกใชโ้ดยไม่มีกำรประกำศมำก่อน ถือ
วำ่ฟังกช์นันั้นจะคืนค่ำเป็นจ ำนวนเตม็หำกค่ำของมนัถูกใชง้ำน ตวัอยำ่งเช่น 

long int SomeFunction(); 
/* int OtherFunction(); */ 
 
/* int */ CallingFunction() 
{ 
    long int test1; 
    register /* int */ test2; 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


22 
 

 
 

    test1 = SomeFunction(); 
    if (test1 > 0) 
        test2 = 0; 
    else 
        test2 = OtherFunction(); 
 
    return test2; 
} 

จำกตวัอย่ำงขำ้งตน้ กำรประกำศ int  ท่ีถูกคดัออก สำมำรถละเวน้ไดใ้นภำษำเคแอนด์อำร์ซี 

แต่ long int  จ ำเป็นตอ้งประกำศ 

กำรประกำศฟังก์ชนัของภำษำเคแอนด์อำร์ซีไม่มีกำรระบุขอ้มูลเก่ียวกับอำร์กิวเมนต์ท่ีใช้ 
ดงันั้นจึงไม่มีกำรตรวจชนิดขอ้มูลพำรำมิเตอร์ของฟังก์ชนั แมว้่ำตวัแปลโปรแกรมบำงตวัจะแสดง
ขอ้ควำมเตือน ถำ้ฟังกช์นัถูกเรียกใชภ้ำยในโดยมีจ ำนวนอำร์กิวเมนตท่ี์ผิด หรือถำ้ฟังกช์นัถูกเรียกใช้
หลำยคร้ังจำกภำยนอกโดยมีชนิดขอ้มูลของอำร์กิวเมนตต่์ำงกนั เคร่ืองมือภำยนอกอำทิ ลินต ์(lint) 
ของยูนิกซ์ถูกพฒันำขึ้นเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมคงเส้นคงวำของฟังก์ชนัท่ีใช้งำนขำ้มไฟล์
รหสัตน้ฉบบัหลำยไฟล ์

หลำยปีถดัจำกกำรเผยแพร่ภำษำเคแอนด์อำร์ซี คุณลกัษณะท่ีไม่เป็นทำงกำรหลำยอย่ำงก็ถูก
เพิ่มเขำ้มำในภำษำ ซ่ึงรองรับโดยตวัแปลโปรแกรมจำกเอทีแอนด์ทีและผูผ้ลิตรำยอ่ืน คุณลกัษณะท่ี
เพิ่มเหล่ำน้ีเช่น 

• ฟังกช์นั void  

• ฟังกช์นัท่ีคืนค่ำเป็นชนิดขอ้มูล struct  หรือ union  (แทนท่ีจะเป็นตวัช้ี) 

• กำรก ำหนดค่ำใหก้บัชนิดขอ้มูล struct  

• ชนิดขอ้มูลแจงนบั (enumerated type) 
ส่วนขยำยท่ีเพิ่มขึ้นอยำ่งมำกและกำรขำดขอ้ตกลงในเร่ืองไลบรำรีมำตรฐำน อีกทั้งควำมนิยม

ในภำษำและขอ้เท็จจริงท่ีว่ำไม่เพียงแต่ตวัแปลโปรแกรมยูนิกซ์เท่ำนั้นท่ีพฒันำขึ้นตำมขอ้ก ำหนด
ของเคแอนดอ์ำร์ ทั้งหมดน ำไปสู่ควำมส ำคญัของกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำน 

กำรเขียนโปรแกรมระบบเป็นกำรใช้งำนหลักของภำษำซี ซ่ึงรวมไปถึงกำรพัฒนำ
ระบบปฏิบติักำรและโปรแกรมประยุกต์ระบบฝังตวั เน่ืองจำกลกัษณะเฉพำะอนัเป็นท่ีตอ้งกำรถูก
รวมเข้ำไวด้้วยกัน อย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในเคล่ือนยำ้ยได้กับประสิทธิภำพของรหัสตน้ฉบบั 
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงท่ีอยู่ของฮำร์ดแวร์ท่ีระบุ ควำมสำมำรถเร่ือง type punning เพื่อให้เขำ้กบั

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_(%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Type_punning&action=edit&redlink=1


23 
 

 
 

ควำมตอ้งกำรกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีก ำหนดไวจ้ำกภำยนอก และควำมตอ้งกำรทรัพยำกรระบบขณะ
ท ำงำนต ่ำ ภำษำซีสำมำรถใช้เขียนโปรแกรมเว็บไซต์โดยใช้ซีจีไอเป็น "เกตเวย"์ เพื่อแลกเปล่ียน
สำรสนเทศระหว่ำงเว็บแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ และเบรำว์เซอร์  ปัจจัยบำงอย่ำงท่ีท ำให้เลือก
ภำษำซีแทนท่ีจะเป็นภำษำอินเทอร์พรีตเตอร์ คือควำมเร็ว เสถียรภำพ และควำมอ่อนไหวต่อกำร
เปล่ียนแปลงในสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกเป็นธรรมชำติของภำษำคอมไพเลอร์  

ผลจำกกำรยอมรับในระดบักวำ้งขวำงและประสิทธิภำพของภำษำซี ท ำให้ตวัแปลโปรแกรม 
ตวัแปลค ำสั่ง ไลบรำรีต่ำง ๆ ของภาษาอ่ืน มกัพฒันำขึ้นดว้ยภำษำซี ตวัอย่ำงเช่น ตวัแปลโปรแกรม
ภำษำไอเฟลหลำยโปรแกรมส่งข้อมูลออกเป็นรหัสภำษำซีเป็นภำษำกลำง เพื่อส่งต่อให้
ตวัแปลโปรแกรมภำษำซีต่อไป กำรพฒันำสำยหลกัของภำษำไพทอน ภำษำเพิร์ล 5 และภำษำพีเอช
พ ีทั้งหมดถูกเขียนขึ้นดว้ยภำษำซี 

ภำษำซีมีประสิทธิภำพส ำหรับคอมพิวเตอร์เพื่องำนค ำนวณและวิทยำศำสตร์ เน่ืองจำกควำม
ส้ินเปลืองต ่ำ ธรรมชำติของภำษำระดบัต ่ำ ธรรมชำติของภำษำท่ีถูกแปล และมีส่วนคณิตศำสตร์ท่ีดี
ในไลบรำรีมำตรฐำน ตัวอย่ำงของกำรใช้ภำษำซีในงำนค ำนวณและวิทยำศำสตร์ เช่น จีเอ็ม
พ ีไลบรำรีวิทยำศำสตร์ของกนู แมเทอแมติกำ แมตแลบ็ และแซส 

ภำษำซีบำงคร้ังใชเ้ป็นภำษำระหว่ำงกลำงในกำรท ำให้เกิดผลของภำษำอ่ืน แนวคิดน้ีอำจใช้
เพื่อควำมสะดวกต่อกำรเคล่ือนยำ้ย โดยใหภ้ำษำซีเป็นภำษำระหวำ่งกลำง ซ่ึงไม่จ ำเป็นตอ้งพฒันำตวั
สร้ำงรหัสแบบเจำะจงเคร่ือง ตวัแปลโปรแกรมท่ีใช้ภำษำซีในทำงน้ีเช่น บิตซี แกมบิต จีเอชซี สค
วีก และวำลำ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมภำษำซีถูกออกแบบมำเพื่อเป็นภำษำเขียนโปรแกรม ไม่ใช่
ภำษำเป้ำหมำยของตวัแปลโปรแกรม จึงเหมำะสมน้อยกว่ำส ำหรับกำรใช้เป็นภำษำระหว่ำงกลำง 
ดว้ยเหตุผลน้ีน ำไปสู่กำรพฒันำภำษำระหวำ่งกลำงท่ีมีพื้นฐำนบนภำษำซีเช่น ภำษำซีไมนสัไมนสั 

ผูใ้ชข้ั้นปลำยใชภ้ำษำซีอย่ำงแพร่หลำยเพื่อสร้ำงแอปพลิเคชนัของผูใ้ชเ้อง แต่เม่ือแอปพลิเค
ชนัใหญ่ขึ้น กำรพฒันำเช่นนั้นมกัจะยำ้ยไปท ำในภำษำอ่ืนท่ีพฒันำมำดว้ยกนั เช่นภำษำซีพลสัพลสั 
ภำษำซีชำร์ป ภำษำวิชวลเบสิก เป็นตน้ 

ภำษำซีรองรับตัวด ำเนินกำรหลำยประเภท ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในนิพจน์เพื่อระบุกำร
จดักำรท่ีจะถูกท ำใหเ้กิดผล ระหวำ่งกำรประเมินค่ำของนิพจน์นั้น ภำษำซีมีตวัด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

• พีชคณิต ( + , - , * , / , %) 

• กำรก ำหนดค่ำ ( = ) 

• กำรก ำหนดค่ำแต่งเติม ( += , -= , *= , /= , %= , &= , |= , ^= , <<= , >>= ) 

• ตรรกะระดบับิต (~ , & , | , ^ ) 

• กำรเล่ือนระดบับิต (<< , >> ) 

• ตรรกะแบบบูล ( ! , && , || ) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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• กำรประเมินค่ำเชิงเง่ือนไข ( ?: ) 

• กำรทดสอบภำวะเท่ำกนั ( == , != ) 

• กำรรวมอำร์กิวเมนตฟั์งกช์นั ( ( ) ) 

• กำรเพิ่มค่ำและกำรลดค่ำ ( ++ , -- ) 

• กำรเลือกสมำชิกในวตัถุ ( . , -> ) 

• ขนำดของวตัถุ ( sizeof ) 

• ควำมสัมพนัธ์เชิงอนัดบั (< , <= , > , >= ) 

• กำรอำ้งอิงและกำรถูกอำ้งอิง (& , * , [ ] ) 

• กำรล ำดบั ( , ) 

• กำรจดักลุ่มนิพจน์ยอ่ย ( ( ) ) 

• กำรแปลงชนิดขอ้มูล ( ( ) ) 

ภำษำซีมีไวยำกรณ์รูปนยัซ่ึงระบุโดยมำตรฐำนภำษำซี 
วำกยสัมพนัธ์ของกำรแปลงชนิดขอ้มูลสำมำรถใชแ้ปลงค่ำต่ำง ๆ ระหว่ำงชนิดขอ้มูลจ ำนวน

เต็มและจ ำนวนจุดลอยตัว (จ ำนวนทศนิยม) หรือระหว่ำงจ ำนวนเต็มสองจ ำนวน หรือระหว่ำง

จ ำ น ว น จุ ด ล อ ย ตั ว ส อ ง จ ำ น ว น ท่ี มี ข น ำ ด แ ต ก ต่ ำ ง กั น  ตั ว อ ย่ ำ ง เ ช่ น  ( long  

int)sqrt(1000.0) , (double)(256*256)  หรือ (float)sqrt(1000.0)  เป็นตน้ กำรแปลงชนิดขอ้มูลเป็น

ภำวะปริยำยในหลำยบริบทอำทิ เม่ือก ำหนดค่ำให้กบัตวัแปรหรือพำรำมิเตอร์ของฟังก์ชนั หรือเม่ือ
ใชจ้ ำนวนจุดลอยตวัเป็นดชันีของเวกเตอร์ หรือในกำรด ำเนินกำรทำงเลขคณิตท่ีมีตวัถูกด ำเนินกำร
เป็นขอ้มูลคนละชนิดกนั 

กำรแปลงค่ำระหวำ่งจ ำนวนเต็มและจ ำนวนจุดลอยตวัโดยทัว่ไป จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงกำร
เข้ำรหัสระดับบิตไปยงัขอบเขตท่ีเป็นไปได้เพื่อสงวนค่ำจ ำนวนของตัวถูกด ำเนินกำรนั้น ไม่
เหมือนกบักำรแปลงชนิดขอ้มูลกรณีอ่ืน (ซ่ึงกำรเขำ้รหสัระดบับิตของตวัถูกด ำเนินกำรจะถูกตีควำม
ใหม่ตำมชนิดเป้ำหมำยเพียงเท่ำนั้น) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรแปลงชนิดขอ้มูลจำกจ ำนวนเต็มไปเป็น
จ ำนวนจุดลอยตวัจะคงไวซ่ึ้งค่ำจ ำนวนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เวน้แต่ถำ้จ ำนวนบิตในชนิดเป้ำหมำยมีไม่
เพียงพอ กรณีดงักล่ำวจะท ำใหบิ้ตท่ีมีนยัส ำคญันอ้ยท่ีสุดสูญหำยไป 

ส่วนกำรแปลงชนิดขอ้มูลจำกจ ำนวนจุดลอยตวัไปเป็นจ ำนวนเต็มจะเกิดกำรตดัค่ำหลงัจุด
ทศนิยมอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้(ค่ำถูกปัดเศษเขำ้หำศูนย)์ ส ำหรับกำรปัดเศษชนิดอ่ืน ภำษซี99ไดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ในฟังกช์นัดงัน้ี (ใน <math.h> ) 

• round() : ปัดเศษไปยงัจ ำนวนเตม็ท่ีใกลสุ้ด 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sizeof&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Math.h&action=edit&redlink=1
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• rint() , nearbyint() : ปัดเศษตำมทิศทำงของจ ำนวนจุดลอยตวัปัจจุบนั 

