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4.2 ชนิดของข้อมูลส าหรับโปรแกรม C51



ตารางที่ 4.1ชนิดของข้อมูลส าหรับโปรแกรม 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 -32,768ถงึ
+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



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 ± 3.402823E+38

sbit 1 0 0 หรอื 1

sfr 8 1 0 ถงึ 255

sfr16 16 2 0 ถงึ 65,535

ตารางที่ 4.1ชนิดของข้อมูลส าหรับโปรแกรม C51



1.ชนิดของข้อมูลแบบบิต
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          5                  my_flag                         bit 
          6         my_flag               1 



2. signed char และ unsigned char
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3. signed int และ unsigned int
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4. signed long และ unsigned long
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5. ชนิดข้อมูลตัวเลขจ านวนทศนยิม (float)
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6. ชนิดข้อมูลแบบ sbit
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7. ชนิดข้อมูลแบบ sfr
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4.3 การใช้งานตัวแปรส าหรับโปรแกรม 
C51



ตัวแปร

 ตัวแปร (Variables) คือ ชื่อที่ประกาศขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่
ต้องการใช้งานในระหว่างที่โปรแกรมก าลังท างานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ
ข้อมูลไว้ชั่วคราว พักข้อมูล การน าข้อมูลมากระท าทางคณิตศาสตร์หรือใช้
ในการเปรียบเทียบ โดยแทนที่หน่วยความจ านั้นด้วยการก าหนดชื่อขึ้นโดย
ต้องมีการประกาศการใช้งานและก าหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรก่อนใช้งาน 



4.3.1 กฎในการตั้งชื่อตัวแปร

จะเหมือนกับมาตรฐาน ANSI-C ซึ่งมีกฎในการต้ังชื่อ ดังนี้
1. ต้องไม่ตั้งชื่อซ้ ากับค าหลัก (Keywords) ของภาษาซีมาตรฐานและภาษาซี

ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
2. ชื่อที่ตั้งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข โดยอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรหรือเส้นใต้อักขระเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการตั้งชื่อตัวแปรควรตั้งชื่อให้สื่อกับวัตถุประสงค์ของการท างานของ
ตัวแปร เพื่อสื่อความหมายที่ตรงกัน



ตารางที่ 4.2 ค าหลักในภาษาซี 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



_at_ far sbit

alien idata sfr

bdata interrupt sfr16

bit large small

code pdata _task_

compact _priority_ using

data reentrant xdata

ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014

ตารางที่ 4.2 ค าหลักในภาษาซี ตามมาตรฐาน ANSI-C



4.3.2 การประกาศใช้งานตัวแปร

1. การประกาศใช้งานตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหน่วยความจ า

2. การประกาศใช้งานตัวแปรที่เกี่ยวกับเรจิสเตอร์ 
ฟังก์ชันพิเศษ



1. การประกาศใช้งานตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหน่วยความจ า

data_type [memory_space] variable_name;
 

   

         data_type                                       
      memory_space                             
    
      variable_name                         

โดยที่ 
data_type คือ ชนิดข้อมูลที่ก าหนดให้กับตัวแปร
memory_space คือ พื้นที่หน่วยความจ าของตัวแปร
variable_name คือ ชื่อตัวแปรที่ประกาศ



การใช้งานตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจ า

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจ าที่ใช้งานที่ส าคัญ มีดังนี้

1) การใช้งานหน่วยความจ าโปรแกรม 
• ใช้หน่วยความจ าชนิด code

2) การใช้งานหน่วยความจ าข้อมูลภายใน 
• ใช้หน่วยความจ าชนิด data, idata และ bdata

3) การใช้งานหน่วยความจ าข้อมูลภายนอก 
• ใช้หน่วยความจ าชนิด data, pdata และ xdata



ตารางที่ 4.4 ประเภทของหนว่ยความจ าทีเ่กี่ยวข้องกับการประกาศตัวแปร

หนว่ยความจ า รายละเอยีด

code หน่วยความจ าโปรแกรม (64 KBytes)

data หน่วยความจ าขอ้มูลภายใน สามารถเขา้ถงึแบบอา้งองิโดยตรง

(128 bytes)

idata หน่วยความจ าขอ้มูลภายใน สามารถเขา้ถึงแบบอา้งอิงโดย

ทางออ้ม (256 bytes)

bdata หน่วยความจ าขอ้มูลภายใน สามารถเขา้ถึงได ร้ะดับบิต         

(16 bytes)

xdata หน่วยความจ าขอ้มูลภายนอก สามารถเขา้ถึงไดร้ะดับบิต           

(64 KBytes)

pdata หน่วยความจ าขอ้มลูภายนอกแบบเพจ (256 KBytes)

ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014



การประกาศใช้งานตัวแปรทั่วไปที่ไม่ได้ระบุพื้นที่หน่วยความจ า
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การใช้งานตัวแปรแบบระบุพื้นที่หน่วยความจ าโปรแกรม
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การใช้งานตัวแปรแบบระบุพื้นที่หน่วยความจ าโปรแกรม
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2. การประกาศใช้งานตัวแปรที่เก่ียวกับเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับเรจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ ใช้เฉพาะส าหรับโปรแกรม
C51 เท่านั้น เนื่องจากการประกาศใช้งานตัวแปรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบิต
ข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 โดยใช้ชนิดของข้อมูลแบบ bit, sbit
และ sfr



2. การประกาศใชง้านตวัแปรทีเ่ก ีย่วกบัเรจสิเตอรฟ์งักช์นัพเิศษ 
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4.4 แถวล าดับและสายอักขระส าหรับ
โปรแกรม C51



4.4.1 แถวล าดับ 

แถวล าดับ (Arrays) คือตัวแปรชุดหรือตัวแปรที่ก าหนด
ล าดับของตัวแปรโดยมีชื่อเหมือนกันแต่สามารถเก็บข้อมูลได้มาก
เท่ากับจ านวนล าดับที่ได้ก าหนดไว้ให้กับตัวแปร โดยการอ้างถึงตัวแปร
แถวล าดับแต่ละตัวท าได้โดยการอ้างล าดับของตัวแปรนั้น



ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแถวล าดับ Num ชนิดจ านวนเต็มที่มีสมาชิก 10 ตัว



1. การประกาศใช้งานแถวล าดับ 

โดยที่
(1) คือรูปแบบการประกาศใช้งานแถวล าดับขนาด 1 มิติ
(2) คือรูปแบบการประกาศใช้งานแถวล าดับขนาด 2 มิติ
(3) คือรูปแบบการประกาศใช้งานแถวล าดับขนาด n มิติ
(4) คือรูปแบบการประกาศใช้งานและก าหนดค่าแถวล าดับ
data_type คือชนิดข้อมูลท่ีก าหนดให้กับตัวแปร
array-name[n] คือชื่อตัวแปร
n, m คือจ านวนเต็มที่ก าหนดขนาดของแถวล าดับ



2. การใช้งานแถวล าดับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัว

เลขทีน่ ัง่สอบ

นกัเรยีน

ต าแหนง่ของแถว

ล าดบั

คะแนนทีไ่ด้

001 0 70.5

002 1 89.0

003 2 87.5

... ... ...

050 49 64.2

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างคะแนนสอบนักเรียนในรูปแบบแถวล าดับ



2. การใช้งานแถวล าดับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัว

            4.12                           
 

 
 

                        
 

 

            4.12                           
 

 
 

                        
 

 

            4.12                           
 

 
 

                        
 

 



2. การใช้งานแถวล าดับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัว
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4.4.2 สายอักขระ

สายอักขระ (Strings) คือแถวล าดับของตัวแปรชนิดตัวอักษรขนาด 1 
มิติ เนื่องจากภาษาซีมาตรฐานจะไม่มีชนิดข้อมูลสายอักขระจะมีเพียงชนิดข้อมูล
ชนิดตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้นในการสร้างและใช้งานสายอักขระจึงเป็นการน าตัวแปร
ชนิดตัวอักษรมารวมกันในรูปแบบของแถวล าดับที่มีชนิดข้อมูลเป็น char



การใช้งานสายอักขระ
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4.5 ตัวชี้ 



ตัวชี้ 

การใช้งานตัวชี้ส าหรับโปรแกรม C51 มี 2 รูปแบบ

1. ตัวชี้ทั่วไป (Generic pointers) 

2. ตัวชี้หน่วยความจ าพิเศษ (Memory-specific pointers)



4.5.1 ตัวชี้ทั่วไป

โดยที ่ data_type คอืชนดิขอ้มลูทีก่ าหนดใหก้บัตัวแปร
* เป็นเครือ่งหมายแสดงวา่ตวัแปรที่

ประกาศตามหลงัคอืตวัชี้

variable_name คอืชือ่ตวัแปรชนดิตวัชี้



ตารางที่ 4.6 รูปแบบของตัวชี้ โดยใช้ค าสั่ง int *iptr;

