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4.2 ชนดิของขอ้มลูส าหรบัโปรแกรม C51
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ชนดิของขอ้มลูส าหรบัโปรแกรม C51

ชนดิของขอ้มลู ขนาด คา่ทีเ่ก็บได้
บติ ไบต์

bit 1 0 0 ถงึ 1
signed char 8 1 -128 ถงึ 127
unsigned char 8 1 0 ถงึ 255

enum 16 2 -32,768 ถงึ +32,767

signed short int 16 2 -32,768 ถงึ +32,767

unsigned short int 16 2 0 ถงึ 65,535
signed int 16 2 -32,768 ถงึ 32,267

ทีม่า: ประจนิ พลังสนัตกิลุ และชยัวฒัน์ ลิม้พรจติรวไิล, 2550
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ชนดิของขอ้มลู ขนาด คา่ทีเ่ก็บได้
บติ ไบต์

unsigned int 16 2 0 ถงึ 65,535
signed long int 32 4 -2,147,483,648 ถงึ +2,147,483,647
unsigned long int 32 4 0 ถงึ 4,294,967,295
float 32 4 ±1.17549E-38 ถงึ ± 3.402823E+38
sbit 1 0 0 หรอื 1
sfr 8 1 0 ถงึ 255
sfr16 16 2 0 ถงึ 65,535

ชนดิของขอ้มลูส าหรบัโปรแกรม C51

ทีม่า: ประจนิ พลังสนัตกิลุ และชยัวฒัน์ ลิม้พรจติรวไิล, 2550
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1.ชนดิของขอ้มลูแบบบติ

            4.1                                  
 

 
 

                        
 

 
   

          5                  my_flag                         bit 
          6         my_flag               1 
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2. signed char และ unsigned char

            4.2                                 
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3. signed int และ unsigned int

            4.3                                   
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4. signed long และ unsigned long

            4.4                                          
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5. ชนดิขอ้มลูตวัเลขจ านวนทศนยิม (float)

            4.5                                           
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6. ชนดิขอ้มลูแบบ sbit

            4.6                            sbit 
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7. ชนดิขอ้มลูแบบ sfr

            4.7                            sfr 
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4.3 การใชง้านตวัแปรส าหรบัโปรแกรม C51
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ตวัแปร

 ตัวแปร (Variables) คอื ชือ่ที่ประกาศขึน้มาเพื่อใช ้

ในการเก็บขอ้มูลที่ตอ้งการใชง้านในระหว่างที่
โปรแกรมก าลังท างานอยู ่ไมว่า่จะเป็นการเก็บขอ้มลู
ไวช้ั่วคราว พักขอ้มูล การน าขอ้มูลมากระท าทาง
คณิตศาสตร์หรือใชใ้นการเปรียบเทียบ โดยแทนที่
หน่วยความจ านั้นดว้ยการก าหนดชือ่ขึน้โดยตอ้งมี
การประกาศการใชง้านและก าหนดชนดิขอ้มลูของตัว
แปรกอ่นใชง้าน 
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4.3.1 กฎในการต ัง้ชือ่ตวัแปร

จะเหมอืนกบัมาตรฐาน ANSI-C ซึง่มกีฎในการตัง้ชือ่ ดงันี้
1. ตอ้งไมต่ัง้ชือ่ซ ้ากับค าหลัก (Keywords) ของภาษาซี

มาตรฐานและภาษาซสี าหรับไมโครคอนโทรลเลอร ์
2. ชือ่ที่ตัง้ประกอบดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึง่อาจ

เป็นตัวอักษรพมิพเ์ล็ก ตัวอักษรพมิพใ์หญ ่ตัวเลข โดยอักษรตัว
แรกตอ้งเป็นตวัอกัษรหรอืเสน้ใตอ้กัขระเทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตามการตั ้งชื่อตัวแปรควรตั ้งชื่อใหส้ื่อกับ
วัตถุประสงคข์องการท างานของตัวแปร เพื่อสือ่ความหมายที่
ตรงกนั
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ค าหลกัในภาษาซ ีตามมาตรฐาน ANSI-C 

auto break case

char const continue

default do double

else enum extern

float for goto

if int long

register return short

signed sizeof static

struct switch typedef

union unsigned void

volatile while -
ทีม่า: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
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ค าหลกัในภาษาซ ีตามมาตรฐาน ANSI-C 