• ceil() : ค่ำจ ำนวนเตม็นอ้ยสุดท่ีไม่นอ้ยกวำ่อำร์กิวเมนต ์(ปัดขึ้น) ดูเพิ่มท่ีฟังกช์นัเพดำน 

• floor() : ค่ำจ ำนวนเตม็มำกสุดท่ีไม่มำกกวำ่อำร์กิวเมนต ์(ปัดลง) ดูเพิ่มท่ีฟังกช์นัพื้น 

• trunc() : ปัดเศษเขำ้หำศูนย ์(เหมือนกบักำรแปลงชนิดขอ้มูลเป็นจ ำนวนเตม็) 

ฟังก์ชันทั้งหมดน้ีรับอำร์กิวเมนต์ double  และคืนค่ำเป็น double  ซ่ึงต่อจำกน้ีก็อำจแปลง

ชนิดขอ้มูลเป็นจ ำนวนเตม็อีกทีหำกจ ำเป็น 

กำรแปลงชนิดข้อมูลจำก  float  ไปเป็น double  จะคงไว้ซ่ึงค่ำจ ำนวนได้อย่ำงถูกต้อง 

ในขณะท่ีกำรแปลงกลบั ค่ำจะถูกปัดเศษซ่ึงมกัเป็นกำรปัดเศษเขำ้หำศูนย ์เพื่อให้พอดีกบัจ ำนวนบิต

ท่ีนอ้ยลง (เน่ืองจำก float  ก็มีช่วงเลขช้ีก ำลงัท่ีน้อยกว่ำดว้ย กำรแปลงชนิดขอ้มูลอำจให้ผลเป็นค่ำ

อนนัตแ์ทน) ตวัแปลโปรแกรมบำงโปรแกรมจะแปลงค่ำของ float  ไปเป็น double  โดยเบ้ืองหลงั

ในบำงบริบทเช่น พำรำมิเตอร์ของฟังก์ชันท่ีประกำศเป็น  float  ตำมควำมเป็นจริงอำจส่งค่ำ

เป็น double  ก็ได ้

เคร่ืองท่ีท ำตำมมำตรฐำนจ ำนวนจุดลอยตวัของ IEEE เหตุกำรณ์กำรปัดเศษบำงเหตุกำรณ์มี
ผลมำจำกสถำนะกำรปัดเศษปัจจุบนั (ไดแ้ก่กำรปัดเศษเลขคู่ กำรปัดเศษขึ้น กำรปัดเศษลง และกำร

ปัดเศษเขำ้หำศูนย)์ ซ่ึงอำจเรียกดูหรือตั้งค่ำสถำนะโดยใช้ฟังก์ชัน fegetround() / fesetround()  ท่ี

นิยำมไวใ้น <fenv.h>  

ภำษำซีมีระบบชนิดตวัแปรแบบไม่เคร่งครัด ซ่ึงมีควำมคลำ้ยคลึงบำงประกำรร่วมกบัภำษำ
ลูกของภำษำอลักอล อำทิ ภำษำปำสกำล ภำษำซีมีชนิดตวัแปรท่ีเตรียมไวแ้ลว้ส ำหรับจ ำนวนเต็ม
หลำยขนำด แบบทั้งมีเคร่ืองหมำยและไม่มีเคร่ืองหมำย จ ำนวนจุดลอยตวั ตวัอกัขระ และชนิดขอ้มูล

แจงนบั ( enum ) ในภำษำซี99 ไดเ้พิ่มชนิดตวัแปรแบบบูลเขำ้ไปดว้ย ภำษำซีก็ยงัมีชนิดตวัแปรท่ีรับ

ทอดมำดว้ยเช่นแถวล ำดบั ตวัช้ี ระเบียน ( struct ) และยเูนียน ( union ) 

ภำษำซีมกัใชก้บักำรเขียนโปรแกรมระบบในระดบัต ่ำ ซ่ึงอำจหลบเล่ียงกำรใชร้ะบบชนิดตวั
แปรเม่ือจ ำเป็น ตวัแปลโปรแกรมจะพยำยำมท ำให้แน่ใจวำ่ ชนิดตวัแปรถูกใชอ้ย่ำงถูกตอ้งในนิพจน์
ส่วนใหญ่ แต่โปรแกรมเมอร์ก็สำมำรถลบลำ้งกำรตรวจสอบเช่นนั้นไดห้ลำยทำง อำทิ กำรโยนชนิด
ขอ้มูล (type cast) เพื่อแปลงค่ำจำกชนิดหน่ึงไปเป็นชนิดหน่ึงอย่ำงชัดเจน หรือกำรใช้ตวัช้ีหรือ
ยเูนียนเพื่อแปลควำมหมำยบิตของค่ำท่ีอยูภ่ำยในไปเป็นอีกชนิดหน่ึง 

ภำษำซีรองรับกำรใช้งำนตวัช้ี (pointer) ซ่ึงเป็นชนิดขอ้มูลส ำหรับกำรอำ้งอิงอย่ำงง่ำยชนิด
หน่ึง ท่ีเก็บบนัทึกท่ีอยู่หรือต ำแหน่งของวตัถุหรือฟังก์ชนัในหน่วยควำมจ ำ ตวัช้ีสำมำรถ อ้างอิง
กลับ (dereference) เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบนัทึกในต ำแหน่งท่ีถูกช้ีอยู ่หรือเพื่อเรียกใชฟั้งก์ชนัท่ีถูกช้ีอยู ่
ตวัช้ีสำมำรถจดัด ำเนินกำรก ำหนดค่ำและเลขคณิตของตวัช้ีไดด้ว้ย ค่ำของตวัช้ีขณะโปรแกรมท ำงำน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_854&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenv.h&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_(%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87_(%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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มักจะเป็นต ำแหน่งมูลฐำนในหน่วยควำมจ ำ (ซ่ึงอำจเสริมด้วยค่ำออฟเซตในหน่วยเวิร์ด) แต่
เน่ืองจำกตวัช้ีมีกำรระบุชนิดตำมขอ้มูลท่ีช้ีไป ตวัแปลโปรแกรมจึงสำมำรถตรวจสอบชนิดตวัแปร
ในนิพจน์ต่ำง ๆ รวมทั้งตวัช้ีดว้ยกนัเองขณะแปลได ้เลขคณิตของตวัช้ีจะแปรสัดส่วนของขนำดโดย
อัตโนมัติตำมชนิดข้อมูลท่ีช้ีไป (ดูเพิ่มท่ีส่วนควำมใช้แทนกันได้ระหว่ำงตัวช้ีและแถวล ำดับ) 
จุดประสงคข์องกำรใชต้วัช้ีมีหลำกหลำยในภำษำซีเช่น สำยอกัขระมกัจดัด ำเนินกำรโดยใชต้วัช้ีไป
ยงัแถวล ำดบัของตวัอกัขระ กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำพลวตั (dynamic memory allocation) สำมำรถ
กระท ำได้ด้วยตัว ช้ี  ชนิดข้อมูลชนิดอ่ืนเช่น  ต้นไม้ ปกติจะถูกพัฒนำขึ้ นโดยกำรจัดสรร

วตัถุ struct  โดยพลวตั ซ่ึงเช่ือมโยงแต่ละหน่วยเขำ้กนัด้วยตวัช้ี ตวัช้ีของฟังก์ชนัใช้เพื่อกำรเรียก

กลบั (callback) ส ำหรับชุดค ำสั่งจดักำรเหตุกำรณ์ เป็นตน้ 
ตัวชีว่้าง (null pointer) คือตวัช้ีท่ีช้ีไปยงัต ำแหน่งท่ีใชง้ำนไม่ได ้ซ่ึงจะมีค่ำเป็น 0  กำรอำ้งอิง

กลบัของตวัช้ีวำ่งจึงไม่มีควำมหมำย และโดยทัว่ไปใหผ้ลเป็นขอ้ผิดพลำดขณะท ำงำน อยำ่งไรก็ตำม
ตวัช้ีว่ำงก็มีประโยชน์ส ำหรับกรณีพิเศษเช่น ใช้เป็นจุดส้ินสุดหน่วยสุดทำ้ยของรำยกำรโยง ซ่ึง
หมำยควำมว่ำไม่มีตวัช้ีไปหน่วยอ่ืนแลว้ หรือใชแ้จง้ขอ้ผิดพลำดจำกฟังก์ชนัท่ีคืนค่ำเป็นตวัช้ี ตวัช้ี

วำ่งในกำรลงรหสัมกัจะน ำเสนอดว้ย 0  หรือ NULL  

ตวัช้ีวอยด์ ( void * ) คือตวัช้ีของวตัถุท่ีไม่ทรำบชนิดตวัแปร ดงันั้นจึงสำมำรถใช้เป็นตวัช้ี 

"ทัว่ไป" ก็ได ้แต่เน่ืองจำกขนำดและชนิดของวตัถุท่ีถูกช้ีไม่เป็นท่ีทรำบ ตวัช้ีวอยด์จึงไม่สำมำรถ
อำ้งอิงกลบัได ้และเลขคณิตของตวัช้ีก็ใชก้บัตวัช้ีวอยดไ์ม่ได ้แมว้ำ่ตวัช้ีของวตัถุชนิดหน่ึงอำจแปลง
เป็นตวัช้ีชนิดอ่ืนไดโ้ดยง่ำย (และในหลำยบริบทก็แปลงไดอ้ยำ่งคลุมเครือ) 

กำรใช้งำนตวัช้ีอย่ำงไม่ระมดัระวงัอำจเกิดอนัตรำยได ้เน่ืองจำกตวัแปรตวัช้ีสำมำรถช้ีไปท่ี
ต ำแหน่งใดก็ไดโ้ดยไม่มีกฎเกณฑ ์และปกติก็ไม่มีกำรตรวจสอบ ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดผลกระทบท่ีไม่พึง
ปรำรถนำ ถึงแมต้วัช้ีท่ีใชง้ำนอย่ำงถูกตอ้งไดช้ี้ไปยงัต ำแหน่งท่ีปลอดภยัอยู่แลว้ แต่มนัก็อำจถูกท ำ
ให้ช้ีไปยงัต ำแหน่งท่ีไม่ปลอดภยัโดยกำรด ำเนินกำรเลขคณิตท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือตวัช้ีไปยงัวตัถุท่ีอำจ
เรียกคืนกำรจดัสรรไปแลว้แต่ถูกเรียกใชใ้หม่ (ตวัช้ีอย่ำงหลวม dangling pointer) หรือตวัช้ีท่ีอำจใช้
งำนโดยไม่ก ำหนดค่ำเร่ิมต้น (ตัวช้ีตัวแทน wild pointer) หรือตัวช้ีท่ีอำจถูกก ำหนดด้วยค่ำท่ีไม่
ปลอดภัยโดยตรง ด้วยวิธีโยนชนิดตัวแปร ยูเนียน หรือผ่ำนค่ำมำจำกตัวช้ีอ่ืนท่ีเสีย เป็นต้น 
โดยทั่วไปภำษำซีอนุญำตให้จัดด ำ เ นินกำรและแปลงชนิดตัวแปรของตัว ช้ี ได้  แม้ว่ ำ
ตวัแปลโปรแกรมก็มีตวัเลือกส ำหรับกำรตรวจสอบอยู่หลำยระดับก็ตำม ภำษำโปรแกรมอ่ืนบำง
ภำษำจดักำรปัญหำน้ีโดยก ำหนดใหใ้ชช้นิดตวัแปรอำ้งอิงท่ีเคร่งครัดมำกกวำ่ 

ชนิดขอ้มูลแถวล ำดบั (array) ในภำษำซีแบบดั้งเดิมมีขนำดคงท่ีและสถิต ซ่ึงจะถูกก ำหนด
ตอนแปลโปรแกรม (ในเวลำถดัมำ มำตรฐำนภำษำซี99 อนุญำตใหส้ร้ำงแถวล ำดบัท่ีมีควำมยำวแปร
ได)้ อยำ่งไรก็ตำมแถวล ำดบัสำมำรถก ำหนดให้จดัสรรเน้ือท่ีหน่วยควำมจ ำขนำดใดก็ไดข้ณะท ำงำน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5#%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89_(%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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โดยใช้ฟังก์ชัน malloc  จำกไลบรำรีมำตรฐำน แลว้ท ำให้เป็นแถวล ำดับ กำรท ำให้เป็นหน่ึงเดียว

ระหว่ำงแถวล ำดับและตวัช้ีของภำษำซี ท ำให้หมำยควำมว่ำแถวล ำดับท่ีแทจ้ริงและแถวล ำดับท่ี
จดัสรรอย่ำงพลวตัเสมือนใช้แทนกนัได ้เน่ืองดว้ยแถวล ำดบัเขำ้ถึงผ่ำนตวัช้ีเสมอ (ในทำงปฏิบติั) 
กำรเขำ้ถึงแถวล ำดับจึงไม่มีกำรตรวจสอบขนำดภำยใตแ้ถวล ำดับ แมว้่ำตัวแปลโปรแกรมอำจมี
ตวัเลือกส ำหรับตรวจสอบขอบเขตก็ตำม กำรใช้งำนเกินขอบเขตของแถวล ำดับจึงยงัคงสำมำรถ
เป็นไปได ้ซ่ึงเกิดขึ้นค่อนขำ้งเป็นปกติในรหัสท่ีเขียนอย่ำงไม่ระมดัระวงั และน ำไปสู่ผลสะทอ้น
กลบัหลำยอย่ำงอำทิ กำรเขำ้ถึงหน่วยควำมจ ำท่ีไม่อนุญำต กำรท ำให้ขอ้มูลผิดแปลกไป บฟัเฟอร์
ส่วนลน้ และส่ิงผิดปรกติขณะท ำงำน 