นพิจน์ ค าอธบิาย

iptr ชือ่ตัวแปรที่ท าหนา้ที่เป็นตัวชี ้นิพจน์นี้ใหค้่าเป็น 

int หรอื unsigned int ซึง่เป็นทีอ่ยูท่ีต่วัชีน้ีช้ ีไ้ป

&iptr นพิจนน์ีร้ะบทุีอ่ยูข่องตวัชี ้iptr ในหน่วยความจ า

*iptr นพิจนน์ีใ้หค้า่ขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นทีอ่ยู่ทีต่ัวชี ้iptr ก า

ลงชีไ้ป



การใช้งานตัวชี้ทั่วไป



4.5.2 ตัวชี้หน่วยความจ าพิเศษ

โดยที่ memory type คือ ชนิดของหน่วยความจ า



4.5.2 ตัวชี้หน่วยความจ าพิเศษ

ชนิดของหน่วยความจ าที่ก าหนดการใช้งานตัวชี้ อาจก าหนดเป็นหน่วยความจ าใดๆ ก็ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น

char data *str; // ตัวชี้ที่ช้ีไปยังชนิดข้อมูลตัวอักษร
เก็บในหน่วยความจ าข้อมูลภายใน 

int xdata *number; // ตัวชี้ที่ช้ีไปยังชนิดข้อมูลจ านวน
เต็มเก็บในหน่วยความจ าข้อมูล

ภายนอก
long code  *cost; // ตัวชี้ที่ช้ีไปยังชนิดข้อมูลจ านวน

เต็มช่วงยาวเก็บในหน่วยความจ า
โปรแกรม



การใช้งานตัวชี้หน่วยความจ าพิเศษ
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4.6 ตัวแปรโครงสร้างและยูเนียน



4.6.1 ตัวแปรโครงสร้าง

ตัวแปรโครงสร้าง (Structures) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่
รวบรวมตัวแปรที่เหมือนหรือแตกต่างกันมาไว้รวมกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ
เดียวกัน ถ้าต้องการสร้างข้อมูลแบบโครงสร้างต้องท าการก าหนดว่าจะใช้
ข้อมูลแบบใดบ้างที่ต้องการเก็บไว้ในโครงสร้าง



4.6.1 ตัวแปรโครงสร้าง

การประกาศตัวแปรประเภทโครงสร้างประกาศได้ 2 รูปแบบ
1.           1 

  

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

} variable-list;
 

 

2.           2 
 

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

} ;
 

โดยที่ tag-name คือชื่อของโครงสร้างหรือป้ายโครงสร้าง
type element คือชนิดของตัวแปรภายในตัวแปรโครงสร้าง
variable-list คือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงตัวแปรโครงสร้างจะก าหนด
หรือไม่ก็ได้

1.           1 
  

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

} variable-list;
 

 

2.           2 
 

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

} ;
 



การใช้งานตัวแปรโครงสร้าง
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4.6.2 ตัวแปรยูเนียน

การประกาศตัวแปรแบบยูเนียน (Union) มีลักษณะที่
คล้ายกับตัวแปรแบบโครงสร้าง แต่การประกาศใช้งานตัวแปรแบบ
ยูเนียน นี้จะประหยัดการใช้งานหน่วยความจ าได้ เนื่องจากตัวแปรแบบ
ยูเนียนจะใช้หน่วยความจ าในต าแหน่งเดียวกันในเวลาหนึ่ง (ไม่ได้ใช้งาน
พร้อมกัน)



4.6.2 ตัวแปรยูเนียน

การประกาศตัวแปรยูเนียนประกาศได้ 2 รูปแบบ1.           1 
 

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

} variable-list;
 

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

2.           2 
 

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

} ;
 



การใช้งานตัวแปรยูเนียน

            4.18                               
 

 



4.7 สรุป



สรุป

การเลือกใช้งานชนิดของข้อมูลให้เหมาะสมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยความจ า
ค่อนข้างจ ากัด และการใช้งานตัวแปรชนิดต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ 

• แถวล าดับและสายอักขระ 
• ตัวชี้ 
• ตัวแปรโครงสร้างและยูเนียน 



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

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 



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

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’           



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

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’           



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

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]; 



4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

7.                                                                                     
                 -                                                                            

Name: Tony Barber 
Student ID: 56010361503 
Department: Electronics 
Faculty: Engineering 
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