_at_ far sbit

alien idata sfr

bdata interrupt sfr16

bit large small

code pdata _task_

compact _priority_ using

data reentrant xdata

ทีม่า: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
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4.3.2 การประกาศใชง้านตวัแปร

1. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้าน
หน่วยความจ า

2. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่กีย่วกบัเรจสิเตอร์
ฟังกช์นัพเิศษ 
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1. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชง้านหนว่ยความจ า

data_type [memory_space] variable_name;
 

   

         data_type                                       
      memory_space                             
    
      variable_name                         

โดยที ่ data_type คอืชนดิขอ้มลูทีก่ าหนด
ใหก้บัตวัแปร

memory_space คอืพืน้ทีห่น่วยความจ าของ
ตวัแปร

variable_name คอืชือ่ตวัแปรทีป่ระกาศ
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การใชง้านตวัแปรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหนว่ยความจ า

ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยความจ าทีใ่ชง้านทีส่ าคญั มดีงันี้

1) การใชง้านหน่วยความจ าโปรแกรม 
• ใชห้น่วยความจ าชนดิ code

2) การใชง้านหน่วยความจ าขอ้มลูภายใน 
• ใชห้น่วยความจ าชนดิ data, idata และ bdata

3) การใชง้านหน่วยความจ าขอ้มลูภายนอก 
• ใชห้น่วยความจ าชนดิ data, pdata และ xdata
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ประเภทของหนว่ยความจ าทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประกาศตวัแปร

หนว่ยความจ า รายละเอยีด

code หน่วยความจ าโปรแกรม (64 KBytes)

data หน่วยความจ าขอ้มูลภายใน สามารถเขา้ถงึแบบอา้งองิโดยตรง

(128 bytes)

idata หน่วยความจ าขอ้มูลภายใน สามารถเขา้ถึงแบบอา้งอิงโดย

ทางออ้ม (256 bytes)

bdata หน่วยความจ าขอ้มลูภายใน สามารถเขา้ถงึไดร้ะดบับติ (16 bytes)

xdata หน่วยความจ าขอ้มูลภายนอก สามารถเขา้ถึงไดร้ะดับบิต 

(64 KBytes)

pdata หน่วยความจ าขอ้มลูภายนอกแบบเพจ (256 KBytes)

ทีม่า: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
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หนว่ยความจ าโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์AT89C52

56K Bytes
External
Program
Memory

8K Bytes   
Internal
Program
Memory

64k Bytes
External
Program
Memory

FFFFH

2000H

1FFFH

0000H 0000H

FFFFH

AND

EA = 1 EA = 0

OR

ใชห้นว่ยความจ าภายใน
ชนดิ code

ใชห้นว่ยความจ า
ภายนอก ชนดิ data,
pdata, xdata
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หนว่ยความจ าขอ้มลูของไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์AT89C52

Upper memory
128 Bytes

Lower memory
128 Bytes

FFH

7FH

0

80H

Special function 
registers

 Internal Data Memory

64k Bytes
External

Data
Memory

0000H

FFFFH

ANDใชห้นว่ยความจ า
ชนดิ data, idata, bdata

ใชห้นว่ยความจ า
ภายนอก ชนดิ data,
pdata, xdata
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การประกาศใชง้านตวัแปรท ัว่ไปทีไ่มไ่ดร้ะบพุืน้ทีห่นว่ยความจ า

            4.8                              
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การประกาศใชง้านตวัแปรท ัว่ไปทีไ่มไ่ดร้ะบพุืน้ทีห่นว่ยความจ า

            4.8                              
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การใชง้านตวัแปรแบบระบพุืน้ทีห่นว่ยความจ าโปรแกรม

            4.9                                                          
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การใชง้านตวัแปรแบบระบพุืน้ทีห่นว่ยความจ าโปรแกรม

            4.9                                                          
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การใชง้านตวัแปรแบบไมไ่ดร้ะบพุืน้ทีห่นว่ยความจ าโปรแกรม

