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คํานํา 
 
 

 หนังสือที่ทานถืออยูในมือขณะนี้ เรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ  ดังปรากฏในกิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgments)  ซึ่งเปนผลงานโดย “ผูทรงคุณวุฒิ” ของวงการภาษาซี   เนื้อหา และตัวอยางที่ปรากฏในหนังสือ
คูมือนี้ นํามาจากตนฉบับโดยไมมีการดัดแปลงแกไขแตอยางใด (ยกเวนบางตัวอยางซึ่งไดเรียบเรียงใหมเพื่อใหเขาใจ
งายขึ้น)  หลายๆ ตัวอยางที่ยกมาประกอบคําอธิบายโดยผูแตงทั้ง 11 ทานนั้น  จัดวาเขาใจยาก สําหรับผูเริ่มตนเขียน
ภาษาซีใหมๆ ที่จะเขาใจไดทันที  ทําใหตองคิดกลับไปมาครั้งหลายครั้ง ถึงจะเขาใจไดอยางถองแท  บอยครั้งการนึก
หาตัวอยางนอกเหนือไปจากที่มีในตนฉบับ เพื่อทําความเขาใจกับคําอธิบายที่คอนขางสั้นและกระชับ ไมตางไปจาก
การงมเข็มในมหาสมุทร  เชน เหตุผลของการใสวงเล็บเพิ่มอีกชุดใน macro 
 

#define  product(a, b)  ((a) * (b)) 

 
แทนที่จะเขียนผิดๆเปนเพียง 
 

#define  product(a, b)  (a) * (b) 

 
เพื่อใหทํางานถูกตองตรงกับความตองการ  ดูจะพื้นๆ ไมมีลับลมคมใน  แตเมื่อลองนึกถึงตัวอยางที่จะนําไปใชจริง  ทั้ง
กรณีที่ถูกและผิด  กลับไมใชของงายนัก   ประสพการณ และความมานะ บากบั่นเทานั้นที่จะชวยนําไปสูความสําเร็จ  
ดั่งเชนผูแตงทั้ง 11 ทาน ที่ไดรวบรวมมาใหเราไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มี
มาตรฐาน และถูกตองในการใชงานตลอดไป 
 
 
 

พีระพนธ โสพัศสถิตย 
1 พฤษภาคม 2540 
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บทนํา 
 เปนที่ยอมรับกันวา ภาษา C เปนภาษาที่ไดรับความนิยมไมวาจะเปนวงการศึกษา หรืออุตสาหกรรม
ซอฟตแวรที่พัฒนาระบบซอฟตแวร และแอปพลิเคชันตางๆ  ความนิยมดังกลาวกอใหเกิดการขยายตัวของการเรียนรู 
ถายทอด ทดลอง และปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C กันอยางแพรหลาย [1, 6, 8]  จากโปรแกรมคลาสสิก 
“hello world” ของ K&R เปนแอปพลิเคชันที่สลับซับซอน  วิธีการพัฒนาและเขียนโปรแกรมก็เริ่มแตกตางกันออกไป  
โปรแกรมเมอรแตละคนจะมีความชอบและถนัดในสไตลการเขียนโปรแกรมของตนเอง  เมื่อมีคนเขียนโปรแกรมภาษา 
C มากขึ้น  รูปแบบก็หลากหลาย  ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของภาษา C ซึ่งจะมองขามไมไดคือ ความกระชับ
ของ syntax ในภาษาที่สามารถเขียนโปรแกรมใหส้ัน (สุดๆ)  แตสามารถทํางานในสิ่งที่โปรแกรมเมอรตองการได
เหมือนกับภาษาอื่น ซึ่งอาจจะตองใชความยาวมากกวาหลายเทา ในการปฏิบัติงานเดียวกัน  เหตุผลดังกลาวทําให
โปรแกรมภาษา C อานยาก  ผูที่เคยตรวจแก (debug) โปรแกรมภาษา C ของโปรแกรมเมอรอื่นจะเขาใจถึงความ
ลําบาก และหัวเสียของการตีความแตละบรรทัดที่โปรแกรมเมอรผูนั้นเขียน  ดวยเหตุนี้การกําหนดมาตรฐานรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยลดความลําบาก และเวลาที่ใชในการอานตีความ เพื่อทําความเขาใจกับ
โปรแกรมภาษา C 
 หลายทานคงจะแยงวาโปรแกรมภาษา C ทั่วๆ ไปที่เห็นในหนังสือก็ดี จากซอฟตแวรก็ดี หรือจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน อินเตอรเน็ต (Internet) ก็ดี  ทั้งหมดก็อานงาย ดูเขาใจไมยาก  ทุกคนก็ดูเหมือนจะเขียนเหมือนๆ กันหมด  
ลองมาดูรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมกัน 
 เริ่มจากโปรแกรมคลาสสิก “hello world” 
 

main() 
{ 
 printf(“hello world\n”); 
} 

 
 ทุกคนจําโปรแกรมนี้ไดดี (มีคํากลาวในหมูผูใชภาษา C วา คนที่ไมรูจักโปรแกรมนี้ไมควรจะเรียกตัวเองวา 
เปนโปรแกรมเมอรภาษา C) เพราะเปนตัวอยางแรกของหนังสือภาษา C ที่แตงโดยผูสรางภาษา 2 คนคือ Dennis M. 
Ritchie และ Brian W. Kernighan หรือที่รูจักกันโดยยอวา K&R  จาก K&R จนถึงปจจุบัน ภาษา C ผานขั้นตอน
วิวัฒนาการจนกลายมาเปน ANSI C  ซึ่งเปนมาตรฐานสากลของภาษา C ที่ใชกันทุกวันนี้  โปรแกรมขางตนจึงตอง
เขียนใหมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ANSI C ดังนี้ 
 

int 
main(void) 
{ 
 printf(“hello world\n”); 
 return 0; 
} 

 
เพราะ ANSI C กําหนดวา  main ในภาษา C จะตอง return คา int เสมอ  เพียงแคนี้ก็จะเห็นวาโปรแกรมภาษา C ที่
เห็นๆ กันก็ผิดไปจากมาตรฐานกวาครึ่ง  เพราะโปรแกรมเหลานั้นมักจะใช void แทน int  ซึ่งเปนคาที่ควรจะ return 
โดย main  ที่กลาวขางตนเปนเพียงตัวอยางงายๆ โดยชี้ใหเห็นวา  วิวัฒนาการ และความนิยมของภาษา ไดเพิ่มความ
สลับซับซอนใหกับโปรแกรมภาษา C มาก  ส่ิงที่โปรแกรมเมอรทุกคนควรจะคํานึงถึงกค็ือ “เขียนโปรแกรมใหอานงาย
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ที่สุด”  ซึ่งดูจะพูดงายแตทํายาก  จากประสบการณของผูเขียนเอง  ในระยะแรก ผูหัดใหมๆ มักจะเขียนโปรแกรมแบบ
งายๆ ตรงๆ จากความคิดของตนเอง  พอเริ่มจะเดินได ยังไมทันจะมั่นคงดี ก็ออกวิ่งทันที  เมื่อปกกลาขาแข็งขึ้นก็เขียน
โปรแกรมแบบแผลงๆ ที่อานรูเรื่องคนเดียว (6 เดือนใหหลังตัวคนเขียนเองก็อาจจะอานไมเขาใจเหมือนกัน) เชน 
 

for (u=q=p->st.parm; q && u&(1<<27) || p->st.next; p++, q++, u%=q) 
 { do_something; } 

 
 ดวยเหตุนี้ส่ิงแรกที่ควรปลูกฝงใหกับผูเขียนโปรแกรมภาษา C คือ “โปรแกรมเมอรที่เกง (ดี) คือ คนที่
เขียนโปรแกรมแลวคนอื่นอานรูเรื่อง เขาใจไดโดยงาย” 
 
1. Introduction 
 โดยเหตุที่ ANSI ไมไดกําหนดรูปแบบการเขียนโปรแกรมอยางเปนทางการ  จึงไมมีขอกําหนดกฎเกณฑอะไร
วา การเขียนโปรแกรมภาษา C แบบไหนจึงจะถูกตองตามหลักการ 100 เปอรเซ็นต  มาตรฐานรูปแบบของโปรแกรม
ในภาษา C ที่จะกลาวถึงในที่นี้ เปนมาตรฐานที่เรียกวา Indian Hill Style ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในหมูผูพัฒนาโปรแกรมภาษา C  มาตรฐานดังกลาวกําหนดโดย Bell Labs และผูทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการของ ANSI C อีก 3 ทาน  เราจะมาดูรายละเอียดของหลักการแตละขั้นของมาตรฐานดังกลาว 

“To be clear is professional; not to be clear is unprofessional.”⎯Sir Ernest Gowers. 
 
2. File Organization
 ขอเริ่มจากการจัดการเกี่ยวกับ file  ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ แยกจากกันดวยการเวนบรรทัด  แมวาจะไมมี
การกําหนดขนาดใหญที่สุดที่ควรจะเปน   file หนึ่งๆ ไมควรยาวเกิน 1000 บรรทัด  เพราะทั้ง editor และ compiler 
จะทํางานลําบาก  การใสเครื่องหมายดอกจันทนเปนตัวคั่นระหวางบรรทัด ทําใหเสียเวลาในการ scroll  จึงไมแนะนํา
ใหใช  บรรทัดใดที่ยาวเกิน 79 ตัวอักษร (columns) ไมแนะนํา  เพราะปญหาเกี่ยวกับการแสดงผลของจอ  บรรทัดที่
ยาวมากๆ อันเนื่องมาจากการยอหนา (indent) หลายระดับ บอกถึงการจัดรูปแบบโปรแกรมที่ไมดี 
 
2.1 File Naming Conventions 
 ชื่อ file ประกอบดวยชื่อ (base name) และสกุล (คั่นดวยจุด fullstop)  อักษรตัวแรกของชื่อควรจะเปน
ตัวอักษร  ควรใชอักษรตัวเล็ก (lowercase) กับตัวอักษรทุกตัวที่เปนชื่อ file (ยกเวนจุด fullstop)  อาจจะมีตัวเลขเปน
สวนหนึ่งของชื่อได  ชื่อไมควรยาวเกิน 8 ตัวอักษร  สกุลไมควรเกิน 3 ตัวอักษร (รวมจุด fullstop เปนส่ี)  กฏนี้ใชกับ 
program files และ default files ที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม  (เชน  “rogue.sav”)  และเพื่อความสะดวกในการ port 
โปรแกรมไปบนเครื่องรุนเกา (upward compatibility). 
 Compilers และ tools บางตัว บังคับใหใชกฎเกณฑตามที่กําหนด [5]   สกุลตอไปนี้เปนกฏที่พึงปฏิบัติ 

1. โปรแกรมภาษาซี ตองมีสกุล .c 
2. โปรแกรมภาษา assembly ตองมีสกุล .s 

ขอกําหนดตอไปนี้ เปนขอกําหนดมาตรฐานสากล 
1. Relocatable object file ตองมีสกุล .o 
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2. Include header file ตองมีสกุล .h   รูปแบบอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมกันมากใน multi-language 
environment คือการใชชนิดของภาษาเปนสวนหนึ่งของสกุล เชน  foo.c.h  หรือ  foo.ch 

3. Yacc ตองมีสกุล .y 
4. Lex ตองมีสกุล .i 

 สวน C++  ขึ้นอยูกับขอกําหนดของ compiler นั้นๆ  ซึ่งประกอบดวย .c, ..c, .cc, c.c, และ .C   เนื่องจาก
โปรแกรมภาษาซีสามารถแปลโดย compiler ของ C++   จึงไมมีขอกําหนดตายตัวที่แนนอน 
 นอกจากนี้  ผูใชสวนมากนิยมเขียน “Makefile”  (ไมใช “makefile”) เพื่อบอกให make ทํางาน (เหมาะ
สําหรับระบบที่สนับสนุน make)  และ “README” ซึ่งมักจะรวบรวมสิ่งที่เก็บอยูใน directory หรือ directory tree 
นั้นๆ 
 
2.2 Program Files 
 ลําดับของการเรียงสวนตางๆ ของโปรแกรมพอจะสรุปไดดังนี้ 

1. สวนแรกคือคํานําซึ่งบอกใหรูวา file ประกอบดวยอะไรบาง  คําอธิบายถึงจุดประสงคของแตละ object 
ที่ใช (ไมวาจะเปน functions, external data declarations/definitions, และอื่นๆ)  ทั้งนี้ อาจใสชื่อ
ผูเขียนโปรแกรม  ขอมูลสําหรับ revision control  และขอมูลอางอิงตางๆ 

2. สวนถัดมาคือ header files ที่ใชในโปรแกรม  ถาการ include มีเหตุผลเฉพาะ ควรจะบันทึกเหตุผล 
หรือความจําเปนดังกลาวดวย  ในกรณีทั่วไป  system include files เชน stdio.h  ควรจะมากอน user 
include files 

3. ถัดมาคือ define และ typedef ที่ใชตลอดทั้งโปรแกรม  ลําดับที่เหมาะสมคือ  constant macros, 
function macros, typedef, และ enum 

4. สวนตอมาคือ global (external) data declarations ตามลําดับดังนี้  externs, non-static globals, 
static globals  ถามี define ที่เกี่ยวของกับ global data สวนใดสวนหนึ่ง (เชน flag word)  ควรจะเรียง
ตอจาก data declaration หรือใสไวใน embedded structure declarations ที่ประสงคจะให define 
นั้นๆ ต่ํากวา keyword ที่ประกาศใชอีก level หนึ่ง 

5. สวนสุดทายคือ functions ที่มีการจัดลําดับอยางเหมาะสม  เชน บางกลุมควรจะจัดใหอยูดวยกันใน
ลักษณะ “breadth-first” จะดีกวา “depth-first   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูออกแบบ  ถาเปนการ
กําหนด utility functions ขนาดใหญที่ไมขึ้นตอกัน  ควรเรียงตามลําดับอักษร 

 
2.3 Header Files 
 เปนขอมูลที่ใสเขามาในไฟลที่เรียกใชกอนที่จะถูก compile โดย C preprocessor เชน stdio.h  ซึ่งจะถูก
เรียกใชโดยโปรแกรมที่ตองติดตอกับ standard I/O library  นอกจากนี้ header files ยังประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่
จําเปนสําหรับโปรแกรม (ที่มีมากกวา 1 ไฟล) โดยที่ขอมูลเหลานั้น เปนขอมูลกลางที่ เรียกใชโดยไฟลตางๆ ภายใน
โปรแกรม เชน macros, defines, data declarations, function prototypes, ฯลฯ  การจัดแบงกลุมขอมูลใน header 
file จึงควรยึดถือภาระหนาที่ของแตละกลุมเปนหลัก  จุดประสงคที่สําคัญคือ ความงายของการ  port โปรแกรมจาก
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เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง  โดยขอมูลกลางจะถูกเปล่ียนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของเครื่องใหมไดงาย  
เพียงแคแกใน header file เทานั้น 
 การตั้งชื่อ header file พยายามใชชื่อมาตรฐานและเก็บรวบรวมไฟลทั้งหมดในที่เดียวกัน  ชื่อมาตรฐานคือ 
ชื่อที่ลอมรอบดวยสัญลักษณ  <name>  ถาเปน header file ที่ผูเขียนสรางขึ้นเองจะใชสัญลักษณ “...”  โดยที่ไฟล
ทั้งหมดจะเก็บไวใน directory ปจจุบัน (ในกรณีที่ไฟลสรางเองไมไดเก็บใน directory ปจจุบัน จะใชตัวเลือก  -I  ใน
การบอก directory นั้นๆ) 
 ขอควรระวังในการเขียน header file มีหลายประการคือ 
 1. Functions และ external variables ใน header file ใดๆ  ควรจะใสไวในไฟลที่เรียกใช functions และ 
external variables เหลานั้น 
 2. การประกาศใช variables ใดๆ ใน header file เปนวิธีการเขียนโปรแกรมที่ไม เหมาะสม เพราะ 
variables บางประเภท เชน typedef และ initialization จะถูกเรียกจากไฟลที่มี header file นั้นๆ มากกวา 1 ครั้ง
ไมได 
 3. ไมควรใช header file ซอนกัน  ถาหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ เชน ในโปรแกรมขนาดใหญที่ตองเรียก header 
files หลายๆ อันจาก files ตางๆ ในโปรแกรม  อาจจะรวมเอา ชื่อ header files เหลานั้นไวดวยกันใน header file 
เดียว  แลวเรียก header file รวม อันนี้ก็เพียงพอ 
 4. ควรใสตัวอยาง header ตอไปนี้ไวใน header file ทุกๆ อัน เพื่อปองกันการเรียกซ้ําซอน (double 
inclusion)  โดยเฉพาะในกรณีที่มี nested includes  ดังตัวอยาง 
 

