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ไฟลแ์บบตวัอกัษรหรือ Text File เป็นไฟลท่ี์มีแต่ตวัอกัษร เปิดอ่านดว้ย notepad 
ไดรู้้เร่ือง โดยการดูนามสกลุของไฟล ์หรืออาจดูจากไอคอน คือ



• ตวัอยา่งนามสกลุของ ชนิดของแฟ้มขอ้มลูText File มีดงัน้ี
• .txt ไฟลข์อ้ความ
• .bak ไฟลส์ ารอง
• .log ไฟล ์Log
• .ini ไฟลเ์กบ็ค่า profile
• .c ไฟลซ์อร์สโคด้โปรแกรมภาษา C
• .php ไฟลซ์อร์สโคด้โปรแกรมภาษา PHP
นอกจากน้ียงัรวมไปถึงซอร์สโคด้ของโปรแกรมภาษาต่างๆ ซ่ึงจะเกบ็อยูใ่นรูป Text File ทั้งหมด โดยระบุ
นามสกลุเป็นภาษานั้นๆ 



 ตวัอยา่งไฟลท่ี์เกบ็ขอ้มูลแบบไบนาร่ี โดยจะเกบ็ขอ้มูลเป็นไบต ์เช่น
 ไฟลรู์ปภาพ เช่น bmp,jpg,gif
 ไฟลเ์อกสาร ของโปรแกรมต่างๆ .doc , .xls , .ppt , .rdw
 ไฟลห์นงัและไฟลเ์พลง เช่น .wav , .mp3 , .wma , .wmv
 ไฟลโ์ปรแกรม เช่น .exe , .dll



• ตวัอยา่งการเปิดไฟลแ์บบ Binary ดว้ย notepad





• ในการประมวลผลร่วมกบัแฟ้มขอ้มูลนั้น การด าเนินการแรกท่ีจะตอ้งท า
ก่อนงานอ่ืนๆ คือการเปิดไฟลเ์พื่อเลือกไฟลท่ี์จะประมวลผล และสร้างตวั
ช้ีต  าแหน่งไฟลข้ึ์น ซ่ึงในการเปิดไฟลจ์ะตอ้งใช ้2 ค าสัง่
•ค าสัง่แรก เป็นการสร้างตวัพอยเตอร์ชนิด file เพื่อใชเ้ป็นตวัช้ีต าแหน่ง
ไฟล์
•ค าสัง่ท่ีสอง คือ ค  าสัง่เปิดไฟลแ์ละก าหนดตวัช้ีต าแหน่งไฟลใ์หก้บัตวั
แปรพอยเตอร์





• ในการเขียนค าสั่งเพื่อเปิดไฟล ์จะตอ้งระบุโหมดของไฟลด์ว้ย เพื่อใหต้วัแปลภาษา C 
เขา้ใจวา่เราตอ้งการเปิดไฟลเ์พ่ือท างานใด โดยโหมดของไฟลแ์สดงดงัตารางต่อไปน้ี
โหมดการเปิด

ไฟล์

ความหมาย

r เปิดไฟลเ์พื่ออ่านขอ้มลูอยา่งเดียว

w เปิดไฟลเ์พื่อเขียนขอ้มลูทบัลงไปทบัขอ้มลูเกา่ในไฟล ์โดยขอ้มลู

เก่าจะถูกลบท้ิง

a เปิดไฟลส์ าหรบัเขียนขอ้มลูต่อทา้ยขอ้มลูเดิมในไฟล์

r+ เปิดไฟลส์ าหรบัอ่านและเขียนขอ้มลูลงไปในไฟล์

w+ เปิดไฟลส์ าหรบัอ่านและเขียนขอ้มลูใหมท่บัขอ้มลูเดิม

a+ เปิดไฟลส์ าหรบัอ่านและเขียนขอ้มลูใหมต่่อทา้ยขอ้มูลเดิม



การเปิดไฟลใ์นโหมด r ไฟลท่ี์จะเปิดตอ้งมีอยูจ่ริงจึงจะเปิดได ้ส่วน
โหมดอ่ืนๆ ถา้ไฟลท่ี์ระบุช่ือยงัไม่มีอยู ่ระบบจะสร้างไฟลใ์หม่ึึนนมา

การเึียนค าสัง่เพื่อเปิดไฟล ์ถา้เปิดไฟลไ์ม่ส าเร็จไม่มีปัญหา หรือ
ึอ้ผดิพลาดใดๆ ส่ิงจะไดก้ลบัมาคือ ต าแหน่งตวัชีนไฟล ์แต่หากไม่สามารถ
เปิดไฟล์ึ ึนนมาได ้ค่าท่ีไดก้ลบัมาคือ NULL



