
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

บทท่ี 7 
 

ต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำ 
 
 
ต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำ หรือเรียกวำ่ พอยน์เตอร์ (pointer) ก็คือ ตวัแปรชนิดหน่ึงท่ีใชเ้ก็บ
ค่ำต ำแหน่ง หรือแอดเดรสของขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยควำมจ ำ (ศรัณย ์อินทโกสุม, 2539) ซ่ึง
สำมำรถน ำพอยน์เตอร์มำใช้ในกำรรับส่งขอ้มูลระหว่ำงฟังก์ชันกบัต ำแหน่งท่ีเรียกใช้
ฟังก์ชัน หรือส่งค่ำผ่ำนทำงอำร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันได้  กำรจัดกำร
หน่วยควำมจ ำในกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม่ือมีกำรประกำศ (จอง) ตวัแปร 
(variable) ท่ีใช้ในกำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ของตวัแปร ระบบหน่วยควำมจ ำจะตอ้งท ำกำร
ก ำหนดพื้นท่ีของต ำแหน่ง (address) ท่ีใชใ้นกำรเก็บค่ำของตวัแปรท่ีแน่นอน โดยตวัช่ือ
ของตัวแปรเป็นเพียงช่ือท่ีใช้ในกำรอ้ำงอิงของผูเ้ขียนโปรแกรมเท่ำนั้ น กำรจัดกำร
หน่วยควำมจ ำทั้ งด้ำนขนำดของหน่วยควำมจ ำ และช่วง (rang) พื้นท่ีในกำรใช้เก็บ
หน่วยควำมจ ำถำวร (ROM) กบัหน่วยควำมจ ำชัว่ครำว (RAM) ท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลของ
โปรแกรมใชง้ำน  จะถูกก ำหนดโดยโปรแกรมระบบปฏิบติักำร (operating system) 
  
ขอ้มูลท่ีเก็บในหน่วยควำมจ ำ ของกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะประกอบต ำแหน่งท่ี
อยู่ของตวัแปร กบัค่ำของตวัแปร ซ่ึงขนำดของตวัแปรท่ีใชใ้นกำรเก็บค่ำ ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของตวัแปร (Steven และ Lutfar, 2006) (Brian W. K., Online) ในภำษำซีก ำหนดให้ & 
เป็นตวัด ำเนินกำรแสดงต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำ (แอดเดรส: address) ถำ้ตอ้งกำรให้ px 
เป็นตวัแปรท่ีใช้ในกำรเก็บค่ำแอดเดรสของตวัแปร x สำมำรถเขียนได้เป็น  px = &x 
ดงันั้นกำรประกำศตวัแปร px ตอ้งเป็นตวัแปรพอยน์เตอร์ รูปท่ี 7.1    
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                   ค่ำต ำแหน่งของ x         ค่ำข้อมูล x  
                  px                x 
 

รูปท่ี 7.1 แสดงควำมสัมพนัธ์ของค่ำต ำแหน่งของ x เก็บไวท่ี้ px  
 
 

กำรประกำศชนิดของพอยน์เตอร์ 
  
กำรเขียนแปรแกรมก่อนใชต้วัแปรใดๆ ตอ้งท ำกำรประกำศตวัแปรนั้นๆ ก่อนเรียกใชง้ำน
เสมอ เช่นเดียวกับ พอยน์เตอร์ท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรเก็บท่ีอยู่ของตัวแปร ต้องมีกำร
ประกำศพอยน์เตอร์เช่นเดียวกนั (ช่ือพอยน์เตอร์ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยเคร่ืองหมำย *) 
 
รูปแบบ 
   ชนิดของตวัแปร  *ช่ือของพอยน์เตอร์ 
ตัวอย่ำงเช่น 
   int *px, *ptr;    เป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ตวัแปรช่ือ px 

และพอยน์เตอร์ช่ือ ptr เป็นพอยน์เตอร์  
ชนิด integer 

   char *txt;   เป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ช่ือ txt เป็นพอยน์ 
     เตอร์ชนิด character  
   float a;  ประกำศตวัแปรช่ือ a เป็นตวัแปรชนิด float 
   float *ph = &a ประกำศพอยน์เตอร์ชนิดเลขทศนิยม ph เก็บ 
     ค่ำแอดเดรสของ a 
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ตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.1 แสดงต ำแหน่งหรือแอดเดรสพอยน์เตอร์เบ้ืองตน้ 