ถึงแมภ้ำษำซีรองรับแถวล ำดับแบบสถิต แต่ก็ไม่จ ำเป็นว่ำดัชนีของแถวล ำดับจะตอ้งมีผล 
(กำรตรวจสอบขอบเขต) ตวัอย่ำงเช่น เรำสำมำรถลองบนัทึกค่ำสมำชิกตวัท่ีหกลงในแถวล ำดบัท่ีมี
สมำชิกห้ำตัวได้ ซ่ึงจะท ำให้เกิดผลท่ีไม่คำดคิด ควำมผิดพลำดเช่นน้ีเรียกว่ำ บัฟเฟอร์ส่วน
ล้น (buffer overflow/overrun) เป็นสำเหตุท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงของปัญหำดำ้นควำมปลอดภยั เน่ืองจำก
เทคโนโลยีกำรก ำจดักำรตรวจสอบขอบเขต (bounds-checking elimination) ไม่มีอยู่เลยเม่ือภำษำซี
ถูกนิยำมขึ้น กำรตรวจสอบขอบเขตจึงลดทอนประสิทธิภำพอยำ่งรุนแรง โดยเฉพำะกบักำรค ำนวณ
เชิงจ ำนวน เม่ือสองสำมปีก่อนหน้ำนั้ น ตัวแปลภำษำฟอร์แทรนมีตัวเลือกให้เปิดหรือปิดกำร
ตรวจสอบขอบเขตได ้แต่ตวัเลือกเช่นน้ีไม่มีประโยชน์ต่อภำษำซี เพรำะอำร์กิวเมนตข์องแถวล ำดบั
ถูกผำ่นค่ำดว้ยตวัช้ีธรรมดำ 

ภำษำซีไม่มีขอ้ก ำหนดพิเศษส ำหรับกำรประกำศแถวล ำดบัหลำยมิติ แต่ออกจะขึ้นอยู่กบักำร
เรียกซ ้ ำภำยในระบบชนิดตวัแปร เพื่อประกำศแถวล ำดบัของแถวล ำดบั ซ่ึงสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จ
ไดเ้หมือนกนั ค่ำดชันีของ "แถวล ำดบัหลำยมิติ" ท่ีสร้ำงขึ้นสำมำรถพิจำรณำว่ำเพิ่มขึ้นตำมอนัดบั
เรียงตำมแถว (row-major order) 

โดยปกติแถวล ำดบัหลำยมิติถูกใช้งำนในขั้นตอนวิธีเชิงจ ำนวนเพื่อเก็บขอ้มูลเมทริกซ์ (ซ่ึง
ประยุกตม์ำจำกพีชคณิตเชิงเส้นเป็นหลกั) โครงสร้ำงของแถวล ำดบัในภำษำซีเหมำะสมเป็นอย่ำงดี
ส ำหรับงำนน้ี แต่เน่ืองจำกแถวล ำดับถูกผ่ำนค่ำด้วยตวัช้ี ขอบเขตของแถวล ำดับจึงตอ้งเป็นค่ำท่ี
ทรำบและตำยตวั หรือไม่เช่นนั้นก็ตอ้งผ่ำนค่ำไปพร้อมกบัซับรูทีนท่ีจ ำเป็นตอ้งทรำบ นอกจำกน้ี 
แถวล ำดับของแถวล ำดับท่ีจัดสรรขนำดแบบพลวตั ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยใช้ดัชนีสองชั้น 
(ตวัอยำ่งกรณีน้ีเช่นกำรจดัสรรแถวล ำดบัดว้ย "เวกเตอร์แถว" ของตวัช้ีไปยงัสดมภ)์ 

ภำษำซี99 ไดแ้นะน ำ "แถวล ำดบัควำมยำวแปรได"้ เพิ่มเขำ้มำ แต่ก็ยงัมีปัญหำบำงประกำรท่ี
เหมือนกบัปัญหำแถวล ำดบัของภำษำซี 

คุณลกัษณะเด่นชดัของภำษำซี (ซ่ึงอำจท ำให้สับสนดว้ย) คือกำรปฏิบติัต่อแถวล ำดบัและตวั

ช้ี สัญกรณ์แถวล ำดบั x[i]  สำมำรถใช้กบัตวัช้ี x  ได ้โดยแปลควำมหมำยว่ำเป็นกำรเขำ้ถึงวตัถุตวั

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_(%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
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ท่ี i + 1  ของวตัถุขอ้มูลท่ีอยู่ติดกนัถดัจำกต ำแหน่งท่ี x  ช้ีอยู่ ซ่ึงถือว่ำเป็นสมำชิกตวัแรกของแถว

ล ำดบั ( x[0] ) 

x[i]  มีควำมหมำยเทียบเท่ำ *(x + i)  ตำมรูปแบบ และเน่ืองจำกชนิดตวัแปรของตวัช้ีเป็นท่ี

ทรำบขณะแปล ต ำแหน่ง x + i  ท่ีช้ีไปมิไดห้มำยควำมว่ำจำกต ำแหน่ง x  แลว้เพิ่มไปอีก i  ไบต์ แต่

หมำยถึงเพิ่มไปอีก ( i  คูณดว้ยขนำดของสมำชิกท่ีต ำแหน่ง x ) ขนำดของสมำชิกน้ีไดม้ำจำกกำรใช้

ตวัด ำเนินกำร sizeof  บนสมำชิกท่ีอำ้งอิงกลบัตวัใดตวัหน่ึงของ x  ดงัเช่น n = sizeof *x  หรือ n =  

sizeof x[0]  

นอกจำกน้ีในบริบทส่วนใหญ่ของนิพจน์ ช่ือของแถวล ำดับจะถูกแปลงเป็นตวัช้ีท่ีช้ีไปยงั
สมำชิกตวัแรกของแถวล ำดบันั้น ส่ิงน้ีบอกเป็นนัยว่ำแถวล ำดบัจะไม่ถูกคดัลอกขอ้มูลไปทั้งหมด
เม่ือน ำไปตั้งช่ืออำร์กิวเมนตข์องฟังกช์นั แต่จะมีเพียงแค่ต ำแหน่งของสมำชิกตวัแรกเท่ำนั้นท่ีส่งผ่ำน
ไป ดงันั้นถึงแมว้่ำกำรเรียกใชฟั้งก์ชนัในภำษำซีจะตีควำมว่ำส่งโดยให้ค่ำ (pass-by-value) แต่แถว
ล ำดบันั้นส่งโดยอำ้งอิง (pass-by-reference) ในทำงปฏิบติั 

จ ำนวนสมำชิกของแถวล ำดับ x  ท่ีได้ประกำศไวแ้ลว้ สำมำรถค ำนวณได้จำก  sizeof x /  

sizeof x[0]  

กำรสำธิตอย่ำงหน่ึงท่ีน่ำสนใจต่อควำมใช้แทนกันได้ระหว่ำงตวัช้ีและแถวล ำดับแสดงไว้
ดำ้นล่ำง กำรก ำหนดค่ำทั้งส่ีมีควำมหมำยเทียบเท่ำกนัและเป็นรหสัท่ีใชง้ำนไดใ้นภำษำซี 

แมว้ำ่กำรก ำหนดค่ำทั้งส่ีเทียบเท่ำกนั แต่มีเพียงแบบแรกเท่ำนั้นท่ีแสดงรูปแบบกำรลงรหัสท่ี
ดี กรณีอ่ืนอำจพบไดใ้นรหสัภำษำซีท่ียุง่เหยงิ 

ถึงอย่ำงไรก็ตำมแถวล ำดับและตวัช้ีก็ยงัมีจุดท่ีแตกต่ำงแมว้่ำมนัจะเทียบเท่ำกนั ตวัช้ีไปยงั
สมำชิกตวัแรกซ่ึงแปลงมำจำกแถวล ำดบั ไม่มีเน้ือท่ีเก็บขอ้มูลต ำแหน่งของมนัเอง ต่ำงจำกตวัแปร
ตวัช้ีซ่ึงมี เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ส่ิงท่ีแถวล ำดบั "ช้ีไป" จึงไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้และไม่สำมำรถ
ก ำหนดค่ำใหม่ให้กับตัวแปรแถวล ำดับ (ค่ำต่ำง ๆ ของแถวล ำดับอำจคัดลอกได้ โดยใช้

ฟังกช์นั memcpy  เป็นตน้) 

ฟังก์ชันกำรท ำงำนหน่ึงท่ีส ำคัญท่ีสุดของภำษำโปรแกรมคือ กำรให้บริกำรกำรจัดกำร
หน่วยควำมจ ำและวตัถุท่ีบนัทึกอยู่ในหน่วยควำมจ ำ ภำษำซีมีสำมแนวทำงท่ีต่ำงกันเพื่อจัดสรร
หน่วยควำมจ ำส ำหรับวตัถุ 

• กำรจัดสรรหน่วยควำมจ ำสถิต  ท่ีว่ำงส ำหรับวัตถุในรหัสฐำนสองซ่ึงเว้นไว้ขณะแปล
โปรแกรม วตัถุเหล่ำน้ีมีอำยุขยั (extent) ตรำบเท่ำท่ีรหัสฐำนสองท่ีมีวตัถุนั้นบรรจุลงใน
หน่วยควำมจ ำ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3_(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1)&action=edit&redlink=1
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• กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำอตัโนมติั วตัถุชัว่ครำวสำมำรถเก็บบนัทึกในกองซอ้น (stack) และ
ท่ีวำ่งน้ีจะถูกเรียกคืนและใชใ้หม่หลงัจำกวตัถุท่ีประกำศเลิกกำรท ำงำนโดยอตัโนมติั 

• กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำพลวตั บล็อกต่ำง ๆ ของหน่วยควำมจ ำในขนำดท่ีตอ้งกำรสำมำรถ

ร้องขอไดข้ณะท ำงำน โดยใชฟั้งกช์นัไลบรำรีอำทิ malloc  จองเน้ือท่ีหน่วยควำมจ ำท่ีเรียกว่ำ

ฮีป (heap) บล็อกเหล่ำน้ีคงอยู่จนกว่ำจะถูกเรียกคืนเพื่อใช้ใหม่โดยใช้ฟังก์ชัน free  ใน

ภำยหลงั 
แนวทำงสำมอย่ำงน้ีเหมำะสมในสถำนกำรณ์และขอ้แลกเปล่ียนท่ีต่ำงกันไป ตวัอย่ำงเช่น 

กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำสถิตไม่มีกำรด ำเนินงำนส้ินเปลือง (overhead) เพื่อกำรจดัสรร กำรจดัสรร
หน่วยควำมจ ำอตัโนมติัอำจมีกำรส้ินเปลืองนอ้ย และกำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำพลวตัอำจเป็นไปได้
ว่ำมีควำมส้ินเปลืองอย่ำงมำกทั้งกำรจดัสรรและกำรเรียกคืน ในทำงตรงขำ้ม ท่ีว่ำงในกองซ้อน
โดยทัว่ไปมีขนำดจ ำกดัและไม่คงทนถำวรไปกว่ำหน่วยควำมจ ำแบบสถิตหรือท่ีว่ำงในฮีป และกำร
จดัสรรหน่วยควำมจ ำพลวตัสำมำรถจัดสรรวตัถุท่ีทรำบขนำดเฉพำะขณะท ำงำนได้ โปรแกรม
ภำษำซีส่วนใหญ่จึงใชง้ำนทั้งสำมแนวทำงอยำ่งกวำ้งขวำง 

กำรจัดสรรมัก ให้ควำมส ำคัญแ ก่แบบอัตโนมัติห รือแบบสถิตมำกกว่ ำ  เพรำะ
ตวัแปลโปรแกรมเป็นส่วนจดักำรหน่วยเก็บบนัทึก ท ำใหโ้ปรแกรมเมอร์ไม่ตอ้งจดัสรรและเรียกคืน
หน่วยเก็บบนัทึกจุกจิกด้วยตนเองซ่ึงเส่ียงต่อกำรเกิดขอ้ผิดพลำด อย่ำงไรก็ตำมโครงสร้ำงข้อมูล
หลำยชนิดสำมำรถขยำยขนำดไดใ้นขณะท ำงำน และเน่ืองจำกกำรจดัสรรสถิต (และกำรจดัสรร
อตัโนมติัในภำษำซี89 และซี90) จะตอ้งมีขนำดตำยตวัขณะแปลโปรแกรม หลำยสถำนกำรณ์จึง
จ ำเป็นตอ้งใช้กำรจดัสรรพลวตั ก่อนท่ีจะมีมำตรฐำนซี99 แถวล ำดบัควำมยำวแปรไดเ้ป็นตวัอย่ำง
ปัญหำหน่ึงของกรณีน้ี 