#ifndef EXAMPLE_H 
#define EXAMPLE_H 
 ... /* body of example.h file */ 
#endif /* EXAMPLE_H   */ 

 
 ลองดูตัวอยาง header file และ #define 
 
/* 
 *   This file contains two functions, namely, proc_student and  
 *   do_report.  Each function, in turn, calls a number of header 
 *   files included in a user-defined header allfile.h.” 
 *   The following... 
 */ 
#include        “allfile.h” 
#include        “local_n.h” 
#define         SIZE        40 
#define         LENGTH      80 
typedef         struct      student 
{ 

char      f_name[SIZE]; 
char      L_name[LENGTH]; 
double    GPA; 
int       credit; 

} STUDENT_REC; 
int             max_student;             /* global variable    */ 
void            proc_student(void);      /* function prototype */ 
void            do_report(STUDENT_REC); 

 
โดยที่ allfile.h ประกอบดวย 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#ifndef MACHINE 
#define MACHINE 
 /* body of machine dependent features */ 
#endif 
#define MAX(i,j) ((i)>(j)) ? (i) : (j) 

 
2.4 Other Files 
 โดยทั่วไป มักจะมี file ชื่อ “README” ที่กลาวถึงภาพรวมของโปรแกรม และสาระสําคัญๆ  เชน การใส
รายการ conditional compilation flags ทั้งหมด รวมทั้งความหมายของแตละรายการ  และรายการของ file ที่
เกี่ยวกับส่ิงที่เปน machine dependent 
 
3. Comments

“When the code and the comments disagree, both are probably wrong.”⎯Norm Schryer 
 เรื่องตอไปที่จะพูดถึง ซึ่งทุกคนมักจะมองขาม หรือไมใหความสนใจเทาที่ควรคือ comment การใส 
comment ในโปรแกรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของ documentation เปนส่ิงที่ตองทํา  ไมใชควรทํา เพราะ comment จะบอก
วา โปรแกรมทําอะไร ทําอยางไร  มี parameters อะไรที่เกี่ยวของ และถูกเปล่ียนแปลงคาอยางไร  ขอจํากัดของแตละ 
block มีอะไรบาง เชน while จะทํางานจนกวาจะถึง EOF หรือ จํานวน records มากกวา MAX_NO เปนตน  ควร
ระวังการ comment ที่เกินความจําเปน เชน 
 

y = x + 2;    /* Add 2 to x and store the sum in y */ 

 
โดยทั่วไปแลว การใส comment ที่ตนโปรแกรม (หรือ file) จะดีกวาการใส comment บรรทัดตอบรรทัดแบบโปรแกรม
ภาษา assembly  การเขียน comment ก็มีกติกาเหมือนกัน ดังตัวอยางวิธีการจัดวาง comment ตอไปนี้ 
 
/* 
 * This is a block of comment 
 */ 
 
/* 
** Alternate format for block of comments 
*/ 

 
เหตุที่ใชวิธีดังกลาวก็เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหา comment ภายในโปรแกรม  โดยใชคําส่ังงายๆ เชน grep 
“^.\*” บน UNIX ก็สามารถเรียก comment ดูไดทั้งหมด  เปนการชวยในการทํา documentation อีกดวย 
 ในกรณีที่ statement หรือ block ใดๆ มีความหมายพิเศษที่ตองการจะอธิบายหรือชี้เฉพาะ  วิธีการใส 
comment ก็ทําได 2 แบบคือ 
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     if (argc > 1) 
     { 
          /* get input file from command line */ 
          if (freopen(argv[1], “r”, stdin) == NULL) 
          { 
               perror(argv[1]); 
          } 
     } 

หรือ 
     if (value == OVERFLOW) 
     { 
          flag = TRUE;    /* special case      */ 
     } 
     else 
     { 
          flag = regular(value);  /* only non-overflow */ 
     } 

 
4. การประกาศตัวแปร (Declarations) 
 ตัวแปรประเภท global ควรจะเริ่มตนที่ column 1  ตัวแปรชนิด external ตองเริ่มตนดวย keyword extern  
ถาตัวแปรชนิด extern เปน array ที่มีขนาดแนนอน ตองกําหนดขนาดของ external array นั้นทุกครั้งไป  นอกเสียจะ
กวาขนาดนั้นถูกกําหนดไวเรียบรอยแลวในตัวมันเอง (เชน read-only character array ที่เปน null-terminated)  การ
กําหนดขนาดไวทุกครั้งเชนนี้ เปนประโยชนตอผูที่อานโปรแกรมที่คนอื่นเขียนไดงายขึ้น 
 ตัวกํากับชนิดตัวแปรประเภทหนึ่ง คือ pointer (สัญลักษณ `*')  ควรจะเขียนติดกับชื่อตัวแปร ไมใชประเภท 
(type) ของตัวแปลที่หลายๆ คนทํากัน  กลาวคือ 
 
     char *s, *t; 

 
ไมใชเปน 
 
     char* s, t, u; 

 
เพราะแบบหลังนั้นผิด เนื่องจากวา  t และ u ไมไดเปน char pointers 
 การประกาศตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกัน  แมวาจะเปนตัวแปรชนิดเดียวกัน ควรจะประกาศแยกกันคนละบรรทัด  
โดยมี comment กํากับหนาที่ของ object แตละตัวที่ประกาศ  ยกเวน  #define  เพราะสวนมากชื่อก็พอจะสื่อ
ความหมายใหเขาใจวา constant แตละตัวคืออะไร  ชื่อตัวแปร คาของตัวแปรและ comment ควรจะจัดเรียงให
ตรงกัน (ควรใช tab แทน blank หรือ space) เชน 
 
     /* defines for string    */ 
     #define    SIZE       80 
     #define    OCCUR      10 
     #define    MAX_S      100 
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     /* defines for boat.type */ 
     #define    KETCH      (1) 
     #define    YAWL       (2) 
     #define    SLOOP      (3) 
     #define    SQRIG      (4) 
     #define    MOTOR      (5) 

 
 สําหรับ structure และ union template ที่ใชในการประกาศรายละเอียดควรจะจัด ใหแตละ element อยูคน
ละบรรทัด โดยมี comment กํากับ วงเล็บปกาควรจะวางในตําแหนง ที่เหมาะสม (จะใช K&R style หรือ ไวที่ column 
1 ก็ได แตตองใหเหมือนกันหมดทั้งโปรแกรม) เชน 
 
     struct    mydef 
     { 
          int      length;        /* column 1       */ 
          int      occurs;        /* Size of struct */ 
          char     code;          /* data code      */ 
     }; 

 
 #define ขางตนมักจะวางไวใต struct ที่เกี่ยวของ ในกรณีนี้คือ struct mydef  หรือจะใสไวภายใน {...} ของ 
struct mydef ก็ได  ในบางกรณี enum อาจจะมีประโยชนกวา #define ก็ได เชน 
 
     enum          bt { KETCH=1, YAWL, SLOOP, SQRIG, MOTOR }; 
     struct        boat 
     { 
          int      wllength;       /* water line length in meters */ 
          enum bt  type;           /* what kind of boat           */ 
          long     sailarea;       /* sail area in square mm      */ 
     }; 

 
     enum          ct {SECOND = 1, MIN, HOUR}; 
     struct        mydef 
     { 
          int      length;         /* size of struct     */ 
          enum ct  type;           /* freq of occurrence */ 
          long     code;           /* data code          */ 
     }; 

 
 ถาคาตัวแปรใดที่จําเปนตอง initialize เพราะคาเริ่มตนมีความสําคัญมาก  จะตอง initialize ตางหาก หรือ
อยางนอยที่สุดก็ตองใส comment  เพื่อบอกวาคา default  initialization (ใน compiler บางตัวจะ set เปนศูนย) ถูก
นํามาใชเปนคาเริ่มตนในกรณีดังกลาว  ขอหามก็คือ struct ที่มี { } เปลาๆ ไมควรจะใช  คาที่ใชในการ initialize 
structure ควรจะจัดเปนชุดใหตรงกับ definition  ถาคาใดที่เปน constant ชนิด long  กค็วรจะประกาศวาเปน long  
โดยใช L (ตัวใหญ) เพราะถาใชตัวเล็กแลว “2l” จะมองดูเหมือน “21” (ยี่สิบเอ็ด) 
 
     int       x = 5; 
     char      *msg = “hello world”; 
     struct    mydef array[] = 
     { 
          {20, MIN,    6000000L}, 
          {8,  SECOND, 0L}, 
          {0}, 
     }; 
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 ในการเก็บคาตัวแปรที่ประกาศใชในโปรแกรมลงใน file ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม ขนาดใหญ 
(ประกอบดวยหลาย files), function และตัวแปรที่ใชมากควรจะประกาศเปน static  เพื่อให scope นั้นอยูแค local 
file  ตัวแปรที่ตอง share กับ file อื่นๆ ควรจะประกาศเปน extern และใหมีจํานวนนอยๆ  ตองใส comment กํากับใช
ชัดเจนวาใชรวมกับ file อื่น  โดยใน comment นั้นควรจะใสชื่อ file อื่นๆ ดวย (เพื่อสะดวกในการ cross  reference)  
ถา debugger ที่ใชไมแสดงคา static variables/objects ในขณะที่ทาํการ debug  ใหสรางนิยามใหมคือ STATIC  
โดยใช #define  STATIC  เปนคาอะไรก็ไดตามตองการ  ระหวางการ debug 
 ชนิดของตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุด  ควรจะ highlight ดวยการใช typedef แมวาคานั้นจะเปนแค integer  
เพราะชื่อที่ unique เหลานี้ทําใหโปรแกรมอานงาย (โดยที่มี  typedef ของ integer เปนจํานวนไมมาก)  structure 
อาจจะทําเปน typedef ก็ไดเชนกันถาตองการเนน  โดยมากจะนิยมใชชื่อเดียวกัน เชน 
 
     typedef     struct    something 
     { 
          int    first; 
          char   *name, *sp_alias; 
     } something; 

 
 ชนิดของคาที่ return โดย function หนึ่งๆ  ควรจะประกาศใหชัดเจน (แมวาจะเปน int ก็ตาม)  ถา compiler 
supports prototype ก็เขียน prototype ดวย  ขอผิดพลาดที่พบบอยๆ ก็คือ  การละเลยการประกาศชนิดของคาที่ 
return จาก external math functions  ซึ่งมักจะเปน double   Compiler สวนมากจะอนุมานวา function ดังกลาว 
return คา int (ในกรณีที่ไมประกาศวาเปน double) ซึ่งทําใหคาที่ return ถูก convert เปนคาของตัวแปรแบบ floating 
ที่ผิดความหมาย 

“C takes the point of view that the programmer is always right.”⎯Michael DeCorte 
 
5. Function Declarations
 ในการเขียน function ควรเริ่มตนดวย comment ซึ่งเปนบทนําในการกลาวถึงหนาที่ของ function นั้น และ
วิธีการ (เรียก) ใช  อาจจะรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบที่สําคัญๆ และผลกระทบขางเคียง (side 
effects) ของ function นั้น ไมตองกลาวซ้ําถึงส่ิงที่มองเห็นไดชัดจาก code ของ function 
 คาที่ function สงคืนควรจะใสไวเปนบรรทัดเดียวตางหาก ซึ่งอาจจะยอหนา 1 tabstop ก็ได อยาปลอยให 
default เปนคา int ถา function ไมได return คาอะไรใหใช void (สําหรับ compiler ที่ไม support void ก็ใหใช 
#define  void   หรือ #define  void  int   แทนคา void)  ถาคาที่สงคืนตองมีคําอธิบายเพิ่ม เพื่อความกระจางควรจะ
อธิบายใน comment ขางตน  ถาไมยาวมากก็อาจจะตอทาย (บนบรรทัดเดียวกัน) คา return ก็ได โดยเวนวรรคสัก 1 
tabstop  ชื่อ function และ formal parameter list ควรจะอยูบนบรรทัดเดียวโดดๆ  โดยเริ่มที่ column 1 local 
variable และ code ของ function ควรจะยอหนา 1 tabstop  วงเล็บปกกาเปดและปดควรอยูบนบรรทัดเดียวโดดๆ 
และเริ่มที่ column 1 
 โดยทั่วไป หนาที่ของ variable แตละตัวควรจะอธิบายใหชัดเจน ซึ่งอาจจะกระทําไดโดยใสใน comment 
ขางตน หรือตอทายบนบรรทัดเดียวกับ variable (วิธีหลังไมแนะนํา)  loop counter “i”, pointers ประเภท strings 
“s”,  และ int ที่ใชเปน character “c”  มักจะไมตองอธิบาย (ตามความนิยม)  ถากลุมของ function ใดที่มี parameter 
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เหมือนๆ กัน  ควรใชชื่อเหมือนกันใน function กลุมนั้น และวางในตําแหนงเดียวกัน โดยนัยกลับกัน parameters ที่
ตางกันก็ใชคนละชื่อเพื่อไมใหซ้ํากัน 
 comment ภายใน function ควรจะยอหนาใหตรงกับ code  และคั่นดวยบรรทัดวาง ถาเปน comment ของ 
code คนละสวน 
 ควรระวังการใช function ที่มี arguments ไมจํากัด-จํานวน เชน varargs เพราะวิธีการดังกลาวไม portable 
100% ควรจะออกแบบ interface ที่ใช parameters เปนจํานวนที่แนนอน (fixed) ถาหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ ใช macros 
จาก library ในการประกาศ arguments ของ functions ที่มี arguments ไดไมจํากัดจํานวน 
 ถาใน function มี external variables หรือ functions ที่ไมไดประกาศในสวน global ของ file  จะตอง
ประกาศชื่อเหลานั้นโดยนําหนาดวย keyword extern 
 หลีกเลี่ยงการใชชื่อ local variables ที่ซ้ํากับ parameters ระดับที่สูงกวา เพราะ local จะ override นิยาม
ของ parameters ที่สูงกวา  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรใชชื่อซ้ําใน nested loops หรือ blocks แมวาจะไมผิดตาม
กฎเกณฑของภาษา  แตเปนจุดที่ทําใหเกิดความสับสนไดงาย (โดยเฉพาะถาใช lint ดวย option  -h) 
 
6. Whitespace
 int i;main(){for(;i[“]<i;++i){--i;}”];read('-'-'-',i+++”hell\ 
 o, world!\n”,'/'/'/'));}read(j,i,p){write(j/p+p,i---j,i/i);} 

 - Dishonorable mention, Obfuscated C Code Contest, 1984. 
 Author requested anonymity. 
 