 
 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ 

clrscr(); 
int a=5,x; 
int *pa, *px; 
 
pa = &a; 
x = *pa; 
px = & 
printf("\na = %d &a = %x pa =%x *pa = %d",a,&a,pa,*pa); 
printf("\nx = %d &x = %x px =%x *px = %d",x,&x,px,*px); 
getch(); 

} 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
จำกผลกำรท ำงำนโปรแกรม  
  
ตวัแปร a ถูกก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ขณะท ำกำรประกำศตวัแปรให้มีค่ำเท่ำกบั 5 ส่วนตวัแปร x 
ไม่ไดก้  ำหนดค่ำเร่ิมตน้ 
  
pa ประกำศให้เป็นพอยน์เตอร์ ใช้ในเก็บท่ีอยู่ของตวัแปร a เช่นเดียวกบั px เป็นพอยน์
เตอร์เก็บค่ำต ำแหน่งของ x 
  
pa ถูกให้เก็บค่ำท่ีอยู่ของ  a (pa = &a) คือ fff4 เป็นค่ำเลขฐำนสิบหก ซ่ึงโปรแกรม
ระบบปฏิบติักำรเป็นผูก้  ำหนดต ำแหน่งแอดเดรสข้ึนมำเอง 
  
x = *pa เป็นกำรก ำหนดให้น ำค่ำขอ้มูลท่ีต ำแหน่งของ pa ช้ีอยู่ (ซ่ึงก็คือค่ำขอ้มูลของตวั
แปร a นัน่เอง) ดงันั้น x จึงมีค่ำเท่ำกบั 5 ดว้ย  
  
ส่วนค่ำต ำแหน่งท่ี px ช้ีอยู่เป็น fff2 (ในกำรทดลองของผูอ่้ำนอำจเป็นแอดเดรสอ่ืนก็
เป็นไปได ้เพรำะกำรจดักำรหน่วยควำมจ ำของแต่ละเคร่ืองคอมพิวเตอร์อำจมีกำรจดัแบ่ง
ช่วง ท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บพื้นท่ีของโปรแกรมคนละต ำแหน่งกนั)   
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ตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.2 แสดงกำรน ำค่ำขอ้มูลท่ีพอยน์เตอร์ช้ีอยูม่ำท ำกำรค ำนวณได ้

 
 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
   { 
     clrscr(); 
     int a=5,x1,x2; 
     int *pa; 
 
     x1 = (a+10)*5; 
 
     pa = &a; 
     x2 = (*pa +10)*5; 
 
     printf("\nx1 = %d x2 = %d",x1,x2); 
     getch(); 
} 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
 
จำกผลกำรท ำงำนโปรแกรม มีนิพจน์ทำงคณิตศำสตร์ x1 = (a+10)*5 ค่ำของตวัแปร x1 
เท่ำกับ 75 ส่วน pa = &a เป็นกำรก ำหนดให้พอยน์เตอร์ pa เก็บค่ำท่ีอยู่ของตวัแปร a 
ดงันั้นนิพจน์ x2 = (*pa +10)*5 มีค่ำเท่ำกบั 75 เพรำะ *pa เป็นมีค่ำเท่ำกบัตวัแปร a คือ 5  
 