วตัถุท่ีจดัสรรแบบอตัโนมติัและพลวตัจะถูกก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ถำ้ไดร้ะบุไว ้หรือมิฉะนั้นมนั
จะมีค่ำท่ีไม่แน่นอน (ไม่ว่ำรูปแบบรหัสฐำนสองบนหน่วยเก็บบนัทึกจะเป็นอะไรก็ตำม ซ่ึงอำจไม่
เป็นค่ำท่ีใชง้ำนไดส้ ำหรับชนิดตวัแปรนั้น) ถำ้โปรแกรมพยำยำมเขำ้ถึงค่ำท่ีไม่ก ำหนดน้ี ผลลพัธ์จะ
ไม่สำมำรถนิยำมได ้ตวัแปลโปรแกรมสมยัใหม่หลำยโปรแกรมพยำยำมตรวจสอบและแจง้เตือน
เก่ียวกบัปัญหำน้ี แต่ก็จะเกิดทั้งผลบวกลวงและผลลบลวง 

ปัญหำอีกประกำรหน่ึงคือ กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำในฮีปจ ำเป็นตอ้งกระท ำพร้อมกบักำรใช้
งำนจริงด้วยตนเองในโปรแกรมใด ๆ ก็ตำม เพื่อให้มนัสำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่มำกท่ีสุดเท่ำท่ี
เป็นไปได ้ตวัอยำ่งเช่น ถำ้มีตวัช้ีไปยงัฮีปท่ีถูกจดัสรรนอกขอบเขต หรือค่ำของตวัช้ีถูกเขียนทบัก่อน

เรียกใช้ free  จะท ำให้หน่วยควำมจ ำท่ีต ำแหน่งนั้นไม่สำมำรถเรียกคืนเพื่อใช้ใหม่ภำยหลังและ

สูญเสียไปกับโปรแกรม อนัเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ  หน่วยความจ าร่ัว (memory leak) ในทำง
กลบักนั กำรปลดปล่อยหน่วยควำมจ ำเร็วเกินไปแลว้ยงัคงใชง้ำนอยูซ่ึ่งเป็นไปได ้แต่เน่ืองจำกระบบ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Malloc&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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จดัสรรหน่วยควำมจ ำสำมำรถจดัสรรอีกคร้ังหรือใช้หน่วยควำมจ ำท่ีถูกท ำให้ว่ำง พฤติกรรมท่ีคำด
เดำไม่ไดก้็อำจเกิดขึ้น โดยปกติอำกำรจะปรำกฏในส่วนของโปรแกรมท่ีอยู่ไกลจำกจุดท่ีท ำให้เกิด
ควำมผิดพลำดจริง ท ำใหต้รวจแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งยำกล ำบำก ปัญหำเช่นน้ีไดรั้บกำรปรับปรุงแกไ้ขใน
ภำษำโปรแกรมท่ีมีกำรเก็บกวำดขอ้มูลขยะอตัโนมติั 

ภำษำซีใชไ้ลบรำรีเป็นวิธีกำรหลกัส ำหรับส่วนขยำย ไลบรำรีคือกลุ่มของฟังก์ชนัท่ีบรรจุอยู่
ในไฟล์เดียวกนัโดย "ถำวร" ไลบรำรีแต่ละชนิดจะมีไฟล์ส่วนหัว ซ่ึงรวบรวมตน้แบบ (prototype) 
ตำมฟังก์ชนัท่ีมีอยู่ในไลบรำรีซ่ึงอำจถูกเรียกใช้โดยโปรแกรม และมีกำรประกำศชนิดขอ้มูลพิเศษ
และสัญลกัษณ์แมโครท่ีใชใ้นฟังกช์นัเหล่ำนั้น โปรแกรมจะตอ้งรวมไฟลส่์วนหัวน้ีเขำ้ไปเพื่อใชง้ำน
ไลบรำรี และไลบรำรีจะต้องเช่ือมโยงกับโปรแกรม ซ่ึงในหลำยกรณีอำจต้องใช้ ตัวบ่ง ช้ี

คอมไพเลอร์ (compiler flag) (เช่น -lm  ส ำหรับไลบรำรีคณิตศำสตร์เป็นตน้) 

ไลบรำรีสำมญัท่ีสุดคือไลบรำรีมำตรฐำนของภำษำซี ซ่ึงระบุไวโ้ดยมำตรฐำนไอโซและแอน
ซีซีและติดมำกบัทุกโปรแกรมท่ีพฒันำดว้ยภำษำซี (ส่วนกำรพฒันำบนสภำพแวดลอ้มแบบฝังตวั
อำจมีไลบรำรีมำตรฐำนเพียงส่วนย่อยส่วนหน่ึง) ไลบรำรีน้ีรองรับกระแสขอ้มูลรับเขำ้และส่งออก 
กำรจดัสรรหน่วยควำมจ ำ คณิตศำสตร์ สำยอกัขระ และค่ำของเวลำ 

ไลบรำ รีสำมัญอีกกลุ่ มห น่ึง เ ป็นฟังก์ชัน ท่ี เจำะจงใช้กับโปรแกรม ท่ีท ำง ำนบน
ระบบปฏิบติักำรยูนิกซ์หรือคลำ้ยยูนิกซ์ โดยเฉพำะฟังก์ชันท่ีมีส่วนต่อประสำนเขำ้กับเคอร์เนล 
ฟังก์ชันเหล่ำน้ีได้ให้รำยละเอียดไว้ในมำตรฐำนหลำกหลำยเช่นโพสซิกซ์หรือข้อก ำหนด
คุณลกัษณะยนิูกซ์เชิงเด่ียว (Single UNIX Specification) 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมหลำยโปรแกรมถูกเขียนขึ้นดว้ยภำษำซี ไลบรำรีอ่ืน ๆ ท่ีหลำกหลำยในวง
กวำ้งก็มีเช่นกนั บ่อยคร้ังท่ีไลบรำรีเหล่ำนั้นเขียนดว้ยภำษำซี เพรำะตวัแปลภำษำซีจะจดัสร้ำงรหัส
วตัถุ (object code) ท่ีมีประสิทธิภำพ จำกนั้นโปรแกรมเมอร์จะสร้ำงส่วนต่อประสำนไปยงัไลบรำรี 
จึงท ำให้ภำษำระดบัท่ีสูงกว่ำอย่ำงภำษำจำวำ ภำษำเพิร์ล และภำษำไพทอน สำมำรถใชง้ำนรูทีนใน
รหสัวตัถุได ้

เคร่ืองมือหลำยอย่ำงถูกสร้ำงขึ้นเพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์ภำษำซี เพื่อหลีกเล่ียงปัญหำ
บำงประเภทท่ีมำกบัภำษำ เช่นขอ้ควำมสั่งท่ีมีพฤติกรรมไม่นิยำม หรือขอ้ควำมสั่งท่ีปฏิบติัไม่ดีซ่ึง
อำจส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่ตั้งใจหรือควำมผิดพลำดขณะท ำงำน 

กำรตรวจสอบแกไ้ขรหัสตน้ฉบบัอตัโนมติัเป็นประโยชน์ส ำหรับทุกภำษำ และภำษำซีก็มี
เคร่ืองมือนั้นเช่นกนัเช่น lint กำรใช ้lint โดยปกติเพื่อตรวจจบัรหสัท่ีน่ำสงสัยเม่ือโปรแกรมเขียนขึ้น
เป็นคร้ังแรก เม่ือโปรแกรมผ่ำนกำรตรวจสอบจำก lint แลว้ มนัจึงจะถูกแปลดว้ยตวัแปลภำษำซี ตวั
แปลภำษำหลำยตวัก็สำมำรถเลือกไดเ้พื่อแจง้เตือน เก่ียวกบัโครงสร้ำงท่ีถูกตอ้งตำมวำกยสัมพนัธ์แต่
อำจเกิดควำมผิดพลำดไดจ้ริง มิสรำซี เป็นกลุ่มแนวทำงท่ีมีกรรมสิทธ์ิเพื่อกำรหลีกเล่ียงรหัสท่ีน่ำ
สงสัยเช่นนั้น ซ่ึงพฒันำขึ้นส ำหรับระบบฝังตวั 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Lint&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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นอกจำกน้ียงัมีตัวแปลโปรแกรม ไลบรำรี และกลไกระดับระบบปฏิบัติกำร เพื่อกำร
ตรวจสอบขอบ เขต ของแถ วล ำ ดับ  ก ำ รตรวจจับบัฟ เฟ อ ร์ ส่ วนล้น  ก ำ รท ำ ให้ เ ป็ น
อนุกรม (serialization) และกำรเก็บกวำดขอ้มูลขยะอตัโนมติั ซ่ึงมิใช่ส่วนหน่ึงท่ีเป็นมำตรฐำนของ
ภำษำซี 

เคร่ืองมืออ่ืนอยำ่งเช่น เพียวริฟำย แวลกรินด ์และกำรเช่ือมโยงกบัไลบรำรีท่ีมีฟังกช์นัจดัสรร
หน่วยควำมจ ำแบบพิเศษ สำมำรถช่วยเปิดเผยขอ้ผิดพลำดในหน่วยควำมจ ำขณะท ำงำนได ้

ภำษำซีมีอิทธิพลต่อภำษำอ่ืนในยคุหลงัทั้งในทำงตรงและทำงออ้มเช่น ภำษำจำวำ ภำษำเพิร์ล 
ภำษำพีเอชพี จำวำสคริปต์ ภำษำแอลพีซี ภำษำซีชำร์ป และซีเชลลข์องยูนิกซ์ อิทธิพลท่ีแพร่หลำย
มำกท่ีสุดคือรูปแบบวำกยสัมพนัธ์ ทุกภำษำท่ีกล่ำวมำไดร้วมวำกยสัมพนัธ์ของขอ้ควำมสั่งกบันิพจน์
ของภำษำซี พร้อมทั้งระบบชนิดตวัแปร อนัเป็นตวัแบบขอ้มูลและ/หรือโครงสร้ำงโปรแกรมขนำด
ใหญ่ท่ีต่ำงไปจำกของภำษำซี ซ่ึงบำงคร้ังก็ต่ำงกนัอยำ่งมำก 

เม่ือแนวคิดภำษำเชิงวตัถุเป็นท่ีนิยม ภำษำซีพลสัพลสัและภำษำอ็อบเจกทีฟ-ซีเป็นส่วนขยำย
ท่ีแตกต่ำงกนัของภำษำซีท่ีให้ควำมสำมำรถเชิงวตัถุได ้ภำษำทั้งสองแต่เดิมท ำให้เกิดผลโดยใชต้วั
แปลภำษำแบบแปลงรหัสต่อรหัส นัน่คือรหัสตน้ฉบบัของภำษำดงักล่ำวจะถูกแปลเป็นรหัสภำษำซี
ก่อน จำกนั้นจึงแปลดว้ยคอมไพเลอร์อีกต่อหน่ึง 

ภำษำซีพลสัพลสัประดิษฐ์ขึ้นโดยเบียเนอ สเดรำสดร็อบ (Bjarne Stroustrup) ให้เป็นภำษำท่ี
มีกำรท ำงำนเชิงวตัถุโดยมีวำกยสัมพนัธ์คลำ้ยภำษำซี ภำษำซีพลสัพลสัเพิ่มเติมควำมรัดกุมต่อชนิด
ตวัแปร ขอบข่ำย และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ และอนุญำตให้
เขียนโปรแกรมเชิงทัว่ไปผำ่นแม่แบบ ภำษำซีพลสัพลสัรองรับรหสัส่วนใหญ่ของภำษำซีจนแทบจะ
ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็มีข้อยกเว้นบำงประกำร (ดูเพิ่มท่ี ควำมเข้ำกันได้ระหว่ำงภำษำซีและ
ภำษำซีพลสัพลสั ส ำหรับรำยกำรควำมแตกต่ำงโดยละเอียด) 

ภำษำอ็อบเจกทีฟ-ซีเดิมเป็นเพียง "ชั้นบำง ๆ" บนภำษำซีและยงัคงครอบคลุมภำษำซีอย่ำง
เขม้งวด ซ่ึงอนุญำตให้เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใช้กระบวนทศัน์ชนิดตวัแปรผสมพลวตั/สถิต 
วำกยสัมพันธ์ของภำษำอ็อบเจกทีฟ -ซีมำจำกทั้ งภำษำซีและภำษำสมอลล์ทอล์ก  นั่นคือ 
วำกยสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประมวลผลก่อน นิพจน์ กำรประกำศฟังก์ชัน และกำรเรียกใช้
ฟังก์ชนัรับมำจำกภำษำซี ในขณะท่ีวำกยสัมพนัธ์ส ำหรับคุณลกัษณะเชิงวตัถุน ำมำจำกภำษำสมอลล์
ทอลก์ 