            4.10                                                        
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การใชง้านตวัแปรแบบไมไ่ดร้ะบพุืน้ทีห่นว่ยความจ าโปรแกรม
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เปรยีบเทยีบการใชง้านตวัแปร

            4.9                                                          
 

 
 

                        
 

 

            4.10                                                        
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2. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่ก ีย่วกบัเรจสิเตอรฟ์งักช์นัพเิศษ 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ ใช ้

เฉพาะส าหรับโปรแกรม C51 เท่านัน้ เนื่องจากการ
ประกาศใชง้านตัวแปรดังกล่าว เกีย่วขอ้งกับบติขอ้มูล
ของไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51 โดยใชช้นดิของ
ขอ้มลูแบบ bit, sbit และ sfr
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2. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่ก ีย่วกบัเรจสิเตอรฟ์งักช์นัพเิศษ 

            4.11                                                           
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4.4 แถวล าดบัและสายอกัขระส าหรบั
โปรแกรม C51
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4.4.1 แถวล าดบั 

แถวล าดับ (Arrays) คอืตัวแปรชดุหรอืตัวแปรทีก่ าหนด
ล าดับของตัวแปรโดยมีชือ่เหมือนกันแต่สามารถเก็บขอ้มูลได ้
มากเท่ากับจ านวนล าดับทีไ่ดก้ าหนดไวใ้หก้ับตัวแปร โดยการ
อา้งถงึตวัแปรแถวล าดับแตล่ะตัวท าไดโ้ดยการอา้งล าดับของตัว
แปรนัน้
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ตวัอยา่งแถวล าดบัของจ านวนเต็ม

1Num[0]

10Num[9]
9Num[8]
8Num[7]
7Num[6]
6Num[5]
5Num[4]
4Num[3]
3Num[2]
2Num[1]
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1. การประกาศใชง้านแถวล าดบั 

   data-type array-name [n]; (1)
   data-type array-name [n] [m]; (2)
   data-type array-name [n] … [m]; (3)
   data-type array-name [n] = {value_list}; (4)

โดยที่
(1) คอืรปูแบบการประกาศใชง้านแถวล าดบัขนาด 1 มติิ
(2) คอืรปูแบบการประกาศใชง้านแถวล าดบัขนาด 2 มติิ
(3) คอืรปูแบบการประกาศใชง้านแถวล าดบัขนาด n มติิ
(4) คอืรปูแบบการประกาศใชง้านและก าหนดคา่แถวล าดบั
data_type คอืชนดิขอ้มลูทีก่ าหนดใหก้บัตวัแปร
array-name[n] คอืชือ่ตวัแปร
n, m คอืจ านวนเต็มทีก่ าหนดขนาดของแถวล าดบั



37 ชนดิของขอ้มลูและการใชง้านตัวแปรส าหรับโปรแกรม C51

2. การใชง้านแถวล าดบัในกรณีทีม่ตีวัแปรหลายตวั

โดยท าการรวบรวมขอ้มลูแบบเดยีวกันมากกวา่หนึง่ตัวขึน้ไปให ้
อยู่ในแถวเดยีวกัน ตัวอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวันทีม่กีารน าแถว
ล าดับไปใชง้านคอืตารางขอ้มูล ยกตัวอย่างเชน่ ตารางแสดงคะแนน
สอบนักเรยีน 

เลขทีน่ ัง่สอบ

นกัเรยีน

ต าแหนง่ของแถว

ล าดบั

คะแนนทีไ่ด้

001 0 70.5

002 1 89.0

003 2 87.5

... ... ...

050 49 64.2
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4.4.2 สายอกัขระ

สายอักขระ (Strings) คือแถวล าดับของตัวแปรชนิด
ตัวอักษรขนาด 1 มติ ิเนื่องจากภาษาซมีาตรฐานจะไม่มีชนิด
ขอ้มูลสายอักขระจะมีเพียงชนิดขอ้มูลชนิดตัวอักษรเท่า นั้น 
ดังนั้นในการสรา้งและใชง้านสายอักขระจงึเป็นการน าตัวแปร
ชนดิตัวอักษรมารวมกันในรูปแบบของแถวล าดับทีม่ชีนดิขอ้มูล
เป็น char
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4.4.2 สายอกัขระ