 พยายามใช  whitespace ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง  การยอหนาควรจะแสดงใหเห็นโครงสรางของแตละ 
block อยางเดนชัด เชน เวนวรรคอยางนอย 2 บรรทัด เมื่อจบ function หนึ่ง  กอนที่จะเริ่ม comment ของ function 
ถัดไป 
 ในกรณีที่ตองใชเงื่อนไขยาวๆ  ใหแยกบรรทัดกันโดยเวนวรรคและยอหนาใหเหมาะสม เชน 
 

if(foo->next==NULL&&totalcount<needed&&needed<=MAX_ALLOT&& 
server_active(current_input)) 
{ 
 ... 
} 

 
if (foo -> next == NULL 
  && totalcount < needed 
  && needed <= MAX_ALLOT 
  && server_active(current_input)) 
{ 
 ... 
} 

 
ในทํานองเดียวกัน สําหรับ for loops ที่ซับซอนมากๆ 
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for (curr = *listp, trail = listp; 
  curr != NULL; 
  trail = &(curr->next), curr = curr->next) 
{ 
 ... 
} 

 
สําหรับ expression ที่ซับซอนประเภทอื่นก็ควรทําเชนเดียวกัน 
 

c = (a == b) 
 ? d + f(a) 
 : f(b) - d; 

 
 Keyword ที่ตามดวย expression ในวงเล็บ ควรจะวางหางจากวงเล็บเปด 1 ชองไฟ (ยกเวน sizeof) ควรใส 
blank 1 ชองหลัง comma ที่คั่น argument lists เพื่อใหอานงาย  แตสําหรับ argument lists ของ macros  ไมควรใส 
blank ระหวางชื่อกับวงเล็บเปด  มิฉะนั้น C preprocesssor จะไมรูจัก argument lists เลย (เพราะคิดวาวงเล็บเปด
เปนสวนหนึ่งของนิยาม - ขอควรระวังอยางยิ่ง) 
 
7. Examples

มาดูตัวอยางงายๆ กันสักตัวอยาง 
 
/* Determine if the sky is blue by checking that it isn’t 
 * night. 
 * CAVEAT: Only sometimes right.  May return TRUE when the 
 * answer is FALSE.  Consider clouds, eclipses, short days. 
 * NOTE: Uses ‘hour’ from ‘hightime.c’.  Returns ‘int’ for 
 * compatibility with the old version. 
 */ 

 
int      /* true or false           */ 
skyblue() 
{ 
 extern int hour;   /* current hour of the day */ 
 
 return hour >= MORNING && hour <= EVENING; 
} 

 
/* Find the last element in the linked list pointed to by 
 * nodep and return a pointer to it.  Return NULL if there 
 * is no last element. 
 */ 
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node_t * 
tail(nodep) 
node_t *nodep;    /* pointer to head of list */ 
{ 
 register node_t *np;  /* advances to NULL        */ 
 register node_t *lp;  /* follows one behind np   */ 
 
 if (nodep == NULL) 
  return NULL; 
 for (np = lp = nodep; np != NULL; lp = np, np = np->next) 
  ;     /* VOID                    */ 
 return lp; 
} 

 
 ตัวอยางขางตนเปน C แบบเกา คือ K&R C   ซึ่งผูอานหลายทานคงจะไมเคยเห็นมากอน  อันที่จริงก็ไมตาง
จาก ANSI C มากนัก  แตในที่นี้เราจะพูดถึง style ของการเขียนภาษา C เทานั้น 
 ในแงของ format ตัวอยางนี้ถือเปนมาตรฐานที่พึงปฏิบัติอยางยิ่ง  โดยเฉพาะ for ที่ไมมี statement ในสวน
ของ loop body  เครื่องหมาย “;”  จะตองวางไวบนบรรทัดเดียวโดดๆ  และควรจะมี comment ดังตัวอยาง  หามพิมพ
เครื่องหมาย “;” หลังวงเล็บปดของ for เด็ดขาด  เพราะคนอานจะมองขามไดงาย และทําใหเกิดความสับสน  ขอเสีย
ของ for นี้ก็คือ expression ในสวนของ loop ซับซอนเกินไป  ควรจะแตกเปน 
 

for (np = lp = nodep; np != NULL; np = np->next) 
 lp = np; 

 
8. Simple Statements
 การเขียนคําส่ังในภาษาซี  จะแยกเปนคําส่ังๆ หรือที่เรียกวาประโยค (statement) ซึ่งจะจบดวย “;” ที่ทาย
ประโยคเสมอ  ประโยคในภาษาซีแบงออกเปน 2 ชนิด คือ  simple statements และ compound statements 
 ในการเขียน simple statement นั้น  ควรจะจัดใหมีบรรทัดละ 1 ประโยคเทานั้น  ยกเวนวาแตละประโยคมี
สวนเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เชน 
 

case FOO: oogle(zork); boogle(zork); break; 
case BAR: oogle(bork); boogle(zork); break; 
case BAZ: oogle(gork); boogle(bork); break; 

 
ตัวอยางประโยคพิเศษที่ควรจะเขียนอยูบนบรรทัดเดียวโดดๆ คือ null body ของ for หรือ while loop เพื่อแสดงให
ผูอานเห็นวาเปนความตั้งใจของโปรแกรมเมอร ไมใชลืม เชน 
 

while (*dest++ = *src++) 
 ;    /* VOID  */ 

 
Style ที่ดีควรใส comment ไวขางทายดวย (ดังตัวอยางขางตน) 
 การทดสอบที่ไมเทากับศูนย  อยาใชวิธี default คือ ควรจะเขียนในรูปของ 

if (f() != FAIL) 

จะดีกวาที่เขียนวา 
if (f()) 
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แมวา FAIL จะถูกกําหนดใหมีคาเปนศูนยก็ตาม  ซึ่งในภาษาซีถือวาเปนคาไมจริง (false)  การเขียนทดสอบชัดๆ 
(explicit test)  จะชวยในระยะยาว  กลาวคือ  เมื่อบางคนเปลี่ยนใจจะกําหนดคาเปน -1  แทนที่จะเปนศูนย  แบบแรก
จะใชไดตลอด  การเปรียบเทียบตรงๆ เชนนี้เปนส่ิงที่พึงกระทําอยางยิ่ง  แมวาคาที่ใชเปรียบเทียบจะคงที่ไม
เปล่ียนแปลง  ดังตัวอยาง 

if (!(bufsize % sizeof(int))) 

ควรจะเขียนเปน 
if ((bufsize % sizeof(int)) == 0) 

เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาเปนการเปรียบเทียบคาตัวเลข  ไมใช boolean  จุดที่เกิดปญหาบอยคือ strcmp ที่ทดสอบ
วา string เทากันหรือไม  ผลลัพธไมควรจะเขียนแบบ default (คือละเวน 0)  ความนิยมมักจะเขียนในรูปของ macro 
เชน 

#define STREQ(a,b) (strcmp((a), (b)) == 0) 

 การทดสอบที่ไมเปนศูนยที่เขียนเปนแบบ default มักจะใชกับ predicate หรือ functions, expressions ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามขอจํากัดดังตอไปนี้ 

• มีคา 0 เมื่อ false  จะไมเปนอยางอื่นอีก 
• ตั้งชื่อในลักษณะที่เขาใจไดทันทีในกรณีที่ return คาจริง  เชน predicate ที่มักนิยมใชกันคือ isvalid หรือ 

valid (อยาใช checkvalid) 
 ในทางปฏิบัติ  ความนิยมอยางหนึ่งคือการสรางชนิดของคา (type) “bool”  เก็บไวใน global include file   
วิธีการดังกลาวชวยใหโปรแกรมอานงายขึ้น  เชน 
 

typedef int  bool; 
#define FALSE  0 
#define TRUE  1 

หรือ 
typedef enum  { NO = 0, YES } bool; 

 
ดวยวิธีการเชนนี้  ก็ยังวางใจไมไดในการเขียนโปรแกรมจริงๆ  อยาเปรียบเทียบคาของ boolean เทากับ 1 (TRUE 
หรือ YES)  ควรจะเปรียบเทียบวาไมเทากับ 0 (FALSE หรือ NO)  เพราะฟงกชั่นสวนมากจะ return คา 0 ถา false, 
แตจะ return คา non-zero  ถา true  ดังตัวอยาง 

if (func() == TRUE)  {...} 

ควรจะเขียนเปน 
if (func() != FALSE) {...} 

และจะดียิ่งขึ้น (ถาเปนไปได) ในการเปลี่ยนชื่อ function/variable  หรือเขียน expression ใหม  เพื่อใหส่ือความหมาย
ชัดเจน  โดยไมตองเปรียบเทียบกับ true/false  เชน เปล่ียนชื่อเปน isvalid() 
 ในบางกรณี  การใช embedded assignment เปนวิธีที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด  โดยไมมีทางใดที่จะเลี่ยง  ซึ่ง
อาจจะทําใหโปรแกรมดูเทอะทะหรืออานยาก ถาไมใช  เชน 

while ((c = getchar()) != EOF)  {...} 

 Operator ++ และ --  นับเสมือน  assignment ซึ่งมักจะนําไปสู side effects  การเขียน embedded 
assignment  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอน run-time  ควรจะคํานึงถึงขอดีและเสียของการเพิ่มความเร็ว  แตลด 
maintainability อันสืบเนื่องมาจากการใช embedded assignment ผิดที่  ดังตัวอยาง 
 

Recommended C Style and Coding Standards Revision 6.0 หนา  16 



a = b + c; 
d = a + r; 

 
ไมควรจะรวมเปน 
 

d = (a = b + c) + r; 

 
แมวาวิธีหลังจะประหยัดไป 1 cycle  ในระยะยาว  ความแตกตางเพียง 1 cycle  จะมีผลนอยลงเมื่อ optimizer เกงขึ้น 
(คือปลอยใหเปนหนาที่ของ optimizer ดีกวา)  เพราะวิธีแรก maintain งายกวาเมื่อเทียบกับความจําของมนุษยที่ตอง
อาน code เยอะๆ 
 คําส่ัง goto ควรจะใชเทาที่จําเปนภายใตโปรแกรมที่เขียนอยางเปนระเบียบแบบแผน ที่ใชบอยๆ  คือ ใน
กรณีที่ตอง break ออกจาก  switch, for และ  while  ซอนๆ กันหลายชั้น  ซึ่งในกรณีเชนนั้น  สอใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไข สวนที่อยูชั้นในของ loop เปน function ที่ return คา success/failure  เชน 
 

for (...) 
{ 
 while (...) 
 { 
  if (disaster) 
   goto error; 
 } 
} 
... 

error: 
 clean up the mess 

 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองใช goto  การเขียน label ควรจะวางไวบนบรรทัดเดียวโดดๆ และยอหนา   
statement ที่ตามมาใต label นั้น  และ goto ดังกลาวควรจะใส comment ไวตอนตนของ block นั้นๆ  เพื่อใหรูถึงการ
ทํางานและจุดประสงคของ goto   สวน continue ก็เชนกัน ควรจะใชเทาที่จําเปนและวางไวใกลๆ ตน loop   สําหรับ 
break จะสรางปญหานอยกวา 
 Parameters ของ functions ที่ไมมี prototype อาจจะมีการทํา promotion ใหชัดเจน  เชน  function ที่
ตองการคา 32-bit long  แลวไดคา  16-bit int สงมาใหแทน  จะเกิดการทํางานผิดพลาดขึ้นเพราะ stack จะ align ผิด  
ปญหาทํานองเดียวกันก็เกิดบอยใน pointer, int รูปตางๆ และใน floating point 
 
9. Compound Statements
 กลุมของคําส่ังที่ลอมรอบดวยวงเล็บปกกา รวมเรียกวา compound statement  ตําแหนงของการวางวงเล็บ
ปกกามีหลายรูปแบบ  ทําใหเกิด style มากมาย  หลักสําคัญคือ ยึด style ชนิดใดชนิดหนึ่งเปนหลัก (ตามมาตรฐานที่
ถนัด) ในการเขียนโปรแกรม  เชน ในการแกไขโปรแกรมของผูอื่น  ควรจะยึด style ที่ใชในโปรแกรมนั้น จะไดมีรูปแบบ
ที่เสมอตนเสมอปลายโดยตลอด  ดังตัวอยาง 
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control { 
 statement; 
 statement; 
} 

 
(control อาจจะแทน if, for, หรือ while ฯลฯ)  Style ขางตนเรียกวา “K&R Style”  ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมาก  โดยเฉพาะ
สําหรับผูที่ยังไมมี style ของตนเอง  ในการเขียนแบบ K&R Style นั้น  สวนอนุประโยค else ใน if-else  และ  while 
ใน do-while จะอยูบรรทัดเดียวกับวงเล็บปกกาเปด  แตสําหรับ style อื่น  วงเล็บปกกาจะอยูบนบรรทัดเดียวโดดๆ  
เชน  (จะแสดงใหดูเฉพาะ 3 ตัวอยางขางลางเทานั้น  ผูเขียนนิยมอีก style) 
 

if (condition) { 
 statement; 
 statement; 
} else 
 statement; 

 
(อนุประโยคเปนตัวอยางที่ไมดี  ดูคําอธิบายตอไป)  และ 
 

do { 
 statement; 
 statement; 
} while (condition); 

 
 สําหรับสวนของโปรแกรมที่มี label หลายอัน  labels เหลานี้ควรจะอยูบนบรรทัดเดียวโดดๆ   fall-through 
ของ switch (คือ label ที่ไมมี break คั่นระหวาง labels) ตองใส comment เพื่อสะดวกในการ maintenance 
ภายหลัง  เชน 
 

switch (expression) { 
case ABC: 
case DEF: 
 statement; 
 break; 
case UVW: 
 statement; 
 /* fall-through */ 
case XYZ: 
 statement; 
 break; 
} 

 
ในที่นี้ break อันสุดทายไมจําเปน  แตตองมีไวเพราะมิฉะนั้น จะเกิดกรณี fall-through เมื่อเพิ่ม label ตอทายใน
อนาคต  ถามี default ใหวางไวทายสุด  และไมตองใส break 
 สําหรับ if-else ที่ประกอบดวย compound statement  ไมวาจะเปนอนุประโยคใน if หรือ else  ควรจะใส
วงเล็บปกกาทั้งหมด  (ตัวอยางขางตนเปนแบบอยางที่ไมดี  เพราะสวน  else ไมมีวงเล็บปกกา)  ลักษณะนี้เรียกวา 
fully bracketed syntax  เชน 
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if (expression) { 
 statement; 
 statement; 
} else { 
 statement; 
 statement; 
} 

 
 ในกรณีของ if-if-else ที่ซอนๆ กัน  จําเปนตองใสวงเล็บปกกาเปนอยางยิ่ง เพื่อปองกันความผิดพลาด  
มิฉะนั้น compiler  จะแปลผิด  แมวา โปรแกรมเมอรจะยอหนาไวอยางที่ตนคิดวาควรจะเปน  เชน 
 

if (expr1) 
 if (expr2) 
  funca(); 
else 
 funcb(); 

 
ควรจะเขียนเปน 
 

if (expr1) 
{ 
 if (expr2) 
 { 
  funca(); 
 } 
} 
else 
{ 
 funcb(); 
} 

 
 ถาอนุประโยค else มี if ตอเปน else if  ควรจะเขียนชิดซายทั้งหมด เพื่อปองกันการยอหนาเปนขั้นบันใด
ยาวเกินควร 
 

if (STREQ(reply, “yes”)) 
{ 
 statements for yes; 
} 
else if (STREQ(reply, “no”)) 
{ 
 statements for no; 
} 
else if (STREQ(reply, “maybe”)) 
{ 
 statements for maybe; 
} 
else 
{ 
 statements for default; 
} 