ภำษำดีท ำคุณลกัษณะหลำยอยำ่งใหต่้ำงออกไปแต่ยงัคงไวซ่ึ้งวำกยสัมพนัธ์ทัว่ไปของภำษำซี 
ไม่เหมือนภำษำซีพลสัพลสัท่ีแทบจะเขำ้กนัไดแ้บบยอ้นหลงักบัภำษำซี ภำษำดีละทิ้งคุณลกัษณะ
จ ำนวนหน่ึงของภำษำซีออกไป เน่ืองจำกวอลเตอร์ ไบรต์ (Walter Bright) ผูอ้อกแบบภำษำดี 
พิจำรณำว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้คุณลักษณะเหล่ำนั้ น รวมทั้ งตัวประมวลผลก่อนและไตร
อกัษร ส่วนขยำยบำงอยำ่งของภำษำดีไปยงัภำษำซี ทบัซอ้นกบัส่วนขยำยไปยงัภำษำซีพลสัพลสั 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F-%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD_%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3_(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3_(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1)&action=edit&redlink=1
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ภำษำลิมโบเป็นภำษำหน่ึงท่ีพัฒนำโดยทีมงำนท่ีเบลล์แล็บส์ และในขณะท่ียงัคงรักษำ
วำกยสัมพนัธ์และลกัษณะทัว่ไปบำงอยำ่งของภำษำซี ก็ยงัมีกำรเก็บกวำดขอ้มูลขยะและภำวะพร้อม
กนัท่ีมีพื้นฐำนบนกระบวนกำรส่ือสำรแบบล ำดบั (communicating sequential processes) 

ภำษำไพทอนสืบทอดมำจำกภำษำซีในแนวทำงท่ีต่ำงออกไป ในขณะท่ีวำกยสัมพนัธ์และ
ควำมหมำยของภำษำไพทอนแตกต่ำงกบัภำษำซีอย่ำงส้ินเชิง แต่เคร่ืองมือท ำให้เกิดผลในภำษำไพ
ทอนท่ีใชก้นัอยำ่งกวำ้งขวำงท่ีสุดคือซีไพทอน ซ่ึงเป็นโปรแกรมภำษำซีแบบโอเพนซอร์ซ ส่ิงน้ีช่วย
ให้ผูใ้ชส้ำมำรถเขียนภำษำซีเป็นส่วนขยำยของภำษำไพทอน หรือฝังภำษำไพทอนลงในโปรแกรม
ภำษำซี ควำมสัมพนัธ์อย่ำงใกลชิ้ดน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของภำษำไพทอนในฐำนะ
ภำษำพลวตัเพื่อกำรใชง้ำนทัว่ไป 

ภำษำเพิร์ลเป็นอีกตัวอย่ำงหน่ึงของภำษำโปรแกรมท่ีมีต้นก ำเนิดจำกภำษำซี โครงสร้ำง
โดยรวมทั้งหมดของภำษำเพิร์ลมำจำกภำษำซีอย่ำงมำก เคร่ืองมือท ำให้เกิดผลของภำษำเพิร์ล
มำตรฐำนเขียนขึ้นดว้ยภำษำซี และรองรับส่วนขยำยท่ีเขียนในภำษำซีดว้ย 

 
2.4 ผังงำน (Flowchart) 
 คือ แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนของ Algorithm, Workflow, Process เป็น
เคร่ืองมือใช้กำรรวบรวมจัดล ำดับควำมคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีชัดเจนและใช้วำง
แผนกำรท ำงำนขั้นแรก โดยสัญลกัษณ์ Flowchart แสดงถึงกำรท ำงำนลกัษณะต่ำงๆ เช่ือมต่อกนั  
Flowchart ถูกใชใ้นกำรออกแบบ เพื่อช่วยใหเ้ห็นภำพส่ิงท่ีเกิดขึ้นและช่วยใหเ้ขำ้ใจ 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
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รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ ผงังำน (Flowchart) (http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html) 

http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html
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2.4.1 ประโยชนข์องผงังำน  
                   1) ช่วยอธิบำยล ำดบัขั้นตอนกำรท ำงำนของโปรแกรม 

    2) ท ำใหต้รวจสอบขอ้ผิดพลำดของโปรแกรมไดง้่ำย    
    3) ท ำใหผู้อ่ื้นสำมำรถศึกษำกำรท ำงำนของโปรแกรมและแกไ้ขโปรแกรมไดง้่ำย   

ในกำรเขียนโปรแกรมดว้ยภำษำคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปจะมีหลกักำรหรือขั้นตอนท่ีสำคญัทั้งหมด 
5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
                   1) กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
                   2) กำรออกแบบโปรแกรม  
                   3) กำรเขียนโปรแกรม  
                   4) กำรทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม  
                   5) ท ำเอกสำรประกอบโปรแกรม 
            ดงันั้นก่อนท่ีจะลงมือเขียนโปรแกรมในขั้นตอนท่ี 3 หลงัจำกทำกำรวิเครำะห์ปัญหำแลว้ 
จะต้องมีกำรออกแบบโปรแกรมเพื่อเป็นกำรวำงแผนกำรทำงำนก่อน ผงังำน Flowchart เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชอ้ธิบำยลำดบัขั้นตอนกำรทำงำนในรูปแบบแผนภำพ โดยใชส้ัญลกัษณ์รูปร่ำง
ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมหมำยแทนคำสั่ง และใช้ขอ้ควำมในสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลตวัแปร ตวัดำเนินกำร
ทำงกำรคำนวณ และกำรเปรียบเทียบ นอกจำกนั้นผงังำนยงัใช้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ขั้นตอนกำรทำงำนต่ำง ๆ โดยสำมำรถแบ่งลกัษณะกำรทำงำนและควำมสัมพนัธ์เป็นรูปแบบต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ กำรทำงำนแบบมีลำดบั กำรทำงำนแบบมีเง่ือนไข และกำรทำงำนแบบทำซำ้ภำยใตเ้ง่ือนไข
ต่ำง ๆ หลงัจำกนั้นจึงนำผงังำน Flowchart ท่ีออกแบบไวน้ำไปเขียนเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ ดงันั้น
ผงังำนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้ขียนโปรแกรมและผูใ้ช้ สำมำรถ 
มองเห็นภำพกำรทำงำนของโปรแกรมท่ีกำลงัจะสร้ำงไดอ้ยำ่งเป็นระบบและง่ำยขึ้น 
 
2.4.2 ประเภทของผงังำน โดยทัว่ไปผงังำนคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
        1) ผงังำนระบบ (System Flowchart) 
            เป็นผงังำนท่ีแสดงถึงขั้นตอนกำรทำงำนภำยในระบบหน่ึง ๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้ำงโดย
ภำพรวมของระบบ ซ่ึงจะแสดงถึงควำมเก่ียวขอ้งของส่วนท่ีสำคญัต่ำงๆ ในระบบนั้น เช่น เอกสำร
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีใช้ ขอ้มูลจะส่งผ่ำนไปยงัหน่วยงำนใด มีกิจกรรมประมวลผล
ข้อมูลอะไรในหน่วยงำนนั้น แล้วจะส่งต่อไปหน่วยงำนใด เป็นต้น ดังนั้นผงังำนระบบอำจ
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ส่ือหรือแหล่งบนัทึกขอ้มูล วสัดุปกรณ์ คน หรือฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละ
จุดจะประกอบไปดว้ย  
กำรนำขอ้มูลเขำ้ วิธีกำรประมวลผล และกำรแสดงผลลพัธ์ (Input – Process - Output) 
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        2) ผงังำนโปรแกรม (Program Flowchart) หรือเรียกสั้นๆ วำ่ ผงังำน 
            ผงังำนประเภทน้ีแสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งท่ีใช้ในโปรแกรม ผงังำนน้ีอำจสร้ำงจำกผงั
งำนระบบโดยผูเ้ขียนผงังำนจะดึงเอำแต่ละจุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ปรำกฏในผงังำนระบบมำเขียน เพื่อให้ทรำบว่ำถ้ำจะใชค้อมพิวเตอร์ทำงำนควรท่ีจะมีขั้นตอนคำ
สั่งอยำ่งไร เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตำมท่ีตอ้งกำร และจะไดน้ำมำเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
            ดงันั้นกำรเขียนผงังำนก็จะมีประโยชน์ เหมำะสำหรับผูบ้ริหำร ผูวิ้เครำะห์ระบบ ผูเ้ขียน
โปรแกรม และบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งกำรศึกษำ ทำใหท้รำบถึงควำมสัมพนัธ์ของระบบตั้งแต่เร่ิมตน้ วำ่มี
กำรปฏิบติัแต่ละขั้นตอนอย่ำงไร ใช้วิธีกำรอะไรบำ้ง สุดทำ้ยจะไดผ้ลลพัธ์อะไรบำ้ง เม่ือเขำ้ใจ
ระบบงำนหรือส่ิงท่ีกำลังศึกษำก็จะช่วยให้สำมำรถปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น 
ประโยชน์ของผงังำน 
 ผงังำนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กำรศึกษำลำดบัขั้นตอนของโปรแกรมง่ำยขึ้น จึงนิยมเขียนผงังำน
ประกอบกำรเขียนโปรแกรม ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
                1) คนส่วนใหญ่สำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจผงังำนได้ง่ำย เพรำะผงังำนไม่ขึ้ นอยู่กับ
ภำษำคอมพิวเตอร์ภำษำใดภำษำหน่ึง เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส่ือสำรไดทุ้กภำษำ  
                2) ผงังำนเป็นกำรส่ือควำมหมำยดว้ยภำพ ช่วยลำดบัขั้นตอนกำรทำงำนของโปรแกรม
ใหง้่ำยและสะดวกต่อกำรทำควำมเขำ้ใจ สำมำรถนำไปเขียนโปรแกรมไดโ้ดยไม่สับสน ซ่ึงถำ้หำก
ใชข้อ้ควำมหรือคำพูดอำจจะส่ือควำมหมำยผิดไปได ้
                3) ในงำนโปรแกรมท่ีไม่สลบัซับซ้อน ช่วยในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของลำดบั
ขั้นตอน และแกไ้ขโปรแกรมไดง้่ำย เม่ือเกิดขอ้ผิดพลำด  
                4) ช่วยให้ผูอ่ื้นสำมำรถศึกษำกำรทำงำนของโปรแกรมไดอ้ยำ่งง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
มำกขึ้น 
                5) กำรบำรุงรักษำโปรแกรมหรือกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภำยหลัง ให้มี
ประสิทธิภำพ ถำ้พิจำรณำจำกผงังำนจะช่วยให้สำมำรถทบทวนงำนในโปรแกรมก่อนปรับปรุง 
แกไ้ขไดส้ะดวกและง่ำยขึ้น 
ขอ้จำกดัของกำรเขียนผงังำน 
        นักเขียนโปรแกรมบำงคนไม่นิยมกำรเขียนผงังำนก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรม เพรำะเสียเวลำ 
ในกำรเขียนเป็นรูปภำพหรือสัญลกัษณ์ต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัมีเหตุผลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
                1) ผงังำนเป็นกำรส่ือควำมหมำยระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลมำกกว่ำท่ีจะส่ือควำมหมำย
บุคคลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพรำะผงังำนไม่ขึ้นอยู่กบัภำษำคอมพิวเตอร์ ภำษำใดภำษำหน่ึง ทำ
ใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถรับรู้และเขำ้ใจวำ่ผงังำนตอ้งกำรอะไร  
                2) ผงังำนไม่สำมำรถแทนลกัษณะคำสั่งของภำษำคอมพิวเตอร์บำงคำสั่งไดอ้ยำ่งชดัเจน  
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                3) กรณีท่ีงำนมีขนำดใหญ่ ผงังำนจะมีขนำดใหญ่ดว้ย ถำ้มีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขจะทำ
ไดย้ำก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แลว้ค่อยสร้ำงจุดเช่ือมโยงในแต่ละส่วน 
                4) กำรเขียนผงังำนอำจเป็นกำรส้ินเปลืองกระดำษและอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบกำรเขียน
ภำพ ทั้ง ๆ ท่ีกำรอธิบำยงำนหรือกำรเขียนโปรแกรมจะใชเ้น้ือท่ีเพียง      3 - 4 บรรทดัเท่ำนั้น 
วิธีกำรเขียนผงังำนท่ีดี  
กำรเขียนผงังำนควรคำนึงถึงส่ิงต่ำง ๆ ดงัน้ี  
                1) ใชส้ัญลกัษณ์ตำมท่ีกำหนดไว ้ 
                2) ผงังำนจะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ (Start)และส้ินสุด (Stop/End/Finish)  
                3) ใชห้ัวลูกศรแสดงทิศทำงกำรไหลของขอ้มูลจำกบนลงล่ำงหรือซ้ำยไปขวำ (ยกเวน้ท่ี
ตอ้งทำซำ้)  
                4) ทุกแผนภำพตอ้งมีลูกศรแสดงทิศทำงเขำ้ 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีกำรปล่อยจุด
ใดจุดหน่ึงไว ้ 
                5) เขียนคำอธิบำยกำรทำงำนในแต่ละขั้นตอนโดยใชข้อ้ควำมท่ีสั้น กะทดัรัด ชดัเจนและ
เขำ้ใจไดง้่ำย  
                6) ควรหลีกเล่ียงโยงเส้นไปมำทำให้เกิดจุดตดัมำกเพรำะจะทำให้เกิดขอ้ผิดพลำดง่ำย 
ควรใชส้ัญลกัษณ์เช่ือมจุดต่อเน่ืองแทน 
                7) ไม่ควรโยงเส้นเช่ือมผงังำนท่ีอยูไ่กลมำก ๆ ควรใชส้ัญลกัษณ์จุดเช่ือมต่อแทน 
                8) ผงังำนท่ีดีควรมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำดและชดัเจน สำมำรถเขำ้ใจและ
ติดตำมขั้นตอนไดง้่ำย 
                9) ผงังำนควรมีกำรทดสอบควำมถูกตอ้งของกำรทำงำนก่อนไปเขียนโปรแกรมหลกัใน
กำรเขียนโฟลวช์ำร์ต 
            ในกำรเขียนผงังำนหรือโฟลวช์ำร์ต ตอ้งรู้จกัเลือกใช้รูปภำพหรือสัญลกัษณ์ท่ีเหมำะสม 
รวมถึงอุปกรณ์ท่ีช่วยในกำรเขียนผงังำนท่ีเรียกว่ำ “ Flow Chart Template “ ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะช่วย
ใหก้ำรเขียนผงังำนสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
            ในกำรเขียนผงังำนน้ีจะเขียนตำมขั้นตอนและวิธีกำรประมวลผลท่ีไดท้ ำกำรวิเครำะห์งำน
เอำไวแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งพิจำรณำตำมล ำดับก่อนหลังของกำรท ำงำน เพื่อจดัภำพของผงังำนให้เป็น
มำตรฐำนง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ และช่วยให้กำรเขียนโปรแกรมจำกผงังำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
เพื่อใหก้ำรเขียนผงังำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนัจะใชล้ ำดบัในกำรเขียนผงังำนดงัน้ี 
                        1) กำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ เป็นกำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นบำง
ตวั ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีใชเ้ป็นตวันบั หรือตวัแปรท่ีเป็นตวัค ำนวณผลรวมต่ำงๆ 
                        2) กำรรับขอ้มูลเขำ้ เป็นกำรรับขอ้มูลน ำเขำ้มำจำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อใช้เป็น
ส่วนหน่ึงของกำรประมวลผล แลว้น ำค่ำมำเก็บไวใ้นตวัแปรใด ๆ ท่ีก ำหนดเอำไว ้
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                        3) กำรประมวลผล เป็นกำรประมวลผลตำมท่ีไดมี้กำรก ำหนด หรือเป็นกำรค ำนวณ
ต่ำงๆ ซ่ึงจะตอ้งท ำทีละล ำดบัขั้นตอนและแยกรูปแต่ละรูปออกจำกกนัใหช้ดัเจนดว้ย 
                        4) กำรแสดงผลลัพธ์ เป็นกำรแสดงข้อมูลท่ีได้จำกกำรค ำนวณหรือผลลัพธ์ท่ี
ตอ้งกำรหรือค่ำจำกตวัแปรต่ำงๆ ซ่ึงกำรแสดงผลลพัธ์น้ีมกัจะกระท ำหลงัจำกกำรประมวลผลหรือ
หลงัจำกกำรรับขอ้มูลเขำ้มำแลว้ 
ขอ้สังเกตในกำรเขียนโฟลวช์ำร์ต 
                        1) โฟลวช์ำร์ตใด ๆ จะมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเพียงอยำ่งละแห่งเดียวเท่ำนั้น 
                        2) ทุกสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนขั้นตอนกำรท ำงำน จะตอ้งมีทิศทำงเขำ้เพียง 1 แห่งและ
ทิศทำงออกเพียง 1 แห่งเท่ำนั้น ยกเวน้สัญลกัษณ์ของจุดเร่ิมเร่ิมตน้ จุดส้ินสุด จุดต่อ 
                             และ กำรตดัสินใจ 
                        3) ทิศทำงของล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนในโฟลว์ชำร์ตนิยมเขียนจำกซ้ำยไปขวำ
หรือจำกบนลงล่ำง 
                        4) หลีกเล่ียงกำรขีดเส้นโยงไปโยงมำในลกัษณะท่ีตดักนั ถำ้จ ำเป็นตอ้งโยงเส้นดงั
กล่ำวถึงกนัควรใชเ้คร่ืองหมำยต่อจุดเพื่อเช่ือมควำมสัมพนัธ์แทน 
                        5) สัญลกัษณ์ต่ำง ๆ นั้นจะเปล่ียนรูปเป็นอยำ่งอ่ืนไม่ได ้ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนดไวแ้ลว้เท่ำนั้น 
                        6) ควรมีเคร่ืองหมำยลูกศรก ำกบัทิศทำงทำงไหลใหก้บัแต่ละสัญลกัษณ์ ดว้ย 
                        7) ค  ำอธิบำยกำรท ำงำนควรเขียนให้สั้ นเข้ำใจง่ำยและเขียนในสัญลักษณ์ของ
โฟลวช์ำร์ต ทั้งหมดหำกมีค ำอธิบำยเพิ่มเติมใหเ้ขียนไวบ้นสัญลกัษณ์ดำ้นขวำ 
                        8) ในกำรเขียนโฟลวช์ำร์ตควรเขียนใหเ้ป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอำด  
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2.5 โปรแกรม Arduino 
 Arduino เป็นโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเดียวท่ีพฒันำขึ้นคร้ังแรกในปี 2548 
และเร่ิมมีชีวิตในฐำนะโครงกำรนกัเรียนในรำคำเพียง Arduino ใชเ้พื่อท ำใหก้ำรใชง้ำนแอปพลิเคชัน่
แบบโตต้อบและโปรแกรมอ่ืน ๆ ง่ำยขึ้นและเขำ้ถึงได้มำกขึ้นส ำหรับผูใ้ช้ Arduino ช่วยให้ผูใ้ช้
อปัโหลดโปรแกรมไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์โดยไม่จ ำเป็นตอ้งใชชิ้ปหรืออุปกรณ์อ่ืน Arduino มี
ชุดเคร่ืองมือและคุณสมบัติต่ำงๆมำกมำยและมำพร้อมกับบอร์ดฮำร์ดแวร์โอเพนซอร์ซซ่ึงใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel AVR 8 บิต บอร์ดฮำร์ดแวร์ Arduino สำมำรถประกอบไวล้่วงหน้ำ
หรือสำมำรถประกอบเองไดโ้ดยผูใ้ช ้ตวัเลือกหลงัเป็นตวัเลือกท่ีถูกกวำ่และเป็นพรีออนท่ีเป็นท่ีนิยม
ส ำหรับผูใ้ช้ท่ีชอบคนจรจัดท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชอบท่ีจะสร้ำงส่ิงต่ำง ๆ ด้วยตัวเอง 
โปรแกรม do-it-yourself มำพร้อมกบัขอ้มูลท่ีครอบคลุมซ่ึงสำมำรถแนะน ำผูใ้ชต้ลอดกระบวนกำร
สร้ำงและช่วยเหลือพวกเขำหำกพวกเขำติดอยูท่ี่จุดใด 
 