ในการใชง้านสายอกัขระโดยทัว่ไปตอ้งปิดดว้ย null character (มรีหสั 
ASCII เทา่กบั “\0”) โดยการก าหนดรหสั “\0 ตวัอยา่งเชน่

char str [16]; // สายอกัขระ str ขนาด 15 อกัขระ

char msg [5] [11]; // สายอกัขระ msg จ านวน 5 ตวั แตล่ะตวัมี
ขนาดเทา่กบั 10 อกัขระ

char str1 [6] = {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’};// สายอกัขระ str1 ขนาด 5 อกัขระ

char str2 [ ] = “ABCDEF”; // ตวัแปรสตรงิ str2 ประกอบไป
ดว้ยอกัขระดงันี ้‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E ’, ‘F’
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การใชง้านสายอกัขระ
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การใชง้านสายอกัขระ
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4.5 ตวัชี ้
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ตวัชี ้

ตัวชี ้(Pointer) คอืตัวแปรทีใ่ชใ้นการชีไ้ปยังแอดเดรส
ของตัวแปรอื่นเพื่อที่จะเขา้ถงึตัวแปรนั้นไดโ้ดยผ่านทางตัวชี้

ขอ้มูล ดังนั้นตัวชีก้็คอืตัวแปรที่ท าหนา้ที่ในการเก็บแอดเดรส
ของตวัแปรทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าน่ันเอง 

การใชง้านตวัชีส้ าหรับโปรแกรม C51 ม ี2 รปูแบบ

• ตวัชีท้ั่วไป (Generic pointers) 

• ตวัชีห้น่วยความจ าพเิศษ (Memory-specific pointers)
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4.5.1 ตวัชีท้ ัว่ไป

โดยที ่ data_type คอืชนดิขอ้มลูทีก่ าหนดใหก้บัตวัแปร
* เป็นเครื่องหมายแสดงว่าตัวแปรที่ประกาศ

ตามหลงัคอืตวัชี้

variable_name คอืชือ่ตวัแปรชนดิตวัชี้

data_type * variable_name;
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4.5.1 ตวัชีท้ ัว่ไป

ชนิดขอ้มูลที่ก าหนดการใชง้านตัวชี้อาจก าหนดเป็นแบบ
ขอ้มลูใดๆ ก็ได ้ตวัอยา่งเชน่

int *iptr; // ตวัชีไ้ปยังแหลง่ขอ้มลูชนดิจ านวนเต็ม
char *cptr; // ตวัชีไ้ปยังแหลง่ขอ้มลูชนดิตวัอกัษร

ในการใชง้านตวัชีนั้น้จะเกีย่วขอ้งกบัตวัด าเนนิการสองตวัคอื
• เครือ่งหมายดอกจัน (*) ใชใ้นการสรา้งตัวชีแ้ละใชใ้นการชีไ้ปยัง
ต าแหน่งทีต่วัชีเ้ก็บอยูเ่พือ่น าขอ้มลูในตวัแปรทีช่ ีไ้ปกลับมา

• เครือ่งหมายแสดงต าแหน่งทีอ่ยู่ (&) คอืแอดเดรสของตัวแปรที่
จะก าหนดใหก้บัตวัชีน่ั้นเอง 
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รปูแบบของตวัชี ้โดยใชค้ าส ัง่ int *iptr;

นพิจน์ ค าอธบิาย

iptr ชือ่ตัวแปรทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นตัวชี ้นพิจนน์ีใ้หค้า่เป็น int หรอื 

unsigned int ซึง่เป็นทีอ่ยูท่ีต่วัชีน้ีช้ ีไ้ป

&iptr นพิจนน์ีร้ะบทุีอ่ยูข่องตวัชี ้iptr ในหน่วยความจ า

*iptr นพิจนน์ีใ้หค้า่ขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นทีอ่ยูท่ีต่วัชี ้iptr ก าลงชีไ้ป
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การใชง้านตวัชีท้ ัว่ไป
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4.5.2 ตวัชีห้นว่ยความจ าพเิศษ

โดยที ่ memory type คอืชนดิของหน่วยความจ า

data_type   memory-type   * variable_name;
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4.5.2 ตวัชีห้นว่ยความจ าพเิศษ