 
 รูปแบบดังกลาวจะทําใหดูเหมือนกับ generalized switch  โดยมียอหนาเปนตัวบอกถึง case ตางๆ แทนที่
จะมองเปน  nested-if statement 
 ประโยค do-while ควรจะมีวงเล็บปกกาเสมอ 
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 ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางที่ไมควรใชเปนอยางยิ่ง 
 

#define CIRCUIT 
# define CLOSE_CIRCUIT(cirno) { close_circ(cirno); } 
#else 
# define CLOSE_CIRCUIT(cirno) 
#endif 

 
โดยในโปรแกรมมีการเรียกใชดังนี้ 
 

if (expr) 
 statement; 
else 
 CLOSE_CIRCUIT(x) 
++i; 

 
 ถาเมื่อใดที่ CIRCUIT ไมถูกนิยามไว  ประโยคที่ตามหลัง คือ ++i  จะทํางานทันที (ในสวนของ else)  ใน
กรณีที่ expr ไมจริง  นั่นหมายถึงโปรแกรมทํางานผิดจากความตั้งใจเดิม   ตัวอยางนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงการใช  macro 
โดยเขียนเปนตัวพิมพใหญทั้งหมด  และควรทําใหอยูในรูปของ fully-bracketed ดวย 
 ในกรณีที่ if จําเปนตองทําใหเกิด  unconditional control transfer โดย break, continue, goto หรือ return  
และไมมี else (เรียกวา implicit else)  ประโยคถัดมาไมควรจะยอหนา  กลาวคือ 
 

if (level > limit) 
 return overflow; 
normal(); 
return level; 

 
การไมยอหนาที่ประโยค normal() ซึ่งเปน implicit else บอกใหผูดูโปรแกรมทราบวา เงื่อนไขภายใน if ไมมีสวน
สัมพันธกับบรรทัดอื่นๆ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ไมตองใส else ในกรณีที่เปน implicit  (แตเพื่อปองกันการเขาใจผิด  
โดยเฉพาะในกรณีนี้ ควรจะใสวงเล็บปกกาให if คือรอบ return) 
 
10. Operators
 unary operator ไมควรเขียนแยกจาก operand ที่เปนตัวเดียว  โดยทั่วไป binary operator จะใช 1 blank 
คั่นระหวาง operand  ยกเวน “.” และ “->“  สําหรับ expression ที่มีความสลับซับซอนมาก ก็ตองใชวิจารณญาณที่
เหมาะสม เชน operators ระดับในไมใส blank แตไปใสในระดับนอก เปนตน 
 ถาคิดวา expression นั้นจะอานยาก ลองเขียนตอบรรทัดไป  การแยกก็ถือเอาชวง operator ที่มี 
precedence ต่ําสุดเปนเกณฑจะดีที่สุด  เนื่องจาก C มีกฎขอยกเวนที่เกี่ยวกับ precedence, expression ใดที่
ประกอบดวย operators หลายๆ ชนิดผสมกัน  ควรจะใสวงเล็บ แตระวังอยาใชวงเล็บซอนๆ กันมาก  เพราะสายตา
คนไมเกงในเรื่องการจับคูวงเล็บ 
 ในบางครั้ง comma operator ก็มีความจําเปนเชนกัน  แตโดยทั่วไป ถาเลี่ยงไมใชก็จะเปนการดี  comma 
operator เหมาะสมสําหรับ multiple initializations และ operations  อยางเชนในคําส่ัง for ในกรณีของ expression 
ที่ซับซอน เชน พวกที่มี ternary operator ?: ซอนอยูภายใน  ไมควรจะเพิ่ม comma operator ใหเกดิความสับสนมาก

Recommended C Style and Coding Standards Revision 6.0 หนา  20 



ขึ้น  ตัวอยางขอยกเวนกรณีนี้ไดแก macro getchar และ putchar  ซึ่งใชทั้ง ternary และ comma operators, 
operands ของ logical expression กอน ?: ควรจะใสวงเล็บใหหมด และคาที่สงกลับตองเปน type เดียวกัน 
 
11. กฎเกณฑการตั้งชื่อ (Naming Conventions) 
 ทุกโครงการจะมีขอกําหนดในการตั้งชื่อของตนเอง โดยทั่วไปมักจะยึดแนวทางปฏิบัติคือ 

• ชื่อที่ขึ้นตนและลงทายดวย underscores จะใชสําหรับชื่อระบบเทานั้น  ไมควรใชกับชื่อที่ตั้งโดย user  
ระบบทั่วไปจะใชกฎเกณฑอันนี้ตั้งชื่อที่ user ไมควรจะรู  ถาจําเปนตองตั้งชื่อที่ไมตองการใหซ้ํา ควรจะเริ่ม
ตั้งตัวหนังสือ 1-2 ตัวที่เปนตัวยอของ package ที่รวบรวมชื่อเหลานั้น 

• ชื่อใน #define ควรเปนตัวใหญ (uppercase) ทั้งหมด 
• อักษรตัวแรกของ enum constant ควรเปนตัวใหญ หรือเปนตัวใหญทั้งหมดเลยก็ได 
• ชื่อของ function, typedef, และตัวแปร เชน  struct, union, enum tag ควรใชตัวเล็ก (lowercase) หมด 
• ชื่อ macro function สวนมากจะเปนตัวใหญทั้งหมด ยกเวนบางอัน เชน getchar และ putchar จะใชตัวเล็ก 

เพราะบางครั้งทั้งคูใชในลักษณะของ function  ดังนั้นการใชตัวเล็กสําหรับ macro ควรใชเฉพาะกรณีที่ 
macro นั้นทําหนาที่เปน function  กลาวคือ parameter ของ macro ถูกเรียกใชเพียงครั้งเดียว และไมมีการ
เอาคาไปเก็บไวใน named parameters  เปนการยากในบางครั้งที่จะเขียน macro ซึ่งทําหนาที่เหมือน 
function  แมวา arguments ของ macro นั้นจะถูกเรียกใชเพียงครั้งเดียว 

• หลีกเลี่ยงชื่อซ้ํากันที่ตางเฉพาะอักษรตัวแรก เชน foo และ Foo  ทํานองเดียวกัน หลีกเลี่ยง foobar กับ 
foo_bar เพราะโอกาสที่จะเกิดความสับสนมีมาก 

• หลีกเลี่ยงชื่อคลายๆ กัน เชน ใชตัวอักษรที่คลายคลึงกัน ตัวอยาง l, 1, I ซึ่งดูคลายๆ กันบนจอ โดยเฉพาะชื่อ
ตัวแปร l (แอล) ซึ่งดูคลายๆ กับคาคงที่ 1 (หนึ่ง) 

• ในกรณีทั่วไป global names (รวมทั้ง enum) ควรใช prefix รวมกันเพื่อแยกวา ตัวแปรนั้นอยูใน module ใด  
อันที่จริง global  อาจจะจับรวมกันอยูใน global structure เดียวกัน 

• ชื่อ typedef มักใช “_t” ตอทายชื่อ 
• หลีกเลี่ยงชื่อที่อาจจะซ้ํากับชื่อใน standard library  โดยเฉพาะบางระบบที่มักจะ include library มากเกิน

ความจําเปน อาจทําใหมีชื่อตัวแปรที่ไมตองการมาก  ซึ่งเปนผลเสียในการเพิ่มขยายโปรแกรมในอนาคต  
เนื่องจากชื่อตัวแปรใหมไปซ้ํากับชื่อใน library ที่เกินมา 

 
12. คาคงที ่(Constants) 
 คาตัวเลขที่ใชเปนคาคงที่ไมควรใช ควรใช #define แทน  โดยตั้งชื่อที่มีความหมายสอดคลองกับความหมาย 
หรือจุดประสงคของการใชคาคงที่นั้นๆ  การใชสัญลักษณดังกลาวทําใหโปรแกรมอานงายขึ้น  เมื่อรวบรวมคาเหลานี้
ไวที่เดียว จะทําใหการดูแลจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมใหญๆ สะดวก  เพราะเพียงแตเปล่ียนคาใน #define เทานั้น  ใน
กรณีที่คาคงที่เปน set ของคาที่ไมตอเนื่อง (discrete values) ควรใช enum  เพราะ enum มีขอดขีองการมี type 
checking  ถาหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ อยางนอยที่สุดก็ควรมี comment อธิบายที่มาของคาคงที่นั้น 
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 การใช constant ควรนิยามใหตรงกับชนิดของตัวแปร เชน กําหนดคา 540.0 สําหรับ float  ไมควรใช 540 
แลวพึ่งการ implicit cast ของ compiler  มีบางกรณีที่คาคงที่ (เชน 0 และ 1) อาจจะใชในรูปของคาคงที่โดยไมมีการ
ใช #define ชวย เชน index ของ for ในประโยค 
 

for (i = f ; i < ARYBOUND; i++) 

 
จะเหมาะสมกวา  
 

door_t  *front_door = open(door[i], 7); 
if (front_door == 0) 
  error(“can’t open %s\n”, door[i]); 

 
เพราะ front_door เปน pointer  ในการเปรียบเทียบคา pointer ใดๆ ใหใช NULL แทน 0  เพราะ NULL เปนคาคงที่
จาก standard I/O library header (stdio.h หรือ stdlib.h)  แมแตในกรณีที่ใช 1 หรือ 0 โดดๆ ก็ควรใช #define เปน 
TRUE หรือ FALSE (บางครั้งอาจเปลี่ยนเปน YES หรือ NO จะเขาใจดีกวา) 
 Character constant แบบงายๆ ควรใช character literal แทนที่จะเปนตัวเลข (หมายถึง ASCII code)  
character ที่เปน non-text ไมควรใชอยางยิ่ง เพราะไม portable   ถาหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะเมื่อเปนสวนหนึ่งของ 
string จะเขียนในรูปของ escape character ดวย octal digit สามตัวแทนที่จะเหลือตัวเดียว (เชน ‘\007’)  ถึงกระนั้น
ก็ดีวิธีดังกลาวก็ยังถือวาเปน machine-dependent อยูมาก 
 
13. Macros
 Expressions ที่ซับซอนอาจจะทําเปน macro ที่เรียกใช parameters  แตตองระวังเกี่ยวกับปญหาของ 
operator precedence  วิธีแกคือใสวงเล็บรอบ parameter ทุกตัว ซึ่งเปนวิธีเดียวที่จะปองกันการเกิด side effects  
ขอควรปฏิบัติอีกประการหนึ่งคือ ควรเขียน macro ที่ evaluate parameter เพียงครั้งเดียว เพราะ macro สวนมาก
ทํางาน ตางจาก function ทั่วๆ ไป 
 Macro บางกลุมอาจอยูในรูปของ function เชน  getc และ fgetc  ควรใช macro ในการสราง function  
เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน macro จะสงผลถึงตัว function โดยอัตโนมัติ  แตตองระวังการใช parameters ใหดี 
ระหวาง macro กับ function  เพราะ parameters ที่สงใหแก function  เปนแบบ by-value เสมอ (C ไมมีการสง 
parameter แบบ reference - ผูเขียน)  แต macro สงแบบ name-substitution  การเขียน macro ที่ปราศจาก side 
effects จึงตองคํานึงถึงการประกาศรูปแบบของ macro นั้นๆ อยางชัดเจน  ตัวแปรที่ใชใน macro ควรหลีกเลี่ยงตัว
แปรชนิด global  เพราะ global เหลานั้น อาจถูกเลื่อนไป  เนื่องจากชื่อที่อยูใน local บางจุด (ที่มีชื่อซ้ํากัน)  macro ที่
ใชชื่อตัวแปร หรืออางในดานซายมือของ assignment statement ควรจะใส comment กํากับไว  สวน macro ที่ไมใช 
parameters แตอางถึงตัวแปร หรือเปน alias ของ function call ไมควรใส parameter เลย เชน 
 

#define OFF_A() (a_global + OFFSET) 
#define BORK() (zork()) 
#define SP3()  if(b) { int x; av = f(&x); bv += x; } 
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macro ชวยประหยัด overhead ของ function call/return  แตขอเสียคือ ความยาว (ซึ่งในกรณีเชนนี้ ควรใช function 
ดีกวา  เพราะ overhead ที่เกิดจาก function call/return แทบจะไมมีผลอะไร)  ในบางครั้ง ควรมีวิธีทําให compiler 
จบการทํางานของ macro อยางถูกตองโดยใส semicolon เพิ่ม เชน 
 

if (x == 3) 
 SP3(); 
else 
 BORK(); 

 
ถาไมใส semicolon หลัง SP3 สวนของ else จะกลายเปนสวนหนึ่งของ macro SP3  ซึ่งผิด logic ของโปรแกรมเดิม  
อันที่จริงแลว macro SP3 สามารถเขียนใหมเปน 
 

#define SP3() \ 
 do { if (b) { int x; av = f(&x); bv += x; } } while(0) 

 
วิธีนี้คอนขางจะอุยอายสําหรับ do-while  ซึ่ง compiler และ tool บางตัวจะให warning  ในการใชคาคงที่ในสวนของ 
while ซึ่งเปน conditional  อีกวิธีคือ การใช macro สําหรับ declaration เพื่อชวยใหการเขียนโปรแกรมงายขึ้น เชน 
 

#ifdef lint 
 static int  ZERO; 
#else 
# define ZERO  0 
#endif 
#define STMT(stuff)  do {stuff} while(ZERO) 

 
SP3 สามารถเขียนใหมเปน 
 

#define SP3() \ 
 STMT( if (b) { int x; av = f(&x); bv += x; } ) 

 
การใช STMT จะชวยปองกันความผิดเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับการพิมพตก (เชน semicolon) ซึ่งจะเปลี่ยนความหมาย
ของโปรแกรมโดยสิ้นเชิง 
 ยกเวน type ที่ถูก cast, sizeof และวิธีแกปญหาขางตนแลว  การเขียน macro ควรจะใสเฉพาะ keywords 
เทานั้น  ถาตัว macro ลอมรอบดวยวงเล็บปกกา 
 
14. Conditional Compilation
 การแปลภาษาในลักษณะเงื่อนไข (conditional compilation) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่นิยมใชในกรณีของสิ่ง
ที่เปน machine-dependent, debugging, หรือจัดวิธีการทํางานในระหวางการแปล  ควรระวังการใช conditional 
compilation เพราะเงื่อนไขควบคุมการทํางานอาจกอใหเกิดกรณีที่คาดไมถึงได เชน ถาใช #ifdef ควบคุม machine 
dependencies  ควรจะแนใจวา ในกรณีที่ไมมี machine เกี่ยวของผลควรจะเปน error  ไมใชยอมรับเปน default 
machine หรือเชน ถาใช #ifdef ในการทํา optimization กรณี default ควรจะเปน code ที่ unoptimized แทนที่จะ
เปนโปรแกรมที่ compile ไมได  และอยาลืมทดสอบ code สวนที่ไมได optimize 
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 ขอควรสังเกตเกี่ยวกับ #ifdef คือ compiler อาจจะอานสวนดังกลาว  แมวาเงื่อนไข ของ #ifdef เปนเท็จ  
เพราะฉะนั้นแมวา text ในสวนที่ไมเคยถูก compile เลย ภายใต #ifdef  (เชน #ifdef COMMENT)  text นั้นไมควรจะ
เปน text ใดๆ 
 ควรจัด #ifdef ไวใน header file แทนที่จะเปน source file  พยายามใช #ifdef ในการติดตั้งนิยาม macros 
ที่จะใชบอยๆ ในโปรแกรม เชน header file ที่ใชสําหรับการเช็ค memory allocation  อาจจะเขียนไดดังนี้ (ขามสวน
ของ realloc และ free) 
 