2.6 กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ( Computer programming)  
 เรียกให้สั้ นลงว่ำ กำรเขียนโปรแกรม (Programming) หรือ กำรเขียนโคด้ (Coding) เป็น
ขั้นตอนกำรเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโคด้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงซอร์สโคด้นั้นจะเขียน
ด้วยภำษำโปรแกรม ขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมต้องกำรควำมรู้ในหลำยด้ำนด้วยกัน เก่ียวกับ
โปรแกรมท่ีต้องกำรจะเขียน และขั้นตอนวิธีท่ีจะใช้ ซ่ึงในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้ น กำรเขียน
โปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหน่ึงในวงจรชีวิตของกำรพฒันำซอฟตแ์วร์   กำรเขียนโปรแกรมจะไดม้ำ
ซ่ึงซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อควำมธรรมดำ ซ่ึงไม่
สำมำรถน ำไปใช้งำนได ้จะต้องผ่ำนกำรคอมไพล์ตวัซอร์สโคด้นั้นให้เป็นภำษำเคร่ือง (Machine 
Language) เสียก่อนจึงจะไดเ้ป็นโปรแกรมท่ีพร้อมใชง้ำน 
 
2.7 หลกักำรท ำงำนของบอร์ด Arduino 
 2.7.1  Arduino คืออะไร  
   Arduino (อำดุยโน) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล  AVR ท่ี มีกำรพัฒนำ
แบบ Open Source คือมีกำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งด้ำน Hardware และ Software ตวับอร์ด Arduino ถูก
ออกแบบมำใหใ้ชง้ำนไดง้่ำย ดงันั้นจึงเหมำะส ำหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษำ ทั้งน้ีผูใ้ชง้ำนยงัสำมำรถดดัแปลง 
เพิ่มเติม พฒันำต่อยอดทั้งตวับอร์ด หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ย 
               ควำมง่ำยของบอร์ด Arduino ในกำรต่ออุปกรณ์เสริมต่ำง ๆ คือผูใ้ช้งำนสำมำรถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จำกภำยนอกแลว้เช่ือมต่อเขำ้มำท่ีขำ I/O ของบอร์ด หรือเพื่อควำมสะดวกสำมำรถ
เลือกต่อกบับอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่ำง ๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music 
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Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นตน้ มำเสียบกบั
บอร์ดบนบอร์ด Arduino แลว้เขียนโปรแกรมพฒันำต่อไดเ้ลย 
  

 
รูปท่ี 2.6  บอร์ด Arduino (http://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/3x/ei/ty.jpg) 
 
      2.7.2  จุดเด่นท่ีท ำใหบ้อร์ด Arduino เป็นท่ีนิยม 
              2.7.2.1  ง่ำยต่อกำรพฒัน ำมีรูปแบบค ำสั่งพื้นฐำน ไม่ซบัซอ้นเหมำะส ำหรับผูเ้ร่ิมตน้ 
              2.7.2.2  มี Arduino Community กลุ่มคนท่ีร่วมกนัพฒันำท่ีแขง็แรง  
              2.7.2.3  Open Hardware ท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถน ำบอร์ดไปต่อยอดใชง้ำนไดห้ลำยดำ้น 

2.7.2.4  รำคำไม่แพง 
2.7.2.5  Cross Platform สำมำรถพฒันำโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้ 

  
 

 
รูปท่ี 2.7  รูปกำรเขียนโปรแกรมบนArduino 
(https://i0.wp.com/www.thaieasyelec.com/images/basic- /interview-arduino-part1/3.png) 
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     2.7.3  ขั้นตอนกำรอพัโหลดโค๊ดลงบอร์ด Arduino 
2.7.3.1  เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่ำนทำงโปรแกรม ArduinoIDE ซ่ึงสำมำรถดำวน์

โหลดไดจ้ำก Arduino.cc/en/main/software 
2.7.3.2  หลงัจำกท่ีเขียนโคด้โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ให้ผูใ้ชง้ำนเลือกรุ่นบอร์ด  Arduino ท่ี

ใชแ้ละหมำยเลข Com port  
  

 
  
รูปท่ี 2.8  เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ท่ีตอ้งกำร Upload(https://cz.lnwfile.com/2t/yw.png) 
 
  

 
 
รูปท่ี 2.9   เลือกหมำยเลข Comport ของบอร์ด(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/o0/8a/4p.png) 
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กดปุ่ ม  Verify เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและ  Compile โค้ดโปรแกรมจำกนั้ นกด
ปุ่ ม Upload โคด้ โปรแกรมไปยงับอร์ด Arduino ผ่ำนทำงสำย USB เม่ืออบัโหลดเรียบร้อยแลว้ จะ
แสดงขอ้ควำมแถบขำ้งล่ำง “Done uploading” และบอร์ดจะเร่ิมท ำงำนตำมท่ีเขียนโปรแกรมไวไ้ด้
ทนัที 

 
 
รูปท่ี 2.10  Layout & Pin out Arduino Board (http://ci.lnwfile.com/_/ci/_raw/oh/y1/w4.jpg) 
  

 
 
รูปท่ี 2.11  ขอ้มูลของส่วนต่ำงๆในบอร์ด Arduino(https://cz.lnwfile.com/_/cz/_raw/og/5t/yq.jpg) 
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      2.7.4  ขอ้มูลของส่วนต่ำงๆ ในบอร์ด Arduino 

2.7.4.1  USBPort: ใชส้ ำหรับต่อกบั Computer เพื่ออพัโหลดโปรแกรมเขำ้ MCU และท ำไฟ
ใหก้บับอร์ด 

2.7.4.2  Reset Button: เป็นปุ่ ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งกำรให ้MCU เร่ิมกำรท ำงำนใหม่ 
2.7.4.3  ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Com port  
2.7.4.4  I/OPort:Digital I/O ตั้ งแต่ขำ D0 ถึง D13 นอกจำกน้ี บำง Pin จะท ำหน้ำท่ีอ่ืนๆ 

เพิ่มเติมดว้ย เช่น Pin0,1 เป็นขำ Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขำ PWM   
2.7.4.5  ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 
2.7.4.6  MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 
2.7.4.7  I/OPort: นอกจำกจะเป็น Digital I/O แลว้ยงัเปล่ียนเป็นช่องรับสัญญำณอนำล็อก