ชนดิของหน่วยความจ าทีก่ าหนดการใชง้านตวัชี ้อาจก าหนดเป็น
หน่วยความจ าใดๆ ก็ได ้ยกตวัอยา่งเชน่

char data *str; // ตวัชีท้ีช่ ีไ้ปยงัชนดิขอ้มลูตวัอกัษรเก็บใน        
หน่วยความจ าขอ้มลูภายใน 

int xdata *number; // ตวัชีท้ีช่ ีไ้ปยงัชนดิขอ้มลูจ านวนเต็มเก็บ
ในหน่วยความจ าขอ้มลูภายนอก

long code  *cost; // ตวัชีท้ีช่ ีไ้ปยงัชนดิขอ้มลูจ านวนเต็มชว่ง
ยาวเก็บในหน่วยความจ าโปรแกรม
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4.6 ตวัแปรโครงสรา้งและยเูนยีน
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4.6.1 ตวัแปรโครงสรา้ง

ตัวแปรโครงสรา้ง (Structures) เป็นตัวแปรประเภทหนึง่
ทีร่วบรวมตัวแปรที่เหมอืนหรือแตกต่างกันมาไวร้วมกัน ซึง่อยู่
ภายใตช้ือ่เดยีวกนั ถา้ตอ้งการสรา้งขอ้มลูแบบโครงสรา้งตอ้งท า
การก าหนดว่าจะใชข้อ้มูลแบบใดบา้งที่ตอ้งการเก็บไวใ้น
โครงสรา้ง ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้เรียกว่าขอ้มูลสมาชกิ เพราะเป็น
องคป์ระกอบของโครงสรา้ง จุดประสงคข์องการใชง้านขอ้มูล
แบบโครงสรา้งคอื การน าขอ้มลูหลายๆ รปูแบบมาเก็บไวร้วมกัน
เพือ่ประโยชนใ์นการใชง้านตวัแปรทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกนั



58 ชนดิของขอ้มลูและการใชง้านตัวแปรส าหรับโปรแกรม C51

4.6.1 ตวัแปรโครงสรา้ง

โดยที ่ tag-name คอืชือ่ของโครงสรา้งหรอืป้ายโครงสรา้ง
type element คอืชนดิของตวัแปรภายในตวัแปรโครงสรา้ง
variable-list คอืชือ่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิตวัแปรโครงสรา้งจะก าหนดหรอืไมก่็ได ้

1.           1 
  

struct tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} variable-list;
 

 

2.           2 
 

struct tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} ;
 

การประกาศตวัแปรประเภทโครงสรา้งประกาศได ้2 รปูแบบ
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4.6.1 ตวัแปรโครงสรา้ง

1.           1 
  

struct tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} variable-list;
 

 

2.           2 
 

struct tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} ;
 

โดยที ่ tag-name คอืชือ่ของโครงสรา้งหรอืป้ายโครงสรา้ง
type element คอืชนดิของตวัแปรภายในตวัแปรโครงสรา้ง
variable-list คอืชือ่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิตวัแปรโครงสรา้งจะก าหนดหรอืไมก่็ได ้
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4.6.2 ตวัแปรยเูนยีน

การประกาศตัวแปรแบบยูเนียน (Union) มลีักษณะที่
คลา้ยกับตัวแปรแบบโครงสรา้ง แต่การประกาศใชง้านตัวแปร
แบบยเูนียน นี้จะประหยัดการใชง้านหน่วยความจ าได ้เนื่องจาก
ตัวแปรแบบยูเนียนจะใชห้น่วยความจ าในต าแหน่งเดยีวกันใน
เวลาหนึ่ง (ไม่ไดใ้ชง้านพรอ้มกัน) เนื่องจากเป็นการประกาศ
หน่วยความจ าทีเ่ก็บขอ้มลูตา่งชนดิกนัไว ้
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4.6.2 ตวัแปรยเูนยีน

โดยที ่ tag-name คอืชือ่ของยเูนยีนหรอืป้ายยเูนยีน
type element คอืชนดิของตวัแปรภายในตวัแปรยเูนยีนหรอืสมาชกิน่ันเอง 
variable-list คอืชือ่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิตวัแปรยเูนยีนจะก าหนดหรอืไมก่็ได ้

1.           1 
 

union tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} variable-list;
 

การประกาศตวัแปรยเูนยีนประกาศได ้2 รปูแบบ
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4.6.2 ตวัแปรยเูนยีน

2.           2 
 

union tag-name {
type element1;
type element2;
type element3;
...