#ifdef DEBUG 
 extern  void   *mm_malloc(); 
# define MALLOC(size) (mm_malloc(size) 
#else 
 extern void   *malloc(); 
# define MALLOC(size) (malloc(size)) 
#endif 

 
 การใช conditional compilation ควรจะพยายามใหขึ้นกับ feature ตอ feature เทานั้น  หลีกเลี่ยงกรณี 
machine หรือ operating system dependencies เชน 
 

#ifdef BSD4 
 long t = time((long *)NULL); 
#endif 

 
ตัวอยางขางตนเปนตัวอยางที่ไมดีดวยเหตุผลสองประการคือ ประการแรกอาจจะมีระบบ 4BSD ที่ใชวิธีการที่กลาว
ขางตน  ประการที่สอง อาจจะมีระบบที่ไมใช BSD ซึ่งเหมาะกับวิธีการขางตน  วิธีแกปญหาคือ ใช define  
TIME_LONG และ TIME_STRUCT  โดยกําหนดอันที่เหมาะสมไวใน configuration file เชน config.h 
 
15. Debugging

“C Code, C code run.  Run, code, run...PLEASE!!!”⎯Barbara Tongue 
 ถาตองการใช enum ควรจัดให enum constant ตัวแรกมีคาไมเปนศูนย หรือเปนคาบอกวาเกิด error เชน 
 

enum {STATE_ERR, STATE_START, STATE_NORMAL, STATE_END}  state_t; 
enum {VAL_NEW=1, VAL_NORMAL, VAL_DYING, VAL_DEAD}  value_t; 

 
คาที่ไมถูก initialized มักจะฟองออกมาเอง 
 ควรเช็คคา return จากกรณีที่เกิด error  แมวาจะเปน function ที่ไมนาจะ fail ก็ตาม เชนกรณีของ close() 
และ fclose() ซึ่งอาจจะ fail ได  แมวา file operation กอนที่จะปดทํางานไดถูกตองก็ตาม  พยายามเขียน function 
เองเพื่อสามารถใชทดสอบความผิดพลาด  และสงคา return เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น  หรือเลิกทํางานโดยสิ้นเชิงใน
ลักษณะที่เปนขั้นตอนเหมาะสม  ควรมี code สําหรับ debugging และ error-checking  แมแตใน product สําเร็จรูป
พยายามตรวจสอบ แมแต error ที่เปนไปไมได [8] 
 ใช assert ในการตรวจสอบวาทุก function ไดรับคาที่ถูกตอง และคาส้ินสุดเปนคา well-formed 
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 พยายามใช #ifdef ใหนอยที่สุดในสวนของ debug code เชน ถา mm-alloc เปน debugging memory 
allocator  ให MALLOC เลือก allocator ที่เหมาะสมเอง  ดังตัวอยางขางลาง หลีกเลี่ยงการใส #ifdef ที่ไมจําเปน  
และพยายามแยกแยะขอแตกตางระหวาง allocation call ที่กําลังถูก debug กับ memory สวนที่ใชในการ debug 
เทานั้น เชน 
 

#ifdef   DEBUG 
# define MALLOC(size) (mm_malloc(size)) 
#else 
# define MALLOC(size) (malloc(size)) 
#endif 

 
พยายามเช็คขอบเขต (bounds)  แมกระทั่งในกรณีที่ไมควรจะเกิดการ  “overflow”  ฟงกชันที่บันทึกคาลงบน 
variable-sized storage ควรจะมี argument ที่กําหนด maxsize ของ destination  ถาเกิดกรณีที่ไมรู maxsize ของ 
destination  ควรเลือกคา “พิเศษ” สักคาเปน maxsize ซึ่งมีความหมายวา ไมมีการเช็คขอบเขต  เมื่อเกิดกรณี
ผิดพลาดเกี่ยวกับการเช็คขอบเขตดังกลาว ตองแนใจวา function ทํางานปกติ เชน abort หรือ return คา error 
 โดยสรุป โปรแกรมที่เกิดขอผิดพลาด จะลาชากวาโปรแกรมที่ถูกตองซึ่งเปนความจริง เชนเดียวกับโปรแกรม
ที่ crash เปนครั้งคราว หรือทําใหขอมูลดีเสียหาย 
 
16. Portability

“C combines the power of assembler with the portability of assembler.”⎯Anonymous, alluding to Bill 
Thacker. 

 ขอดีของ code ที่ portable นั้นเปนที่ทราบกันดีในวงการของการเขียนโปรแกรม  ในสวนนี้จะกลาวถึง
แนวทางของการเขียน portable code  คําวา “portable” ในที่นี้หมายถึง source file ที่สามารถนําไป compile และ 
execute บนเครื่องตางกัน  เพียงแคเปล่ียน header files และ compiler flags ที่แตกตางกันเทานั้น  Header files 
สวนมากจะประกอบดวย #define และ typedef ซึ่งไมเหมือนกันในทุกๆเครื่อง  โดยทั่วไปแลว เมื่อพูดถึง “เครื่องใหม” 
มักจะหมายถึงฮารดแวรคนละชนิด  ระบบปฏิบัตกิารตางกัน  compiler ตางกันหรือทุกอยางที่กลาวมาทั้งหมดตางกัน
โดยสิ้นเชิง  เอกสารอางอิง [1] กลาวถึง style และ portability ที่ดีหลายประการ   ขอแนะนําสําหรับใชเปนแนวทางใน
การปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการ port โปรแกรมมีดังนี้ 
1. เขียนโปรแกรมที่ portable กอน  โดยไมตองกังวลถึงรายละเอียดของการ optimize นอกเสียจากจะหลีกเลี่ยง

ไมได  โปรแกรมที่ optimized มักจะอานยาก  การ optimize บนระบบของเครื่องหนึ่งอาจกลายเปน code ที่
แยลงสําหรับระบบของอีกเครื่องหนึ่ง  พยายามบันทึกการแกไขทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง 
performance  โดยจัดกลุมใหอยูใกลกันมากที่สุด (เพื่อไมใหเกิด  side effects ตอ code สวนอื่น)  การบันทึก
ควรจะอธิบายเหตุผล ความจําเปน และหลักการทํางาน 

2. ระลึกเสมอวาบางสิ่งบางอยางนั้น port ไมได  เชน code ที่ตองจัดการเกี่ยวกับ register  คาของ program 
status word หรือ code ที่ออกแบบเพื่อควบคุมการทํางานของฮารดแวรเฉพาะงาน เชน  I/O drive และ 
assembler  ซึ่งในกรณีหลังมีหลายสวนที่สามารถทําเปน machine independent ได 
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3. แยก files ของ code ที่เปน machine-dependent ออกจาก machine independent   เมื่อมีความจําเปนตอง 
port โปรแกรมไปสูเครื่องชนิดอื่น  จะทําใหแกไขสะดวกขึ้น  อยาลืมใส comment  เกี่ยวกับส่ิงที่เปน machine 
dependent ใน file นั้นๆ ดวย 

4. พฤติกรรมใดๆ ที่เปน “implementation defined”  ควรจะจัดใหเปนประเภท machine (compiler) 
dependency  โดยถือเสมอวา compiler ทํางานเฉพาะอยาง เพื่อใหสอดคลองกับฮารดแวรของเครื่องนั้นๆ 

5. ระวังขนาดของ word แตละเครื่อง  object อาจมีขนาดตางกัน  pointer ไมจําเปนวาจะเทากับ int เสมอไปหรือ
แปลงกลับไปกลับมาไดอยางสะดวก  ตารางขางลางแสดงขนาดของตัวแปรชนิดพื้นฐานของ C  บนฮารดแวร
และ compiler ตางๆ กัน 

 
type pdp11 VAX/11 68000 Cray-2 Unisys Harris 80386 
 series  family  1100 H800  

char 8 8 8 8 9 8 8 
short 16 16 8/16 64(32) 18 24 8/16 
int 16 32 16/32 64(32) 36 24 16/32 
long 32 32 32 64 36 48 32 
char* 16 32 32 64 72 24 16/32/48 
int* 16 32 32 64(24) 72 24 16/32/48 

int(*)() 16 32 32 64 576 24 16/32/48 

 
 ฮารดแวรบางชนิดอาจจะมีขนาดสําหรับ type หนึ่งๆ มากกวาขนาดเดียว  ขนาดที่สามารถนํามาใชงานขึ้นอยู

กับ compiler และ compile-time flags  ตารางตอไปนี้แสดงขนาดที่ “safe”  สําหรับตัวแปรชนิดตางๆสําหรับ
เครื่องสวนใหญ  โดยถือวา unsigned numbers มีจํานวน bits เทากับ  signed numbers 

 
Type Minimum No Smaller 
 # Bits Than 

char 8  
short 16 char 
int 16 short 
long 32 int 
float 24  
double 38 float 
any * 14  
char * 15 any * 
void * 15 any * 

 
6. Pointer ชนิด void ประกันวามีขนาดของจํานวน bits ที่จะคงไวซึ่งความถูกตองเมื่อใชกับ pointer ที่ชี้ไปยัง 

object ใดๆ   ทํานองเดียวกัน void(*)()  สามารถใชกับ pointer ที่ชี้ไปยัง function ใดๆ เชนกัน  pointerทั้ง 2 
ชนิดนี้ใชเมื่อมีความจําเปนตองแทนเปน generic pointer  (อาจใช  char*  และ char(*)()  สําหรับ compiler 
รุนเกา)  แตอยาลืมเปล่ียน (cast) pointer เหลานั้นใหกลับเปนชนิดเดิมเมื่อตองการจะใชจริง 

7. แมวาสมมติ  int*  และ  char*  มีขนาดเทากัน  ทั้งคูมี format ตางกัน  ตัวอยางขางลางแสดงใหเห็นวา code  
จะใหผลลัพธผิดพลาดบนเครื่องบางชนิดทั้งๆที่  sizeof(int*)  มีขนาดเทากับ  sizeof(char*)  หากใชผิดที่  
ความผิดพลาดนั้นสืบเนื่องมาจาก free ซึ่งตองการ char*  แตกลับไดรับ int*  แทน 
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int   *p = (int*)malloc(sizeof(int)); 
free(p); 

8. พึงระวังวา ขนาดของ object ไมไดหมายถึง ขนาดความถูกตอง (precision) ของ object เชน  Cray-2  อาจใช 
64-bits  เพื่อเก็บคา int  แตถาเอา long มาแปลงเปน int  โดยการ cast และเปลี่ยนกลับไปเปน long 
เหมือนเดิม  ผลลัพธที่ไดอาจจะถูกตัดทอนลงเหลือเพียง 32 bits 

9. เลขจํานวนเต็มศูนย (integer constant zero) อาจ cast เปน pointer ชนิดใดก็ได  ผลลัพธที่ไดคือ null 
pointer ของชนิดนั้นๆ และมคีาตางจาก pointer อื่นๆ ของชนิดเดียวกัน  ดวยเหตุนี้  null pointer จึงสามารถ
เปรียบเทียบเทากับ constant zero ไดเสมอ  แต null pointer อาจเทียบไมเทากับคัวแปรที่มีคาเปนศูนย  
เพราะ null pointer อาจจะไมถูกเก็บในรูปของศูนยหมดทุกบิท  Null pointer ตางชนิดกัน บางครั้งมีคาตางกัน  
ในบางกรณี  null pointer ของชนิดหนึ่งสามารถ cast ใหเปน null pointer ของอีกชนิดหนึ่งได 

10. ใน ANSI compiler  ถา pointer ชนิดเดียวกันสองตัวชี้ไปยังหนวยความจําที่ตําแหนงเดียวกัน  pointer ทั้งคูจะ
เปรียบเทียบไดเทากัน  การ cast integer constant ที่ไมเปนศูนยใหเปนชนิดเดียวกับ pointer ใดๆ นั้น อาจทํา
ให pointer ผลลัพธเหมือนกับ pointer เริ่มตน  แตสําหรับ non-ANSI compiler ถา pointer สองตัวชี้ไปที่
หนวยความจําเดียวกัน อาจจะเปรียบเทียบไมเทากัน  ตัวอยางของ pointer ขางลางนี้ อาจเปรียบเทียบได
ผลลัพธที่ไมเทากัน  หรือซ้ํารายอาจไมชี้ไปยังหนวยความจําเดียวกัน 

((int  *)2) 
((int  *)3) 

 ถาตองการ pointer “วิเศษ” นอกเหนือจาก NULL  อาจทําไดโดยจัดที่เฉพาะไว หรือทําเสมือนวา pointer นั้นมี
สภาพเปน machine dependence ดังตัวอยาง 

 
extern int    x_int_dummy; /* in x.c  */ 
#define X_FIAL    (NULL) 
#define X_BUSY    (&x_int_dummy) 
 
#define X_FAIL    (NULL) 
#define X_BUSY    MD_PTR1 /* MD_PTR1 from “machdep.h” */ 

 
11. Floating point มีทั้ง precision และ range  ซึ่งไมขึ้นกับขนาดของ object  ดังนั้น เมื่อเลข floating-point ชนิด 

32-bit เกิด overflow (หรือ underflow) ขึ้น  มักจะเกิดที่คาตางกันบนฮารดแวรตางชนิดกัน  เชน 4.9 คูณ 5.1 
อาจจะใหผลลัพธตางกันบนฮารดแวรตางชนิดกัน  ซึ่งความแตกตางจากการปดเศษขึ้นหรือลง อาจสงผลลัพธ
ที่ไมคาดคิดมากอนได 

12. บนฮารดแวรบางชนิด double อาจจะใหจํานวน precision นอยกวา float ได 
13. บนฮารดแวรบางชนิด ครึ่งแรกของ double อาจจะมีคาเปน float ที่มีคาเหมือนกัน  แตอยายึดเปนหลักเกณฑ

มาตรฐาน 
14. ระวังการใช signed character เพราะบนฮารดแวร VAX บางรุน character จะถูก signed extended เมื่อใช

ใน expression  ลักษณะดังกลาวไมเกิดกับฮารดแวรชนิดอื่น  โปรแกรมที่ยึดสมมุติฐานของ 
signed/unsigned นั้นไม portable  เชน  array[c] อาจจะใหคําตอบผิดพลาด ถาคา c ที่คิดวาจะมีคาเปน
บวกกลับกลายเปนลบ (เพราะเปน signed)  ถาจําเปนตองใช signed หรือ unsigned character จริงๆ  ให
เขียน comment วาเปน SIGNED หรือ UNSIGNED  ผลลัพธที่ไดจาก unsigned จะถูกตองเสมอก็ตอเมื่อใช 
unsigned char เทานั้น 
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15. หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานเปน ASCII  ถาเลี่ยงไมได บันทึกเปนกิจลักษณะและ localize ไวดวยกัน  ระลึก
เสมอวา character อาจจะมีขนาดใหญกวา 8 bits ได (ดังจะเห็นไดจาก unicode) 