ตั้งแต่ขำ A0-A5 
2.7.4.8  Power Port: ไฟเล้ียงของบอร์ดเม่ือตอ้งกำรท ำไฟใหก้บัวงจรภำยนอก ประกอบดว้ย

ขำไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
2.7.4.9  Power Jack: รับไฟจำก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวำ่ง 7-12 V  
2.7.4.10   MCU ของ Atmega16U2เป็นMCUท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 

จะติดต่อกบั Computer ผำ่น Atmega16U2 
      2.7.5  กำรท ำงำนของCode 

2.7.5.1  CODE ควบกำรท ำงำน Node MCU / ESP8266 
 ตวัอยำ่งโค๊ดควบคุมกำรท ำงำนของบอร์ด ESP8266 
 #include <ESP8266WiFi.h> 
 #include "DHT.h" 
 #define DHTPIN D4   // ขำ Out ของ Sensor ต่อเขำ้ขำ D4 ของ Esp8266 
 //เลือกชนิดของ Sensor 
 #define DHTTYPE DHT11     //DHT 11 
 //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321 
 //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301) 
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
 const char* ssid     = "SSID Wifi";    // SSID Wifi 
 const char* password = "Password Wifi";   // Password Wifi 
 const char* host = "api.thingspeak.com";    // Host ของ thingspeak ไม่ตอ้งแกไ้ข 
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const char* api   = "RRHS37ETW76RFAWB";  //API Key ท่ีเรำจ ำไว้ ในขั้นต้น
เม่ือก้ี 

 void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
  delay(10); 
  // We start by connecting to a WiFi network 
 Serial.println(); 
 Serial.println(); 
 Serial.print("Connecting to "); 
 Serial.println(ssid); 
 WiFi.begin(ssid, password); 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
 delay(500); 
 Serial.print("."); 
 }  
 Serial.println(""); 
 Serial.println("WiFi connected");   
 Serial.println("IP address: "); 
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 Serial.println("DHTxx test!"); 
 dht.begin(); 
 }  
 int value = 0; 
 void loop() { 
 delay(5000); 
 ++value; 
 float h = dht.readHumidity(); 
 float t = dht.readTemperature(); 
 float f = dht.readTemperature(true);  
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 
 Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 
 return; 
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 } 
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); 
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); 
 Serial.print("Humidity: "); 
 Serial.print(h); 
 Serial.print(" %\t"); 
 Serial.print("Temperature: "); 
 Serial.print(t); 
 Serial.print(" *C "); 
 Serial.print(f); 
 Serial.print(" *F\t"); 
 Serial.print("Heat index: "); 
 Serial.print(hic); 
 Serial.print(" *C "); 
 Serial.print(hif); 
 Serial.println(" *F"); 
 Serial.print("connecting to "); 
 Serial.println(host);   
 // Use WiFiClient class to create TCP connections 
 WiFiClient client; 
 const int httpPort = 80; 
 if (!client.connect(host, httpPort)) { 
 Serial.println("connection failed"); 
 return; 
 }   
 // We now create a URI for the request 
 String url = "/update?api_key="; 
 url += api; 
 url += "&field1="; 
 url += t; 
 url += "&field2=";   
 url += h; 
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//เรำจะส่งขอ้มูล 
https: / / api. thingspeak. com/ update?api_key=RRHS37ETW76RFAWB&field1=
(อุณหภูมิ)&field2=(ควำมช่ืน)   

 Serial.print("Requesting URL: "); 
 Serial.println(url);     
 // This will send the request to the server 
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
 "Host: " + host + "\r\n" +  
 "Connection: close\r\n\r\n"); 
 delay(10);   
 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial 
 while(client.available()){ 
 String line = client.readStringUntil('\r'); 
 Serial.print(line); 
 }   
 Serial.println(); 
 Serial.println("closing connection"); 
 } 

2.7.5.2  CODE ควบกำรท ำงำน LCD Display 
รำยละเอียดค ำสั่งในกำรสั่งงำนระหว่ำง Arduino กบั จอ LCD ค  ำสั่งในกำรควบคุมจอ 

LCD ของ Arduino นั้น ทำง Arduino.cc เขียนเป็น Library มำให้เพื่อสะดวกในกำรน ำไปใชง้ำน 
หลงัจำกต่อสำยเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนแรกในกำรเร่ิมเขียนโปรแกรมคือกำรเรียกใช ้Library ของ 
LCD จำกไฟลช่ื์อ LiquidCrystal.h หลงัจำกนั้นมำดูกนัว่ำมีฟังก์ชัน่ท่ีส ำคญัอะไรบำ้งท่ีใชส้ั่งงำน
ใหจ้อ LCD ฟังกช์ัน่ LiquidCrystal(); ใชป้ระกำศขำท่ีตอ้งกำรส่งขอ้มูลไปยงัจอ LCD รูปแบบใน
กำรสั่ ง ง ำนคือ  LiquidCrystal lcd( rs, enable, d4, d5, d6, d7)  ในกรณีใช้ง ำนแบบ 4 บิต 
LiquidCrystal lcd( rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)   ในกรณีใช้ง ำนแบบ 8 บิตใน
บทควำมน้ีใชแ้บบ 4 บิต คือ LiquidCrystal lcd(12, 11, 4, 5, 6, 7); ก็หมำยถึงกำรเช่ือมต่อ rs ท่ีขำ 
12 , Enable ท่ีขำ 11 , และ DB4-DB7 ท่ีขำ 4-7 ของ Arduino ตำมล ำดับฟังก์ชั่น begin(); ใช้ท ำ
หนดขนำดของจอใช้ขนำด 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั จึงประกำศเป็น lcd.begin(16, 2); ฟังก์ชั่น 
setCursor() ; ใช้ท ำหนดตำแหน่งและบรรทัดของ Cursor เ ช่น lcd.setCursor(0, 1) ; คือ ให้
เคอร์เซอร์ไปท่ีตำแหน่งท่ี 0 บรรทดัท่ี 1 กำรนบัตำแหน่งเร่ิมจำก 0 ดงันั้น LCD 16x2 มีตำแหน่ง 
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0 – 15 บรรทัด คือ 0 กับ 1 ฟังก์ชั่น  print() ; ใช้ท ำหนดข้อควำมท่ีต้องกำรแสดง เ ช่น 
lcd.print("ThaiEasyElec"); คือ ใหแ้สดงขอ้ควำม 
 ตวัอยำ่งโค๊ด 
 #include <LiquidCrystal.h>  //ประกำศLibrary 
 // initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 4, 5, 6, 7);  //ฟังกช์ัน่แรกท ำหนดPins ท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อ 
 void setup() 
 { 
 // set up the LCD's number of columns and rows: 

lcd.begin(16, 2);   //ท ำหนดขนำดของจอ columns และ rows   
 lcd.print("Hello !!!");                      //ท ำหนดขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรแสดงผล 
 lcd.setCursor(0, 1);                                        //ท ำหนดตำแหน่ง Cursor 
 lcd.print("ThaiEasyElec");                //ท ำหนดขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรแสดงผล 
 void loop()} 

2.7.5.3  กำรต่อวงจรสวิตซ์ให้  NodeMCU v1.0 ในบทควำมน้ีจะเลือกใช้  
NodeMCU เน่ืองจำกเป็นบอร์ดท่ีค่อนขำ้งไดรั้บควำมนิยมเป็นส่วนใหญ่ ในกำรทดลอง จะใชส้วิตซ์
ในกำรแทนเซ็นเซอร์อ่ืน ๆ เม่ือมีกำรกดสวิตซ์แลว้ จะมีกำรส่งแจง้เตือนไปทำง LINE ท่ำนสำมำรถ
เปล่ียนสวิตซ์เป็น PIR Sensor เพื่อตรวจจบัผูบุ้กรุกได ้หรือเปล่ียนเป็นสวิตซ์แม่เหล็กติดกบัประตู
เพื่อแจง้เตือนมีกำรเปิดประตูได ้

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.12  วงจรสวิตซ์ NodeMCU v.10(https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/me/x9/dx.jpg) 
 

Codingในโคด้ด้ำนล่ำงน้ี ท่ำนสำมำรถคดัลอกไปวำงในโปรแกรม Arduino IDE ได้เลย 
แลว้แกไ้ข <WIFI_SSID> , <WIFI_PASSWORD> ให้เป็นค่ำท่ีถูกตอ้ง ส่วน <LINE_TOKEN> ให้
น ำ Access Token จำกในขั้นตอนท่ีแลว้มำวำง 
  

void Line_Notify(String message) ; 



47 
 

 
 

#include <ESP8266WiFi.h> 
// Config connect WiFi 
#define WIFI_SSID "<YOUR WIFINAME>" 
#define WIFI_PASSWORD "<YOUR WIFIPASSWORD>" 
// Line config 
#define LINE_TOKEN "<LINE ACCESS TOKEN>" 
#define SW D2 
String message = PLEASE INSERT COIN"; 
void setup() { 
pinMode(SW, INPUT); 
Serial.begin(9600); 
WiFi.mode(WIFI_STA); 
// connect to wifi. 
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); 
Serial.print("connecting"); 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
Serial.print("."); 
delay(500); 
} 
Serial.println(); 
Serial.print("connected: "); 
Serial.println(WiFi.localIP()); 
} 
void loop() { 
if (digitalRead(SW) == HIGH) { 
while(digitalRead(SW) == HIGH) delay(10); 
Serial.println("Enter !"); 
Line_Notify(message); 
 // Serial.println(); 

  } 
  delay(10); 
} 



48 
 

 
 

 void Line_Notify(String message) { 
WiFiClientSecure client; 

  if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) { 
    Serial.println("connection failed"); 
    return;    
  } 
  String req = ""; 
  req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n"; 
  req += "Host: notify-api.line.me\r\n"; 
  req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n"; 
  req += "Cache-Control: no-cache\r\n"; 
  req += "User-Agent: ESP8266\r\n"; 
  req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 
  req += "Content-Length:  "  + String(String("message=" + message) . length()) + 
"\r\n"; 
  req += "\r\n"; 
  req += "message=" + message; 
  // Serial.println(req); 
  client.print(req); 
  delay(20); 
  // Serial.println("-------------"); 
  while(client.connected()) { 
    String line = client.readStringUntil('\n'); 
    if (line == "\r") { 
      break; 
    } 
    //Serial.println(line); 
  } 
  // Serial.println("-------------"); 
} 

 
2.7.5.4  จำกนั้นอพัโหลดลง NodeMCU ไปไดเ้ลย 
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รูปท่ี 2.13  กำรอพัโหลดโค๊ดลง NodeMCU()(https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/me/b10/dx.jpg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/me/b10/dx.jpg
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 ในกำรด ำเนินกำรเขียนชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอน
กำรเขียนต่ำงๆโดยทำงคณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกนัวำงแผนในกำรปฎิบติังำน และจดัแบ่งงำนขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำนตำมควำมเหมำะสม 
 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรสร้ำงช้ินงำน แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 3.1 วำงแผนกำรเขียนชุดค ำสั่ง  
 3.2 ออกแบบกำรท ำงำนของระบบ 
 3.3 ด ำเนินกำรเขียนชุดค ำสั่ง 
 
3.1 กำรวำงแผนกำรเขียนชุดค ำส่ัง 
 กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร เร่ิมเม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรให้เสนอหัวขอ้
โครงกำรในภำคเรียนท่ี 1 ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้สนอหัวขอ้โครงกำร ชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์โต๊ะเก็บ
โน๊ตบุ๊คอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ซ่ึงมีล ำดบัขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรดงัตำรำงท่ี 3.1 
 3.1.1 กำรวำงแผนท ำโครงกำร 
           1) เตรียมเสนอหวัขอ้โครงกำรกบัคณะกรรมกำร 

2) หำขอ้มูลเก่ียวกบัค ำสั่ง Arduino 
3) เขียนโครงกำรบทท่ี 1 
4) ไดรั้บกำรอนุมติัโครงกำรจำกคณะกรรมกำร 
5) ศึกษำเก่ียวกบักำรท ำงำนขอมอเตอร์ 
6) วำด FlowChart กำรท ำงำนของระบบ 
7) เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชท้ดลอง มอเตอร์ สำยไฟ สวิตซ์  บอร์ด 
8) เร่ิมเขียนชุดค ำสั่ง 
9) ต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใชท้ดลอง 
10) ทดสอบระบบกำรท ำงำน 
11) แกไ้ขขอ้ผิดพลำด 
12) น ำโค๊ตท่ีสมบูรณ์ไปใชร่้วมกบัโต๊ะ 
13) ทดสอบกำรท ำงำน 
14) แกไ้ขขอ้ผิดพลำด 



51 
 

 
 