} ;
 

โดยที ่ tag-name คอืชือ่ของยเูนยีนหรอืป้ายยเูนยีน
type element คอืชนดิของตวัแปรภายในตวัแปรยเูนยีนหรอืสมาชกิน่ันเอง 
variable-list คอืชือ่ทีใ่ชใ้นการอา้งองิตวัแปรยเูนยีนจะก าหนดหรอืไมก่็ได ้
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การใชง้านตวัแปรยเูนยีน
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การใชง้านตวัแปรยเูนยีน

ผลลัพธข์องการรันโปรแกรม

ผลการท างานของโปรแกรมไดผ้ลลัพธ์เช่นเดียวกับตัว
แปรโครงสรา้งในตัวอย่างที่ 4.17 แต่จะประหยัดการใชง้าน
หน่วยความจ าไดม้ากกว่า เนื่องจากตัวแปรยูเนียนจะใช ้

หน่วยความจ าในต าแหน่งเดยีวกนัในการเก็บขอ้มลู
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4.7 สรปุ
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สรปุ

ไดน้ าเสนอพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมดว้ยภาษาซี

ส าหรับโปรแกรม C51 การเลอืกใชง้านชนิดของขอ้มูลให ้
เหมาะสมกับไมโครคอนโทรลเลอรท์ีม่หีน่วยความจ าค่อนขา้ง
จ ากดั และการใชง้านตวัแปรชนดิตา่งๆ ทีส่ าคญัไดแ้ก ่

• แถวล าดับและสายอกัขระ 
• ตวัชี ้
• ตวัแปรโครงสรา้งและยเูนยีน 

ส าหรับเนื้อหาในบทถัดไปไดอ้ธบิายถงึตัวด าเนนิการซึง่
เป็นตัวเชือ่มในการเขยีนโปรแกรมเพือ่หาผลลัพธท์ีต่อ้งการใน
การไมโครคอนโทรลเลอรไ์ปประยกุตใ์ชง้านตอ่ไป



69 ชนดิของขอ้มลูและการใชง้านตัวแปรส าหรับโปรแกรม C51

4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท
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4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท

1.                                                                      
      2.                                             bit sbit     sfr 

3.                                                                          C51 
3.1) Result99 
3.2) small 
3.3) My name 
3.4) _test 
3.5) 10Points 
3.6) @temperature 
3.7) sizeof 
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4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท

4.                                                                            C51 
       

4.1)              code 
4.2)              data 
4.3)              idata 
4.4)              bdata 
4.5)              xdata 
4.6)              pdata 

5.                                                      
5.1)                  ID          10                                      100 , 200 , 300 , 

400, 500, 600, 700, 800, 900     1000           
5.2)                  Key      2                     16                                    1 
5.3)                    Alpha                7                              ‘K’, ‘e’, ‘i’, ‘L’, 

‘C’, ‘5’    ‘1’           
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4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท

4.                                                                            C51 
       

4.1)              code 
4.2)              data 
4.3)              idata 
4.4)              bdata 
4.5)              xdata 
4.6)              pdata 

5.                                                      
5.1)                  ID          10                                      100 , 200 , 300 , 

400, 500, 600, 700, 800, 900     1000           
5.2)                  Key      2                     16                                    1 
5.3)                    Alpha                7                              ‘K’, ‘e’, ‘i’, ‘L’, 

‘C’, ‘5’    ‘1’           
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4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท

6.           a     p                                                    
 int a[ ]= {1,-4,4,3,10,25,19,0,2}; 

int *p = &a[3] ; 
                         

6.1) *(p+2); 
6.2) p[-2]; 
6.3) a[*p+1]; 
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4.8 แบบฝึกหดัทา้ยบท

7.                                                                                     
                 -                                                                            

Name: Tony Barber 
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