16. โปรแกรมที่อาศัยขอไดเปรียบของ two’s complement เกี่ยวกับตัวเลขบนฮารดแวรทั่วไป ไมควรจะยึดถือเปน
เกณฑ  optimization ที่ใชการ shift แทน arithmetic ซึ่งใหผลเหมือนกันมักเปนชองโหวของการ port  ถา
จําเปนตอง port จริงๆ  code สวนที่เปน machine-dependent ควรจะรวมอยูใน #ifdef หรือสวนของการ
ทํางานที่ถูกควบคุมโดย #ifdef macro   ควรจะชั่งน้ําหนักของความสําคัญระหวางเวลาเล็กๆ นอยๆที่ประหยัด
โดยละเลยขอปฏิบัติขางตน กับเวลาที่เสียไปในการ debug ขอผิดพลาดที่เกิดจากสาเหตุขางตน เมื่อโปรแกรม
ถูก port จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 

17. โดยทั่วไปแลว ถาขนาดของ word หรือชวงของคาเปนส่ิงสําคัญของการ port ใหใช typedef กําหนดนิยามใหม
ของ “ขนาด” ของ type ตางๆ  โปรแกรมขนาดใหญควรจะมี header file รวมที่เก็บ typedef ของชนิดขอมูลที่
ใชบอยๆ ซึ่งมีลักษณะ width-sensitive เพราะจะชวยใหแกไขไดงายขึ้น  รวมทั้งการหา width-sensitive code 
ดวย  ขอมูลชนิด unsigned ยกเวน unsigned int โดยมากจะผูกติดกับ compiler  เชน ถา loop counter 
สามารถใชขอมูลชนิด 16 หรือ 32 bits  ใหใช int เพราะ int จะเปนขอมูลธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
สําหรับเครื่อง 

18. การ align ขอมูลก็มีความสําคัญเชนกัน  เชน บนฮารดแวรชนิด 4-byte integer  ขอมูลอาจเริ่มที่ address 
ใดๆ  ที่ address คู หรือ address ทวีคูณของสี่  ในกรณีของ structure  บางลักษณะอาจเกิดมี offset ตางกัน
บนฮารดแวรตางชนิดกัน  แมวาองคประกอบของ structure นั้นอาจมีขนาดเทากันหมดบนฮารดแวรทุก
ประเภท  อันที่จริง structure ของ 32-bit pointer และ 8-bit character อาจมีขนาดตางกันหมดบนเครื่องสาม
ยี่หอ  โดยเฉพาะสําหรับ pointer ที่ชี้ไปยัง object ใดๆ  ไมควรจะเปลี่ยนขามไปมาตามอําเภอใจ  การเก็บคา 
integer โดยใช pointer ขนาด 4 bytes เริ่มตนที่ address คี่ อาจจะทาํงานไดเปนบางครั้ง  และอาจจะเกิด 
core dump ไดในเชนกัน  หรือในบางกรณีอาจจะผิดแบบเงียบๆ (และไปทําลายขอมูลสวนอื่น)  pointer 
สําหรับ character เปนจุดบอดสําหรับฮารดแวรที่ไมสามารถ address เปน byte ได  การพิจารณาถึง 
alignment และคุณลักษณะพิเศษเฉพาะสําหรับ loader บางตัว  อาจกอใหเกิดขอสมมุติฐานที่ผิดๆ เกี่ยวกับ
ตัวแปรที่ประกาศติดกันวา จะตองถูกจัดเรียงอยูดวยกันในหนวยความจํา  หรือตัวแปรชนิดหนึ่งควรจะ align 
ตรงกับตวัแปรชนิดอื่นโดยไมนาจะเกิดปญหาแตอยางใด 

19. แตละ byte ใน word จะมีความสําคัญตามลําดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม address ของ byte บนเครื่องเชน VAX ที่
มีสถาปตยกรรมแบบ little-endian  หรือลดความสําคัญลงตามลําดับของ address ที่เพิ่มขึ้น เชน ตระกูล 
68000 หรือ big-endian  ลําดับของ byte ใน word ที่ประกอบเปน object ขนาดใหญขึ้น (เชน double word) 
อาจจะมีการจัดเรียงตางกัน  ดังนั้น โปรแกรมใดที่ผูกติดกับการจัดเรียงบิท ซาย-ขวา ของ object ตางๆ จะตอง
ตรวจตราเปนพิเศษ  ระวัง bit fields ภายใน structure  จะทําให portable ไดก็ตอเมื่อ fields เหลานั้น ไมได
ถูกจัดใหตอกัน (concatenate) และเรียกใชเสมือนเปนขอมูลกอนเดียวกัน [1, 3]  อันที่จริง การ concatenate 
ตัวแปรสองจํานวนเขาดวยกันนั้นไม portable 

20. บางครั้งอาจจะมีชองวางใน structure ที่ไมไดใชงาน  ซึ่ง union บางอันใชเปนวิธีลัดในการจัดการขนาดของ
ขอมูล  พึงสังวรวา คาใดๆ ไมควรจะเก็บในรูปแบบหนึ่ง (type) แลวเรียกใชในอีกรูปแบบหนึ่ง  การใช tag ใน 
union อาจจะเปนตัวชวยในการบอกวาอะไรเปนอะไร 
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21. Compiler ตางกันมักใชวิธีการสงคา structure กลับตางกัน  ปญหาเกิดเมื่อ libraries สงคาของ structure 
กลับมายังโปรแกรมที่แปลโดย compiler ตางกัน อาจทําใหการจัดเรียงขอมูลไมตรงกัน  structure pointers 
กลับไมเปนปญหาในการ port แตอยางใด 

22. อยาพยายามตั้งสมมุติฐานของการสง parameter เอง  โดยเฉพาะขนาดของ pointer และลําดับการ 
evaluate,  ขนาดของ parameter, ฯลฯ  ตัวอยางโปรแกรมขางลางเปนตัวอยางที่ไม portable 

 
c = foo(getchar(), getchar()); 
 
char 
foo(char c1, char c2, char c3) 
{ 
 char bar = *(&c1 + 1); 
 return bar;    /* often won’t return c2  */ 
} 

 
ตัวอยางนี้มีที่ผิดมากมาย  ประการแรก stack อาจจะขยายขึ้นหรือลง (ซึ่งในความเปนจริงอาจจะไมมี stack 
เลยก็ได)  ประการตอมา parameter อาจถูกขยายใหเปนขนาดที่ใหญขึ้น (เชน char เปน int) ขณะที่สง   
Arguments แตละตัวอาจจะถูกจัดเก็บลงบน stack  โดยเรียงจากซายไปขวา  ขวาไปซาย  ไมมีลําดับกอนหลัง  
หรือสงผาน register (โดยไมมีการ push เลย)  ลําดับของการ evaluate อาจไมเหมือนกับลําดับของการ push  
ประการสุดทาย compiler บางตัว อาจมีวิธีการเรียก parameter ที่ไมเหมือนชาวบานเลย 

23. บนฮารดแวรบางประเภท  null char pointer ((char  *)0) มีความหมายเหมือนกับ pointer ที่ชี้ไปยัง null 
string  อยายึดถือวิธีการดังกลาวเปนหลักปฏิบัติ 

24. อยาแกไขคาของ string constant   ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางที่ไมดี ซึ่งมักพบกันบอยๆ 
 

s = “/dev/tty??”; 
strcpy(&s[8], ttychars); 

 
25. โดยทั่วไป address space อาจจะมีชองวางที่ไมไดใชงาน  การคํานวณ address ของคาที่ไมไดจัดเตรียมไว

ลวงหนาใน array (กอนและหลังการใสคาลงในแตละชองของ array) อาจทําใหโปรแกรมหยุดทํางานได  ถา 
address นั้นๆ ถูกใชในการเปรียบเทียบ  โปรแกรมอาจจะยังคงทํางานตอได  แตขอมูลจะผิดพลาดเสียหาย  
ใหคําตอบผิด  หรือวน loop ไมรูจบ  ใน ANSI C  pointer ที่ชี้ไปยัง array ใดอาจจะชี้ไปที่ชองถัดจากตําแหนง
สุดทายของ array นั้น  วิธีดังกลาว “ปลอดภัย” สําหรับโปรแกรมรุนเกา  ส่ิงที่พึงระวังคือ pointer ที่ชี้ไปยังชอง
ถัดจากทายของ array นั้นจะ dereference ไมไดเด็ดขาด 

26. เฉพาะการเปรียบเทียบระหวาง  ==  และ !=  ใชไดกับ pointers ทุกตัวของขอมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง  สําหรับการ
เปรียบเทียบประเภทอื่นๆ ที่ portable  คือการเปรียบเทียบระหวาง  < , <= , >  หรือ  >=    เมื่อ pointers ทุก
ตัวที่เกี่ยวของชี้ไปยัง array เดียวกัน (หรือชองถดัจากทายของ array เทานั้น)  ทํานองเดียวกัน การทํา 
arithmetic operators กับ pointers จะ portable ก็ตอเมื่อกระทํากับ pointers ที่ชี้ไปยัง array เดียวกัน (หรือ
ชองถัดจากทายของ array เทานั้น) 
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27. ขนาดของ word มีผลตอการ shift และ mask   ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวา เฉพาะ 3 bits  นับจากขวาสุด
ของตัวแปรชนิด int บนฮารดแวร 68000 บางรุน จะถูกลบเปนศูนย  แตกับฮารดแวรอื่นๆ  2 bytes แรกจะถูก
ลบเปนศูนยหมด 

X  &= 017770 

 ดังนั้นควรจะใช 
X  &= ~07 

 ซึ่งจะใหผลถูกตองบนฮารดแวรทุกประเภท  สําหรับ bit field  ไมประสบปญหาดังกลาว 
28. Expressions ที่กอใหเกิด side effects  มักจะทําใหความหมาย (semantics) ของโปรแกรมเปลี่ยนไป ขึ้นอยู

กับ compiler ที่ใช  เนื่องจากลําดับการ evaluate ในภาษา C นั้น สวนมากจะไมมีการกําหนดตายตัว 
(undefined)   ตัวอยางผิดๆที่เห็นกันประจําคือ 

a[i] = b[i++]; 

เราเพียงแตรูวา  subscript i  ใน b ยังไมมีการบวกเพิ่ม  แตการอางอิงไปสู array  a  อาจจะเปนคาที่ยังไมเพิ่ม 
(เหมือนเดิม)  หรือคาที่เพิ่มแลวก็ได 

struct bar_t { struct bar_t *next; } bar; 
bar->next = bar = tmp; 

ในตัวอยางที่สอง address ของ bar->next อาจจะถูกกําหนดกอนที่คา tmp จะถูกนําไปเก็บใน bar 
bar = bar->next = tmp; 

ในตัวอยางที่สาม  bar อาจจะถูก assigned กอน bar->next  แมวาขั้นตอนดังกลาวดูจะผิดหลักเกณฑที่วา 
“กฎของ assignment จะเริ่มจากขวาไปซาย”  แตการตีความขางตนเปนวิธีที่ชอบดวยหลักเกณฑ   ดังตัวอยาง
ประกอบ 
 

long i; 
short a[N]; 
i = old; 
i = a[i] = new; 

 
คาที่  i ไดรับในขั้นตอนสุดทายจะตองเปน  “คาที่ type เหมือนกับ assignment ที่เริ่มจากขวาไปซาย”  
(กลาวคือ  (long)(short))  อยางไรก็ตาม  i  อาจจะไดรับคา “(long)(short)new”  กอน a[i] ดวยซ้ํา  ทั้งนี้ 
compiler ตางกัน ก็จะกําหนดขั้นตอนการทํางานที่ตางกัน 

29. ตั้งขอสงสัยไวกอนเลยเมื่อเจอคาตัวเลขในโปรแกรม (มักจะเปน “magic numbers”) 
30. พยายามหลีกเลี่ยงลูกเลนที่ใช preprocessor ชวย  เชนการใช /**/  สําหรับสราง token หรือ macros ที่พึ่งการ

แทนคาใน argument   ขณะที่ string ถูกแทนคาผิดๆเสมอ  ดังตัวอยาง 
 

#define FOO(string) (printf(“string=%s”,(string))) 
... 
FOO(filename); 

 
บางครั้งจะถูกแทนคาเปน 
 

(printf(“filename=%s”,(filename))) 
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ระวังลูกเลนที่ใชใน preprocessor  อาจทําใหมีการแทนคาผิดพลาดของ macros บนฮารดแวรบางประเภท  
ดังตัวอยาง 
 

#define LOOKUP(chr) (a[‘c’+(chr)]) /*works as intended*/ 
#define LOOKUP(c) (a[‘c’+(c)])   /*sometimes breaks */ 

 
ตัวอยางที่สองจะถูกแทนคาไดสองลักษณะ ทําใหโปรแกรมทํางานไมเปนไปตามที่คาดไว 

31. ศึกษาทําความคุนเคยกับ library functions และ defines (แตอยางลงลึกมาก  เพราะรายละเอียดของการ
ทํางานที่ไมเกี่ยวกับ interface ภายนอก  อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมมีการแจงลวงหนา  รายละเอียด
สวนมากมักจะไม portable ดวย)  ไมควรจะเขียน routines ที่เปรียบเทียบ string, terminal control  หรือ
กําหนด system structures เอง  การทําเองเปนการเสียเวลาโดยใชเหตุ  และทําใหโปรแกรมอานเขาใจยาก  
เพราะคนอื่นตองคอยพะวงวาโปรแกรมสวนที่เราเขียนเองมีอะไรที่แตกตางจากสิ่งที่มีอยูแลว  และยังเปนการ
กีดขวางการติดตอใชประโยชนจาก microcode  หรือเครื่องชวยอื่นๆของ system routines  ในกรณีที่กําหนด 
system structure ตางออกไปเอง  นอกจากนี้ส่ิงที่กําหนดขึ้นเองยังเปนทางนําไปสู bug ของโปรแกรม  ถา
เปนไปได  ศึกษาความแตกตางระหวาง common libraries ของ ANSI และ POSIX 

32. พยายามเรียกใช lint  ถามีใหใชเพราะเปนเครื่องมือที่ชวยในการหา machine-dependent รูปแบบตางๆ  
รวมทั้งขอขัดแยงหรือ bugs ที่อาจหลุดรอดการตรวจของ compiler  ถา compiler มี switch ที่จะเพิ่มการสง 
warning ใหทราบใชใหเปนประโยชนมากที่สุด 

33. ตั้งขอสงสัย label ที่อยูภายใน block  ที่อาจเกี่ยวพันกับ switch หรือ goto นอก block นั้น 
34. เมื่อใดก็ตามที่เกิดความไมแนใจเกี่ยวกับ type ของ parameters  ให cast เปน type ที่เหมาะสม  ควรจะ cast  

NULL ทุกครั้งที่ปรากฏใน non-prototyped function calls  อยาพยายามอาศัย function calls เปนส่ือในการ
เปล่ียนชนิด (type) ของ parameters  เพราะ C มีกฎการ promote ชนิดของตัวแปรที่เขาใจยาก  เชน ถา 
function  หนึ่งตองการคา  32-bits long  แตกลับได 16-bit int    stack ของ function อาจจะเกิดการเรียง
ขนาดผิด (misaligned)  คาที่สงผานจะเกิดการ promote ผิดไป 

35. ใช explicit cast  เมื่อมีการคํานวณที่ผสมระหวางคา signed และ unsigned 
36. การกระโดดระหวาง procedure  เชน longjump   ควรจะใชอยางระมัดระวัง  สวนมากมักจะลืม restore คา

ใน registers  พยายามประกาศคาที่มีความสําคัญยิ่งยวด (critical values)  เปนชนิด volatile  ถาทําได  หรือ
อยางนอยก็ใส comment ใหเปน VOLATILE 

37. Linkers บางตัวเปลี่ยนชื่อเปนตัวอักษรเล็ก (lowercase)  บางตวัรับแค 6 ตัวอักษรแรกวาเปน unique  
เพราะฉะนั้นโปรแกรมอาจจะทํางานผิดโดยที่ไมมีอะไรกระโตกกระตากบนเครื่องเหลานี้ 