 
15) เขียนโครงกำรบทท่ี 2-5 โดยน ำขอ้มูลจำกกำรสร้ำงช้ินงำน , 
กำรออกแบบช้ินงำน , ผลของกำรท ำงำน , ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีได ้มำเรียบเรียงใหไ้ด้
ใจควำมท่ีสมบูรณ์ 
16) ส่งโครงกำรบทท่ี 1-5 โดยใหท่ี้ปรึกษำโครงกำรตรวจสอบ 
17) ยืน่ขอสอบโครงกำร หลงัจำกผำ่นบทท่ี 1-5 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
แลว้ 
18) อนุมติัสอบโครงกำร 
19) สอบโครงกำรบทท่ี 1-5 เป็นกำรน ำเสนอเน้ือหำต่ำงๆ กบัคณะกรรมกำรท่ีสอบ
โครงกำร ใหท้รำบขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำโครงกำรน้ี  
20) ส่งโครงกำรโดยน ำเน้ือหำบทท่ี 1-5 มำเขำ้เล่ม แลว้น ำไปใหก้บัคณะกรรมกำร
สอบโครง กำรเป็นหลงัฐำนในกำรศึกษำ 
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3.2 ออกแบบกำรท ำงำนของระบบ 
กำรออกแบบผงักำรท ำงำนของชุดค ำสั่ง 
 ในกำรเขียนชุดค ำสั่ง จะตอ้งมีกำรเขียนรูปแบบกำรท ำงำนของค ำสั่งก่อน ซ่ึงมีหลกักำร
ท ำงำนดงัน้ี 

1) รูปแบบกำรท ำงำนของชุดค ำสั่ง 
 ในกำรท ำงำน จะตอ้งกดปุ่ มสวิทซ์เพื่อท ำงำน โดยจะแยกออกเป็น 2 เง่ือนไขคือ ใหห้มุน
ซำ้ย หรือ หมุนขวำ หำกผำ่นเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ก็จะใหม้อเตอร์ท ำงำนตำมเง่ือนไขนั้น 
เช่น หำก กดปุ่ ม คร้ังท่ี 1ก็จะหมุนซำ้ย หำกกดคร้ังท่ี 2 ก็จะหมุนขวำ 

 

เร่ิมตน้

รอกดสวิทซ์

หมุนซ้ำย หมุนขวำ

มอเตอร์

จบ  
รูปท่ี 3.1 แสดง Flowchart รูปแบบกำรท ำงำนของชุดค ำสั่ง 
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3.3 ด ำเนินกำรเขียนชุดค ำส่ัง 
 ในกำรเขียนค ำสั่ง จะเขียนผำ่นโปรแกรมซอฟแวร์ท่ีช่ือวำ่ Arduino IDE คือโปรแกรม
ส ำหรับ คอมไพล ์และอพัโหลดโปรแกรมลง บอร์ด Arduino หรือบอร์ดตวัอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยกนั โดย
ชุดค ำสั่งท่ีใชง้ำนในคร้ังน้ี จะมีรูปแบบกำรท ำงำนดงัน้ี 
int motor1 = 2;   
int motor2 = 4; 
int motor3 = 5; 
int motor4 = 6; 
 
int buttonPin = 3;   
int buttonStart;   
int Menu = 0; 
int lastinput=HIGH; 
 
void setup(){ 
  pinMode(motor1, OUTPUT); 
  pinMode(motor2, OUTPUT); 
   
  pinMode(buttonPin, INPUT) ; 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop() 
 
{ 
  buttonStart = digitalRead(buttonPin); 
  if (buttonStart == lastinput) 
{ 
  delay (300); 
  Menu++; 
  if (Menu>2) 
  Serial.print(Menu); 
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if (Menu==1) 
{ 
  Serial.println("Motor Left"); 
    
  digitalWrite(motor1,LOW); 
  digitalWrite(motor1, HIGH); 
  delay (4000); 
  digitalWrite(motor1,LOW); 
   
  digitalWrite(motor3,LOW); 
  digitalWrite(motor3, HIGH); 
  delay (5000); 
  digitalWrite(motor3,LOW); 
  lastinput=LOW; 
}  
 
else if(Menu==2) 
{ 
  Serial.println("Motor Right"); 
   
  digitalWrite(motor4,LOW); 
  digitalWrite(motor4, HIGH); 
  delay (5000); 
  digitalWrite(motor4,LOW); 
   
  digitalWrite(motor2,LOW); 
  digitalWrite(motor2, HIGH); 
  delay (4000); 
   
  digitalWrite(motor2,LOW); 
  lastinput=HIGH; 
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  Menu=0; 
} 
} 
}   
  digitalWrite(motor2,LOW); 
  Menu=0; 
} 
} 
} 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
ผลกำรศึกษำท ำให้เรำได้รู้ถึงกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่มตอ้งสำมคัคีกันในกำรวิเครำะห์ 

และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนว่ำมีอะไรบำ้ง ในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำจะ
กล่ำวถึงผลของกำรศึกษำขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยำ่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 4.1  ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเขียนชุดค ำสั่ง 

4.2  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเขียนชุดค ำสั่ง 
4.3  ขั้นตอนกำรทดสอบ 
4.4  ผลกำรศึกษำ 
 

4.1  ข้ันตอนกำรวำงแผนกำรเขียนชุดค ำส่ัง 
 ขั้นตอนน้ีคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรประชุมกลุ่มกนัออกควำมคิดเห็นและเพื่อแบ่งหนำ้ท่ีของแต่
ละคนเพื่อท ำให้ขั้นตอนในกำรท ำงำนท ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และมีกำรกระจำยหนำ้ท่ีกำรท ำงำนให้
เท่ำเทียมกันเพื่อให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำนและรับควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ขั้นตอนกำรออกแบบมีดงัน้ี 
 4.1.1  หำขอ้มูลเก่ียวกบัค ำสั่ง Arduino 
 4.1.2  ศึกษำเก่ียวกบักำรท ำงำนขอมอเตอร์ 
 4.1.3  วำด FlowChart กำรท ำงำนของระบบ  
 4.1.4  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชท้ดลอง มอเตอร์ สำยไฟ สวิตซ์  บอร์ด 
 4.1.5  เร่ิมเขียนชุดค ำสั่ง 
 4.1.6  ต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใชท้ดลอง 
 4.1.7  ทดสอบระบบกำรท ำงำน 
 4.1.8  น ำCodeท่ีสมบูรณ์ไปใชร่้วมกบัโต๊ะ 
 4.1.9  ทดสอบกำรท ำงำน 
 4.1.10  แกไ้ขขอ้ผิดพลำด 

 
4.2  ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรเขียนชุดค ำส่ัง 

4.2.1  ศึกษำกำรเขียนโปรแกรม 
4.2.2  เขียนโปรแกรมซอฟแวร์ Arduino IDE 
4.2.3  อพัโหลดโปรแกรมลง บอร์ด Arduino IDE หรือบอร์ดตวัอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยกนั 
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4.3  ขั้นตอนกำรทดสอบ 

เรำไดท้ ำกำรออกแบบให้ผูใ้ชก้ดปุ่ มสวิตชส์ัมผสัในกำรใชง้ำนเปิดและปิดตวัช้ินงำนในกำร
ใส่โน๊ตบุ๊คเพื่อจดัเก็บ หรือน ำโน๊ตบุ๊คออกมำใชง้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำน 
ไดท้ ำกำรทดสอบดงัน้ี 

4.3.1  ทดสอบส่วนประกอบกำรเทคนิค 
4.3.2  ทดสอบเสถียรภำพในกำรท ำงำน  

 
4.4  ผลกำรศึกษำ 
 ในกำรท ำงำน จะตอ้งกดปุ่ มสวิทซ์เพื่อท ำงำน โดยจะแยกออกเป็น 2 เง่ือนไขคือ ใหห้มุน
ซำ้ย หรือ หมุนขวำ หำกผำ่นเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ก็จะใหม้อเตอร์ท ำงำนตำมเง่ือนไขนั้น 
เช่น หำก กดปุ่ ม คร้ังท่ี 1ก็จะหมุนซำ้ย หำกกดคร้ังท่ี 2 ก็จะหมุนขวำ โดยชุดค ำสั่งท่ีใชง้ำนในคร้ังน้ี 
จะมีรูปแบบกำรท ำงำนดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 กำรประกำศตวัแปร และ กำร Setup IN/OUT 
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รูปท่ี 4.2 กำรท ำงำนของปุ่ มกดในรูปแบบ loop 
 

 
รูปท่ี 4.3 กำรท ำงำนของมอเตอร์ (เปิดช่องโน๊ตบุ๊ค) 
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รูปท่ี 4.4 กำรท ำงำนของมอเตอร์ (ปิดช่องโน๊ตบุ๊ค) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
  ในกำรด ำเนินกำรเขียนชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์ นั้ น
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวำงไว ้ซ่ึงอุปกรณ์สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงท่ีตอ้งกำร แต่กำรด ำเนิน
โครงกำรก็ประสบปัญหำต่ำงๆ หลำยอย่ำง ซ่ึงผูด้  ำเนินโครงกำรมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ำมำใช้พฒันำ
ปรับปรุงแก้ไขให้ชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์ดีท่ีสุด 
5.1  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  5.1.1  เพื่อสร้ำงโต๊ะส ำหรับเก็บโน๊ตบุ๊คใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
  5.1.2  เพื่อจดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
  5.1.3  เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                        มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 
5.2  ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรศึกษำ 
  5.2.1  ไดโ้ต๊ะญ่ีปุ่ นใชง้ำนในพื้นท่ีจ ำกดั 
  5.2.2  จดัเก็บ Notebook ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
  5.2.3  เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                       มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 
5.3  ปัญหำที่ประสบในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ในกำรด ำเนินกำรเขียนชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์นั้นทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำไดป้ระสบปัญหำกำรด ำเนินโครงกำรหลำยอย่ำงในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำโครงกำรจะอธิบำย
สำเหตุ และวิธีกำรแกปั้ญหำเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
  5.3.1  ปัญหำดำ้นกำรศึกษำชุดค ำสั่ง เน่ืองจำกชุดค ำสั่งท่ีซบัซ้อน คณะผูจ้ดัท ำจึงจ ำเป็นตอ้ง
ศึกษำขอ้มูลจำกหลำยๆแหล่งเพื่อใหท้รำบถึงกำรใชชุ้ดค ำสั่งต่ำง 
  5.3.2 ปัญหำดำ้นกำรท ำงำนของโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติั เน่ืองจำกเกิดควำมผิดพลำดจำก
เร่ืองระยะเวลำในกำรเปิดหรือปิด และแรงของมอเตอร์ น ้ ำหนักของโน๊ตบุ๊คท ำให้เกิดกำร
คลำดเคล่ือน 
      5.3.3 ปัญหำดำ้นวงจรสำยไฟเช่ือมต่อกนัไม่แน่นหรือหลุดท ำให้มอเตอร์ไม่ท ำงำน จึงท ำให้
ระบบเกิดกำรขดัขอ้ง 
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5.4  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
  ในกำรด ำเนินโครงกำรชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมตั้งแต่
กำรเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ทำงคณะกรรมกำรไดใ้หห้ำขอ้มูลเพิ่มเติมเรียบร้อย จึง
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรในกำรจดัสร้ำงแลว้มำกำรศึกษำขอ้มูลรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบั
กำรด ำเนินชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ท ำกำรออกแบบและ
ด ำเนินกำรจดัท ำตำมท่ีวำงแผนไวจ้นส ำเร็จ 
  ผลกำรด ำเนินโครงกำรชุดค ำสั่งควบคุมมอเตอร์ โต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเล็กทรอนิกส์น้ีซ่ึง
สำมำรถท ำงำนระบบไดส้ ำเร็จ และช่วยให ้ท ำงำนกบัตวัโต๊ะเก็บโน๊ตบุ๊คอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
5.5  อภิปรำยผล 
  จำกผลของกำรด ำเนินโครงกำรน้ีถือว่ำประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีตั้ งจุดประสงค์ไว ้คือ 
สำมำรถเก็บโน๊ตบุ๊คอตัโนมติัไดป้กติ นอกจำกน้ีคณะผูจ้ดัท ำยงัไดรั้บควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำโครงกำรน้ีเป็นอย่ำงมำก กำรจดัท ำโครงกำรคร้ังน้ี ทำงกลุ่มผูจ้ดัท ำโครงกำรไดศึ้กษำขอ้มูล
จำกเอกสำรและผลงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยัจำก เวบ็ไซต ์My Arduino ซ่ึงสอนกำรเขียนชุดค ำสั่ง
ต่ำงมำกมำย สอนใช้งำน Arduino ควบคุมมอเตอร์ DC หมุนซ้ำย หมุนขวำ โดยใช้ตวัขบัมอเตอร์ 
L298N ในกำรควบคุมมอเตอร์ โดยมีคลิปวีดีโอส่ือกำรสอน ขั้นตอนกำรต่อวงจรท่ีเขำ้ใจง่ำยโดย
สรุปมำแลว้และยงัมีขอ้มูลสอนกำรใช ้Arduino อีกมำยมำย 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
      5.6.1  ขอ้เสนอทัว่ไป 
  5.6.1.1  แนะน ำในกำรเพิ่มช่องท่ีเก็บเมำส์ 
      5.6.1.2  ควรมีน ้ำหนกัท่ีเบำและสำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวก 
      5.6.2  ขอ้เสนอแนะทำงเทคนิค 
      5.6.2.1  ตวัเคร่ืองควรมีระบบรักษำควำมปลอดภยัมำกกว่ำน้ี เช่น กุญแจล็อคช่องท่ีเก็บ 
Notebook เคร่ืองไว ้
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