FILE *fp;

fp=fopen(“d:/exercise/text.txt”, “r”);

fp=fopen(“c:/temp.dat”, “w”);

fp=fopen(“ex_10.exe”, “a+”);

fp=fopen(“c:/documents/news.txt”, “w+”);

- สร้างตวัแปรพอยเตอร์ชนิด file ช่ือ fp

- เปิดไฟล์ช่ือ text.txt ในไดร์ฟ D โฟลเดอร์ 
exercise เพ่ืออ่านข้อมูลจากไฟล์





• ฟังกช์นัเปิดและปิดไฟล์
• fopen ใชใ้นการเปิดไฟล์
• fclose ใชใ้นการปิดไฟล์

• ฟังกช์นัท่ีใชใ้นการอ่านขอ้มูลจากไฟล์
• fgetc อ่านขอ้มูลทีละตวัอกัษร
• fgets อ่านขอ้มูลมาเป็นขอ้ความ
• fscanf อ่านขอ้มูลเป็นขอ้ความเหมือนกบั scanf
• fread อ่านขอ้มูลแบบไบต์



• ฟังกช์นัท่ีใชใ้นการเขียนขอ้มูลลงไฟล์
• fputc เขียนขอ้มูลทีละตวัอกัษร
• fputs เขียนขอ้มูลแบบขอ้ความ
• fprintf เขียนขอ้มูลเป็นขอ้ความเหมือนกบั printf
• fwrite เขียนขอ้มูลเป็นไบต์

• ฟังกช์นัช่วยในการจดัการไฟล์
• feof ใชต้รวจสอบการส้ินสุดไฟล์
• ftell ใชต้รวจสอบการอ่านต าแหน่งของไฟล์
• fseek ใชใ้นการเล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการภายในไฟล์



• การตรวจสอบจุดส้ินสุดของไฟลส์ามารถท าได ้2 วิธี โดยถา้เป็นไบนารี
ไฟล ์จะตอ้งเรียกใชฟั้งกช์นั feof() เพื่อตรวจสอบจุดส้ินสุดของไฟล ์แต่
ถา้เป็น Text File เม่ืออ่านขอ้มูลจนจบแลว้จะไดค่้า EOF (End Of File)
ออกมา หรือจะเรียกใชฟั้งกช์นั feof() กไ็ดเ้ช่นเดียวกนั

เปิดไฟล์
อ่าน/เขียน

ไฟล์
ปิดไฟล์



• ส าหรับไฟลท่ี์ไม่จ าเป็นตอ้งใชง้านแลว้ สามารถลบไฟลด์งักล่าวเพื่อ
ประหยดัพื้นท่ีในฮาร์ดดิสได ้โดยใชค้  าสัง่ remove() ซ่ึงมีรูปแบบการ
เรียกใชด้งัน้ี

remove(“ช่ือไฟล์”);

ตวัอยา่ง เช่น
remove(“c:/data.txt”);



• การเปล่ียนช่ือไฟลส์ามารถท าได ้โดยเรียกใชค้  าสัง่ rename() เพื่อเปล่ียน
ช่ือโดยมีรูปแบบการเรียกใชค้  าสัง่ดงัน้ี

rename(“ช่ือไฟล์เดิม”, “ช่ือไฟล์ใหม่”);

ตวัอยา่ง เช่น
rename(“menu.dat”, “content.dat”);

rename(“c:/doc/data.txt”, “d:/lab/test.txt”);





#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

main()

{

FILE *fp;

fp=fopen("d:\\temp\\test.txt","w");

char buffer[1024];

do

{

gets(buffer);

fprintf(fp,"%s\n",buffer);

}while(strcmp(buffer,"")!=0);

fclose(fp);

}



#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

main()

{

FILE *fp;

fp=fopen("d:\\temp\\test.txt","r");

char buffer[1024];

while(!feof(fp))

{

fscanf(fp,"%s",buffer);

printf("%s\n",buffer);

}

fclose(fp);

}



#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

main()

{

FILE *fp;

fp=fopen("d:\\temp\\test.bin","w");

int a;

do

{

scanf("%d",&a);

fwrite(&a,sizeof(a),1,fp);

}while(a!=0);

fclose(fp);

}



#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

main()

{

FILE *fp;

fp=fopen("d:\\temp\\test.bin","r");

int a;

while(!feof(fp))

{

fread(&a,sizeof(a),1,fp);

printf("%d\n",a);

}

fclose(fp);

}