38. พึงระวังส่ิงที่นอกเหนือจากกติกา (compiler extensions)  ถาจําเปนตองใชจริงๆ  บันทึกไวอยางละเอียดและ
ถือเปนรูปแบบของ machine dependencies 

39. โดยทั่วไป  โปรแกรมจะไมทํางานในสวนของ data segment หรือ บันทึกผลลัพธลงใน code segment   แมวา
บางกรณีอาจทําไดแตไมมีอะไรที่จะรับประกันวาโปรแกรมจะทําไดถูกตองเสมอไป 
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17. ANSI C 
 C compiler  ในปจจุบันสนับสนุนมาตรฐานของ  ANSI C บางสวนหรือทั้งหมด   ดังนั้นควรจะเขียน
โปรแกรมที่ทํางานภายใต standard C  และใชรูปแบบมาตรฐาน  อาทิ function prototypes, constant storage และ 
volatile storage  มาตรฐาน C เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยการใหขอมูลที่ดีกวาแก optimizers   อีกทั้งยังเพิ่ม 
portability โดยประกันวา compiler มาตรฐานทุกตัวจะตองรับ input  language เดียวกัน  โดยอาศัยวิธีการซอน 
machine  dependencies หรือแจงเปน warnings  สําหรับสวนของ code ที่เขาขาย machine-dependent 
 
17.1 Compatibility 
 พยายามเขียน code ที่ port ไปสู compiler รุนเกาไดงาย  เชน ใช conditional #defined  ในการกําหนด 
keywords ตางๆ ใน global header files  อาทิ const, volatile  ฯลฯ  Compiler มาตรฐานกําหนดสัญลักษณสําหรับ 
preprocessor ที่เรียกใชไดตลอด  คือ  __STDC__  สําหรับ void*  เปนชนิดที่จัดการยากหนอยเพราะ compiler รุน
เการูจักแต void  วิธีงายๆ คือสราง type ใหมที่เปน machine และ compiler-dependent เชน VOIDP  ในรูปของ 
char*  บน compiler รุนเกา  ดังตัวอยาง 
 

#if  __STDC__ 
 typedef void  *voidp; 
# define COMPILER_SELECTED 
#endif 
#ifdef  A_TARGET 
# define const 
# define volatile 
# define void  int 
 typedef char  *voidp; 
# define COMPILER_SELECTED 
#endif 
#ifdef  ... 
 ... 
#endif 
#ifdef  COMPILER_SELECTED 
# undef  COMPILER_SELECTED 
#else 
 { NO TARGET SELECTED! } 
#endif 

 
 สังเกตวาใน ANSI C  “#” สําหรับ preprocessor  จะตองเปนอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ไมใช whitespace  
ซึ่งตางจาก compiler รุนเกา ที่ตองเปนอักษรตัวแรกของบรรทัดเสมอ 
 ใน static function ที่มี forward declaration  จะตองใส storage class ใหแก forward declaration เทานั้น  
สําหรับ compiler รุนเกาตองเปนชนิด “extern”  แต  ANSI  กําหนดใหเปน “static”  สวน global functions  ยังคงใช 
“extern”  เหมือนเดิม  ดวยเหตุนี้การประกาศ forward declaration  ใน static functions  จึงควรใช #define  โดยมี
การตั้งกรอบของ #ifdef  ไวอยางเหมาะสม  เชน #define  เปน  FWD_STATIC  เปนตน 
 ทุกๆ “#ifdef  NAME”  จะตองจบดวย  “#endif” หรือ  “#endif  /* NAME */”  ไมใช  “#endif  NAME”   การ
ใส comment  ตอทาย #endif  ควรใสเฉพาะกลุมที่ยาวๆ  เพราะกลุมที่ส้ันๆจะจับคูไดงายโดยเพียงแตดูจากตัว
โปรแกรม 
 Tri-graphs ใน ANSI  อาจทําใหเกิด string “??” ในโปรแกรมซึ่งอาจจะผิดพลาดอยางไมทราบสาเหตุ 
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17.2 Formatting 
 รูปแบบใน ANSI C  ก็เหมือนๆกับ C ทั่วไป   นอกจากขอยกเวนที่เดนๆสองขอ  คือ storage qualifiers  และ 
parameter lists 
 เนื่องจาก const  และ volatile  มี binding rules  ที่แปลกกวาชนิดอื่น  object  ที่เปน const   หรือ volatile   
ควรจะประกาศแยกแตละ object ไป เชน 
 

int const *s;  /* YES */ 
int const *s, *t; /* NO  */ 

 
 prototype ของ functions  รวมกับ parameter declaration  และ parameter definition  เปนบรรทัด
เดียวกัน   parameter ทุกตัวควรจะบันทึกในสวน comment  ของ function 
 

/* 
 * ‘bp’: boat trying to get in. 
 * ‘stall’: a list of stalls, never NULL 
 * returns stall number, 0 => no room. 
 */ 
int 
enter_pier(boat_t const *bp, stall_t *stall) 
{ 
 ... 
} 

 
17.3 Prototypes 
 ควรใช function prototype เพื่อให code มีความถูกตองมากที่สุด  อีกทั้งยังชวยใหโปรแกรมทํางานเร็วขึ้น  
เปนที่นาสังเกตวา  การประกาศ prototype 
 

extern void bork(char c); 

 
ไมถูกตองตามนิยามของ function  กลาวคือ 
 

void 
bork(c) 
 char c; 
{ 
 ... 
} 

 
เพราะ prototype กลาววา c เปนคาที่ถูกสงไปยัง function  ในรูปธรรมชาติที่สุดของเครื่อง  ซึ่งมักจะเปนหนึ่ง byte  
แตในตัวนิยาม (แบบเกา)  กลาววา c จะถูกสงผานแบบ int  (ตามกฎที่เรียกวา widening)  ถา function มี 
parameter ที่อาจจะถูก promote เปนคาชนิดอื่น  ทั้งตัว caller และ callee จะตองถูก compile  ใหผลลัพธที่
เหมือนกัน  นั่นหมายถึง ทั้งคูตองใช prototype หรือไมใชทั้งหมด   ปญหาขางตนอาจหลีกเลี่ยงโดยการออกแบบอยาง
เหมาะสม  เชน bork อาจจะกําหนดใหมใหรับคา  int 
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 ตัวอยางขางตนอาจเขียนใหมเปน 
 

void 
bork(char c) 
{ 
 ... 
} 

 
แตการประกาศแบบใหมจะไมยอมรับโดย non-ANSI compiler 
 วิธีงายๆ ที่จะเขียน external declaration ที่ใชงานไดทั้งในรูปแบบของ prototype และไม prototype ใน 
compilers รุนเกา คือ 
 

#if __STDC__ 
# define PROTO(x) x 
#else 
# define PROTO(x) () 
#endif 
 
extern char **ncopies PROTO((char *s, short times)); 

 
จะสังเกตวา ใน PROTO จะตองมี () ซอนกันสองชั้น 
 ที่สุดแลว  วิธีที่ดีที่สุดคือ เขียนโปรแกรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (เชน ใช prototype ตลอด)  เมื่อตองการ
ทําใหเปนแบบ non-prototype  สวนมากก็จะใช tool ในการแปลง 
 
17.4 Pragmas 
 Pragmas ใชสําหรับการกําหนด machine-dependent code  ในสวนที่ไม portable (เพราะผูกติดอยูกับ
ฮารดแวร)   รูปแบบของ ANSI pragmas ถูกกําหนดในลักษณะที่ยากตอการแยกออกจาก pragmas อื่นๆ เพื่อรวมไว
ใน  machine-dependent headers แหงเดียว 
 Pragmas มีสองกลุมคือ optimization  ซึ่งอาจจะละเลยโดยไมมีผลกระทบแตอยางใด  กับ pragma  ที่เปน
พฤติกรรมของการทํางานระบบ (required pragmas)  ซึ่งไมอาจจะละเลยได  pragmas กลุมหลังควรจะคุมดวย 
#ifdef เพื่อหยุดการ compile โปรแกรม  ถา required pragma ขาดหายไป 
 Compiler แตละตัวอาจทํางานตามคําส่ังของ pragma หนึ่งๆ ในลักษณะที่ตางกัน  เชน ตัวแรกอาจจะใช 
“haggis” ในการเริ่ม optimization  ในขณะที่อีกตัวอาจจะใชเปนตัวบอกวา ถาประโยคที่กําหนดใหถูกเรียกใชเมื่อใด  
ใหหยุดการทํางานโดยสิ้นเชิง  ดังนั้น ทุกครั้งที่ใช pragmas  จะตองคุมดวย #ifdef ที่เปน machine-dependent เสมอ  
โดยเฉพาะกับ compiler ชนิด non-ANSI   อยาลืมยอหนาบรรทัดที่เปน  #pragma  เพราะ preprocessor  รุนเกา
อาจจะหยุดทํางานถาเจอคําส่ังดังกลาว เชน 
 

#if defined(__STDC__) && defined(USE_HAGGIS_PRAGMA) 
 #pragma(HAGGIS) 
#endif 

 
“The '#pragma' command is specified in the ANSI standard to have an arbitrary 
implementation-defined effect.  In the GNU C preprocessor, '#pragma' first attempts to 
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run the game 'rogue'; if that fails, it tries to run the game 'hack'; if that fails, it tries to 
run GNU Emacs displaying the Tower of Hanoi; if that fails, it reports a fatal error.  In 
any case, preprocessing does not continue.” 

 - Manual for the GNU C preprocessor for GNU CC 1.34. 
 
18. ขอควรคํานึงพิเศษ (Special Considerations) 
 ในสวนนี้ จะกลาวถึงส่ิงที่ควร และไมควรปฏิบัติ 

1. อยาเปลี่ยน syntax โดยใช macro substitution  วิธีดังกลาวทําใหโปรแกรมอานยากสําหรับคนอื่น 
2. อยาใชเลขทศนิยมในที่ซึ่งเปนคา discrete  เชนการใช float เปน index ของ loop  อันเปนการสราง

ปญหาใหกับโปรแกรม  ควรทดสอบเลขทศนิยม โดยเปรียบเทียบแบบ <= หรือ >=   อยาใชการ
เปรียบเทียบแบบ == หรือ != เด็ดขาด 

3. Compiler มี bugs เสมอ  จุดที่มักจะเกิดปญหาบอยๆ คอื structure assignment และ bitfields  
โดยมากจะไมสามารถทํานายวา  compiler จะทํางานผิดพลาดในรูปแบบไหน  ดังนั้นจึงควรพยายาม
เขียนโปรแกรม โดยหลีกเลี่ยงการใชรูปแบบที่พบวา เปนจุดออนของ compiler ที่ใช   เพราะไมมี
ประโยชนที่จะพยายามแกไขปญหาดวยตัวเอง (โดยฝนใชรูปแบบเหลานั้น)  แมวา  compiler จะไดรับ
การแกไขในภายหลัง  ยกเวนถาจําเปนตองใชรูปแบบเหลานั้นจริงๆ  พยายามเลี่ยงการใชงานที่พบวา
เปน bugs ของ compiler ของรูปแบบนั้นๆ 

4. อยาหวังพึ่งเครื่องชวยในการจัดโปรแกรม (beautifier)  เพราะผูที่ไดรับประโยชนสูงสุดจากการเขียน
โปรแกรมที่มี style ดี คือโปรแกรมเมอรเอง  โดยเฉพาะในชวงแรกของการออกแบบ algorithm หรือ 
pseudo-code   เครื่องชวยเหลานั้น (automatic beautifiers) จะมีประโยชนสําหรับ code ที่เสร็จ
สมบูรณ  ถูกตอง  แตจะไมเหมาะเมื่อมีความจําเปนที่จะตองอาศัยการจัดการเกี่ยวกับการเวนวรรค 
หรือยอหนาเปนกรณีพิเศษ  เพราะโปรแกรมเมอรจะทําไดดีกวา ในแงของการวาง layout ของ function 
หรือ file  ตามที่โปรแกรมเมอรตั้งใจไว (กลาวคือ beautifier ไมสามารถอานใจโปรแกรมเมอรวา
ตองการจัดชองไฟอยางไร)  สําหรับโปรแกรมเมอรที่ไมมี  style แนนอน  ควรจะศึกษา style การเขียนที่
ดี แทนที่จะหวังพึ่ง beautifier ตลอดเพื่อทําใหโปรแกรมอานงายขึ้น 

5. การลืมเครื่องหมาย “=“ ใน logical compare เปนปญหาสําคัญอันหนึ่ง  พยายามเขียนวิธีทดสอบให
ชัดเจน  โดยหลีกเลี่ยง implicit test เชน 

 
abool = bbool; 
if (abool)  { ... } 

 
เมื่อตองใช embedded assignment ในการทดสอบ  ควรเขียนแบบ explicit test  เพื่อไมตองกลับมา
แกภายหลัง  ลองเปรียบเทียบตัวอยางตอไปนี้ 

 
while((abool = bbool) != FALSE) { ... } 
while(abool  = bbool)  { ... } 
while(abool  = bbool, abool) { ... } 
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6. พยายาม comment ตัวแปรที่ถูกเปล่ียนใหแตกตางไปจากการทํางานในลักษณะปกติใหชัดเจน  หรือ 
code ในสวนที่อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดงายในระหวาง maintenance 

7. Compiler รุนใหมๆ จะจัดตัวแปรไวใน registers โดยอัตโนมัติ  จึงควรใช register เทาที่จําเปนเพื่อเปน
เครื่องแสดงวา ตัวแปรเหลานั้นมีความสําคัญอยางยิ่งยวด  ในกรณีที่จําเปนมากๆ  กําหนดสัก 2-4 คา
เปน register และสวนที่เหลือเปน REGISTER   ซึ่งในกลุมหลังนี้สามารถใช #define แปลงเปน 
register เมื่อ port ไปบนเครื่องที่มี register เพียงพอที่จะใชงานไดเต็มที่ 

 
19. Lint 
 Lint เปน C program checker [2, 11] ตัวหนึ่งที่ใชตรวจโปรแกรมภาษา C  เพื่อรายงานจุดที่เกิด type ไม
ตรงกัน  ความไมสมนัยระหวางนิยามของ function และตําแหนงที่เรียกใช  จุดที่อาจจะเกิด bugs ในโปรแกรม ฯลฯ   
การใช lint เปนส่ิงที่ควรทําประจํากับทุกๆ โปรแกรม  ซึ่งโครงการสวนมากจะใช lint เปนเครื่องมืออันหนึ่งในการตรวจ
รับงาน 
 การใช lint ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมใชเพียงแคทําเปนเครื่องมือตรวจรับงาน  แตควรจะถือเสมือนวาเปน
เครื่องชวยในการแกไขหรือเพิ่มเติม code ใหมๆ  เพราะ lint สามารถหา bug ที่แฝงอยูในรูปการณที่คาดไมถึง  และ
ประกันปญหาเกี่ยวกับ portability ไดดี  Messages ตางๆ ที่เกิดจาก lint มักเปนตัวบอกถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  มี
เรื่องตลกเกี่ยวกับโปรแกรมที่ลืมใส argument ในคําส่ัง fprintf ดังนี้ 
 

fprintf(“Usage: foo  -bar <file>\n”); 

 
ตัวผูสรางโปรแกรมไมเคยประสพปญหา  แตสําหรับผูใชคนอื่นจะเจอ core dump ทุกครั้งที่พิมพคําส่ังจาก 
command line ผิด  ซึ่ง lint จะสามารถแจงขอผิดพลาดขางตนใหทราบทันที 
 Options ทั้งหลายของ lint นั้นมีประโยชนทั้งส้ิน  บาง options อาจจะเตือนจุกจิกแมกระทั่งส่ิงที่ถูกตอง  แต
นั่นแหละเปนสวนที่ทําใหเจอขอผิดพลาดที่ไมคาดฝน  เชน  -p จะตรวจวา การเรียก function มี type-consistency 
ตางกันอยางไรสําหรับ library routines บางกลุม  ชวยให program มี “coverage” ของการตรวจเช็คดีที่สุด 
 Lint ยังสามารถตรวจ comment พิเศษๆ  ในสวนของโปรแกรมที่ทําให lint เตือนจุกเตือนจิก comment 
พิเศษอาจทําใหเลิกเตือนได   Comment ลักษณะนี้ยังชวยอธิบาย code พิเศษเหลานี้ดวย 
 
20. Make 
 เครื่องมือที่มีประโยชนอีกชิ้นหนึ่ง คือ make [7]  ในระหวางการพัฒนาโปรแกรม  make จะชวย recompile 
สวนของโปรแกรมที่ไดรับการแกไขใหม (จากการ make ครั้งลาสุด) เทานั้น  Make ยังสามารถใชชวยในการทํางาน
อื่นๆ โดยอัตโนมัติ  อาทิ 

all ทําใหเปน binary ทั้งหมดเสมอ 
clean ลบ intermediate file ทิ้ง 
debug สราง binary “a.out” หรือ “debug” เพื่อใชทดสอบ 
depend สราง transitive dependencies 
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install ติดตั้ง binaries และ libraries ฯลฯ 
deinstall เพิกถอนการติดตั้ง 
mkcat ติดตั้ง manual pages 
lint ส่ังให Lint ทําการตรวจโปรแกรม 
print/list พิมพ source ของโปรแกรมออกกระดาษ 
shar รวม source โปรแกรมทั้งหมดเปน file เดียว 
spotless ส่ังทําการ clean แลวเรียก revision control เพื่อจัดเก็บ sources 
 ขอสังเกต: จะไมลบ Makefile แมวาจะเปนสวนหนึ่งของ source ก็ตาม 
source undo ส่ิงที่ spotless ไดทําไปทั้งหมด 
tags ส่ัง ctags ทํางาน (อาจใช -t ดวยก็ได) 
rdist สง source ไปยังเครื่องอื่นๆ 
file.c ทําการ checkout file ที่ควบคุมโดยระบบ revision control 

 นอกจากนี้  การใส define จาก command-line สามารถกําหนดคาตางๆ ที่เกี่ยวกับ Makefile (เชน 
“CFLAGS”)  หรือคา define อื่นๆ ในโปรแกรม (เชน “DEBUG”) 
 
21. มาตรฐานเฉพาะงาน (Project-Dependent Standards) 
 แตละโครงการอาจจะมีการกําหนดมาตรฐานนอกเหนือจากที่กลาวมาทั้งหมด  หัวขอตอไปนี้เปนส่ิงที่ตอง
พิจารณาโดยกลุมผูบริหารโครงการ 

1. ควรใชระบบการตั้งชื่อตัวแปรอื่นหรือไม  โดยเฉพาะการจัดระบบ prefix เพื่อรวบรวม global data ตาม 
functional grouping  รวมทั้ง member ของ structure หรือ union ดวย 

2. การจัดการเกี่ยวกับ include file ที่เหมาะสมกับขั้นตอนโครงสรางของขอมูลโครงการ 
3. ควรมีขั้นตอนอยางไรในการพิจารณาแกไขส่ิงผิดพลาด หรือเตือนจาก lint   ถาจัดตั้งเกณฑอะลุมอลวยใน

การแกไข  ควรจะใหสัมพันธกับ option ตางๆ ของ lint แทนที่จะปลอยใหการเตือนที่ไมสําคัญผานไป  ซึ่ง
บางครั้งอาจรวมไปถึงคําเตือนที่สําคัญๆ เกี่ยวกับ bug หรือขอขัดแยงดวยก็เปนได 

4. ถามีการจัดเก็บ library ของโครงการเอง  ควรจะวางแผนในการจัดหา lint library file ใหแกผูจัดการระบบ  
Lint library file ดังกลาว เปนเครื่องชวยตรวจความสัมพันธของการใช library functions ตางๆ วาเขากันได
ดีหรือไม 

5. ควรใชระบบ revision control แบบใดจึงจะเหมาะสมกับโครงการ 
 
22. บทสรุป (Conclusion) 
 จากมาตรฐานเกี่ยวกับรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีที่กลาวมาทั้งหมด  จุดสําคัญๆ หลักๆ คือ 

1. การเวนชองไฟที่เหมาะสม และ comment  โดยที่ทําใหมองเห็นโครงสรางของโปรแกรมจาก layout ตัว
โปรแกรม  การใช expression แบบงายๆ คําส่ัง และ functions ตางๆ เพื่อใหเขาใจงายที่สุด 

2. ระลึกเสมอวา ใครสักคน หรืออาจจะเปนตัวเราเอง ตองถูกเรียกใหกลับมานั่งดัดแปลงโปรแกรมหรือทําใหใช
งานไดบนฮารดแวรประเภทอื่นในอนาคต  พยายามจัดสรางโปรแกรมที่ port งาย  รวมกลุม (localize) 
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optimization สะดวก  เพราะสิ่งเหลานี้มักจะเปนหอกขางแคร (pessimizations) ในการ port ของเครื่อง
หรือฮารดแวรตางชนิดกัน 

3. การเลือกใชรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับผูใชงาน  ควรมีรูปแบบที่ consistent ระหวางทีมงานในกลุม ดีกวาคอยเดิน
ตามกฎเกณฑตายตัว  การผสมผสานรูปแบบหลายๆ ชนิดเขาดวยกัน เปนส่ิงที่แยยิ่งกวาการใชรูปแบบที่ไม
ดีเพียงชนิดเดียว  เพราะอยางนอยก็สับสนนอยกวา 

 เชนเดียวกับมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป  มาตรฐานขางตนจะเกิดประโยชนก็ตอเมื่อผูใชปฏิบัติคาม  ถารูสึกขัดเขิน
ในการพยายามใชมาตรฐานขางตน  ปรึกษาผูรูใกลตัว  ภายในองคกร หรือสถาบันวาจะปรับเปล่ียนใหเขากับ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมไดอยางไร 
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1. Thou shalt run  lint  frequently and study its pronouncements with care, for verily its 

perception and judgement oft exceed thine. 
 

This is still wise counsel, although many modern compilers search out many 
of the same sins, and there are often problems with  lint being aged and 
infirm, or unavailable in strange lands.  There are other tools, such as Saber 
C, useful to similar ends. 
 
``Frequently'' means thou shouldst draw thy daily guidance from it, rather 
than hoping thy code will achieve  lint 's blessing by a sudden act of 
repentance at the last minute.  De-linting a program which has never been  
lint ed before is often a cleaning of the stables such as thou wouldst not 
wish on thy worst enemies.  Some observe, also, that careful heed to the 
words of  lint  can be quite helpful in debugging. 
 
``Study'' doth not mean mindless zeal to eradicate every byte of  lint  output 
if for no other reason, because thou just canst not shut it up about some 
things but that thou should know the cause of its unhappiness and 
understand what worrisome sign it tries to speak of. 

 
 
2. Thou shalt not follow the NULL pointer, for chaos and madness await thee at its end. 
 

Clearly the holy scriptures were mis-transcribed here, as the words should 
have been ``null pointer'', to minimize confusion between the concept of null 
pointers and the macro NULL (of which more anon).  Otherwise, the 
meaning is plain.  A null pointer points to regions filled with dragons, 
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demons, core dumps, and numberless other foul creatures, all of which 
delight in frolicing in thy program if thou disturb their sleep.  A null pointer 
doth  not  point to a 0 of any type, despite some blasphemous old code 
which impiously assumes this. 

 
 
3. Thou shalt cast all function arguments to the expected type if they are not of that type 

already, even when thou art convinced that this is unnecessary, lest they take cruel 
vengeance upon thee when thou least expect it. 

 
A programmer should understand the type structure of his language, lest 
great misfortune befall him. 
 
Contrary to the heresies espoused by some of the dwellers on the Western 
Shore, `int' and `long' are not the same type.  The moment of their 
equivalence in size and representation is short, and the agony that awaits 
believers in their interchangeability shall last forever and ever once 64-bit 
machines become common. 
 
Also, contrary to the beliefs common among the more backward inhabitants 
of the Polluted Eastern Marshes, `NULL' does not have a pointer type, and 
must be cast to the correct type whenever it is used as a function argument. 
 
(The words of the prophet ANSI, which permit NULL to be defined as having 
the type `void *', are oft taken out of context and misunderstood.  The 
prophet was granting a special dispensation for use in cases of great 
hardship in wild lands.  Verily, a righteous program must make its own way 
through the Thicket Of Types without lazily relying on this rarely-available 
dispensation to solve all its problems.  In any event, the great deity Dmr who 
created C hath wisely endowed it with many types of pointers, not just one, 
and thus it would still be necessary to convert the prophet's NULL to the 
desired type.) 
 
It may be thought that the radical new blessing of ``prototypes'' might 
eliminate the need for caution about argument types.  Not so, brethren.  
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Firstly, when confronted with the twisted strangeness of variable numbers of 
arguments, the problem returns... and he who has not kept his faith strong 
by repeated practice shall surely fall to this subtle trap.  Secondly, the wise 
men have observed that reliance on prototypes doth open many doors to 
strange errors, and some indeed had hoped that prototypes would be 
decreed for purposes of error checking but would not cause implicit 
conversions.  Lastly, reliance on prototypes causeth great difficulty in the 
Real World today, when many cling to the old ways and the old compilers 
out of desire or necessity, and no man knoweth what machine his code may 
be asked to run on tomorrow. 

 
 
4. If thy header files fail to declare the return types of thy library functions, thou shalt 

declare them thyself with the most meticulous care, lest grievous harm befall thy 
program. 

 
The prophet ANSI, in her wisdom, hath added that thou shouldst also 
scourge thy Suppliers, and demand on pain of excommunication that they 
produce header files that declare their library functions.  For truly, only they 
know the precise form of the incantation appropriate to invoking their magic 
in the optimal way. 
 
The prophet hath also commented that it is unwise, and leads one into the 
pits of damnation and subtle bugs, to attempt to declare such functions 
thyself when thy header files do the job right. 

 
 
5. Thou shalt check the array bounds of all strings (indeed, all arrays), for surely where 

thou typest ``foo'' someone someday shall type ``supercalifragilisticexpialidocious''. 
 

As demonstrated by the deeds of the Great Worm, a consequence of this 
commandment is that robust production software should never make use of  
gets() , for it is truly a tool of the Devil.  Thy interfaces should always inform 
thy servants of the bounds of thy arrays, and servants who spurn such 
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advice or quietly fail to follow it should be dispatched forthwith to the Land 
Of Rm, where they can do no further harm to thee. 

 
 
6. If a function be advertised to return an error code in the event of difficulties, thou shalt 

check for that code, yea, even though the checks triple the size of thy code and 
produce aches in thy typing fingers, for if thou thinkest ``it cannot happen to me'', the 
gods shall surely punish thee for thy arrogance. 

 
All true believers doth wish for a better error-handling mechanism, for 
explicit checks of return codes are tiresome in the extreme and the 
temptation to omit them is great.  But until the far-off day of deliverance 
cometh, one must walk the long and winding road with patience and care, 
for thy Vendor, thy Machine, and thy Software delight in surprises and think 
nothing of producing subtly meaningless results on the day before thy 
Thesis Oral or thy Big Pitch To The Client. 
 
Occasionally, as with the  ferror()  feature of  stdio , it is possible to defer 
error checking until the end when a cumulative result can be tested, and this 
often produceth code which is shorter and clearer.  Also, even the most 
zealous believer should exercise some judgement when dealing with 
functions whose failure is totally uninteresting... but beware, for the cast to 
void is a two-edged sword that sheddeth thine own blood without remorse. 

 
 
7. Thou shalt study thy libraries and strive not to re-invent them without cause, that thy 

code may be short and readable and thy days pleasant and productive. 
 

Numberless are the unwashed heathen who scorn their libraries on various 
silly and spurious grounds, such as blind worship of the Little Tin God (also 
known as ``Efficiency'').  While it is true that some features of the C libraries 
were ill-advised, by and large it is better and cheaper to use the works of 
others than to persist in re-inventing the square wheel.  But thou should take 
the greatest of care to understand what thy libraries promise, and what they 
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do not, lest thou rely on facilities that may vanish from under thy feet in 
future. 

 
 
8. Thou shalt make thy program's purpose and structure clear to thy fellow man by using 

the One True Brace Style, even if thou likest it not, for thy creativity is better used in 
solving problems than in creating beautiful new impediments to understanding. 

 
These words, alas, have caused some uncertainty among the novices and 
the converts, who knoweth not the ancient wisdoms.  The One True Brace 
Style referred to is that demonstrated in the writings of the First Prophets, 
Kernighan and Ritchie.  Often and again it is criticized by the ignorant as 
hard to use, when in truth it is merely somewhat difficult to learn, and 
thereafter is wonderfully clear and obvious, if perhaps a bit sensitive to 
mistakes. 
 
While thou might think that thine own ideas of brace style lead to clearer 
programs, thy successors will not thank thee for it, but rather shall revile thy 
works and curse thy name, and word of this might get to thy next employer.  
Many customs in this life persist because they ease friction and promote 
productivity as a result of universal agreement, and whether they are 
precisely the optimal choices is much less important.  So it is with brace 
style. 
 
As a lamentable side issue, there has been some unrest from the fanatics of 
the Pronoun Gestapo over the use of the word ``man'' in this Commandment, 
for they believe that great efforts and loud shouting devoted to the ritual 
purification of the language will somehow redound to the benefit of the 
downtrodden (whose real and grievous woes tendeth to get lost amidst all 
that thunder and fury).  When preaching the gospel to the narrow of mind 
and short of temper, the word ``creature'' may be substituted as a suitable 
pseudoBiblical term free of the taint of Political Incorrectness. 
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9. Thy external identifiers shall be unique in the first six characters, though this harsh 
discipline be irksome and the years of its necessity stretch before thee seemingly 
without end, lest thou tear thy hair out and go mad on that fateful day when thou 
desirest to make thy program run on an old system. 

 
Though some hasty zealots cry ``not so; the Millenium is come, and this 
saying is obsolete and no longer need be supported'', verily there be many, 
many ancient systems in the world, and it is the decree of the dreaded god 
Murphy that thy next employment just might be on one.  While thou sleepest, 
he plotteth against thee.  Awake and take care. 
 
It is, note carefully, not necessary that thy identifiers be limited to a length  of 
six characters.  The only requirement that the holy words place upon thee is 
uniqueness within the  first  six.  This often is not so hard as the belittlers 
claimeth. 

 
 
10. Thou shalt foreswear, renounce, and abjure the vile heresy which claimeth that ``All 

the world's a VAX'', and have no commerce with the benighted heathens who cling to 
this barbarous belief, that the days of thy program may be long even though the days 
of thy current machine be short. 

 
 

This particular heresy bids fair to be replaced by ``All the world's a Sun'' or 
``All the world's a 386'' (this latter being a particularly revolting invention of 
Satan), but the words apply to all such without limitation.  Beware, in 
particular, of the subtle and terrible ``All the world's a 32-bit machine'', which 
is almost true today but shall cease to be so before thy resume grows too 
much longer. 
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