กำรส่งพอยน์เตอร์ผ่ำนทำงฟังก์ชัน 
 
ในกำรส่งผ่ำนขอ้มูลระหว่ำงฟังก์ชันหลกั (main()) กบั ฟังก์ชันย่อย (FunctionName()) 
โดยใชพ้อยน์เตอร์ ลงในอำร์กิวเมนตใ์ห้กบัฟังกช์นั เป็นกำรส่งค่ำขอ้มูลท่ีพอยน์เตอร์ช้ีอยู ่
มีผลท ำให้ค่ำท่ีถูกส่งผำ่นทำงฟังก์ชนัสำมำรถปรับปรุง จำกตวัแปรหรือตวัฟังก์ชนัท่ีอยู่
คนละฟังกช์นัไดท้นัท่ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงค่ำขอ้มูล ดงัตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.3 
ตวัอย่ำงโปรแกรมท่ี 7.3 แสดงกำรส่งค่ำขอ้มูลระหว่ำงฟังก์ชนัหลกักบัฟังก์ชนัย่อย โดย
ท ำกำรเปรียบเทียบค่ำกำรส่งค่ำขอ้มูลด้วย ตวัแปรทัว่ไปกบักำรส่งค่ำขอ้มูลดว้ยพอยน์
เตอร์ผำ่นทำงฟังกช์นั 
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#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
 
void main() 
   { 
     clrscr(); 
     int a=10,b=20; 
     void fa(int a, int b); 
     void fb(int *pa, int *pb); 
 
     printf("\nBefore calling function fa():  a = %d  b = %d",a,b); 
     fa(a,b); 
     printf("\n\nAfter calling function fa():  a = %d  b = %d",a,b); 
 
     printf("\n\n\nBefore calling function fb():  a = %d  b = %d",a,b); 
     fb(&a,&b); 
     printf("\n\nAfter calling function fb():  a = %d  b = %d",a,b); 
     getch(); 
   } 
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ต่อจากด้านบน 
 
void fa(int a, int b) 
   { 
   a=0,b=0; 
   printf("\n\nWithin fa() :  a = %d   b = %d ",a,b); 
   } 
 
void fb(int *pa, int *pb) 
   { 
   *pa=0,*pb=0; 
   printf("\n\nWithin fb() : *pa = %d *pb = %d ",*pa, *pb); 
   } 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
  
จำกผลกำรท ำงำนโปรแกรมพบวำ่ เม่ือมีกำรก ำหนดค่ำให้กบั พอยน์เตอร์ท่ีช้ีของตวัแปร a 
(*pa = 0) และพอยน์เตอร์ท่ีช้ีตวัแปร b (*pb = 0 ) ในฟังก์ชัน fb() มีผลท ำให้ค่ำของตวั
แปร a ถูกเปล่ียนค่ำเท่ำกบั 0 (ศูนย)์ และตวัแปร b ถูกเปล่ียนค่ำเท่ำกบั 0 เช่นกนัดว้ย ดงั
ผลกำรแสดงผลหลกัจำกเรียกฟังก์ชัน fb() ผลของแสดงค่ำในตวัแปร  a และตวัแปร b 
เท่ำกบัศูนย ์ดงัแสดงขอ้ควำม  
 
 After calling function fb():        a = 0   b = 0 
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ตวัอย่ำงโปรแกรมท่ี 7.4 แสดงกำรส่งค่ำขอ้มูลผ่ำนทำงพอยน์เตอร์ระหว่ำงฟังก์ชนัย่อย
มำยงัฟังกช์นัหลกั เป็นตวัอยำ่งโปรแกรมท่ีท ำกำรวเิครำะห์ตวัอกัขระ (ศรัณย ์อินทโกสุม, 
ทฤษฎีและตวัอย่ำงโจทยก์ำรเขียนโปรแกรมดว้ยภำษำซี, 2539) สระ พยญัชนะ ตวัเลข 
อกัขระไวทส์เปซ (ช่องวำ่ง) และอกัขระอ่ืนๆ ค ำนวณหำวำ่มีจ ำนวนเท่ำใด 
 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<ctype.h> 
void main() 
   {     clrscr(); 
     char txt[80]; 
     int vow = 0,con = 0, num=0, spc=0, oth=0; 
     int *pv, *pc, *pn, *ps, *po; 
     void scan_txt(char txt[], int *pv, int *pc, int *pn, int *ps, int *po); 
     printf("\nEnter a Text and Others"); 
     scanf("%[^\n]",txt); 
     scan_txt(txt, &vow, &con, &num, &spc, &oth); 
     printf("\nNumber of vowels equal %d",vow); 
     printf("\nNumber of consonants equal %d",con); 
     printf("\nNumber of numericals equal %d",num); 
     printf("\nNumber of whitespaces equal %d",spc); 
     printf("\nNumber of other equal %d",oth); 
     getch(); 
   } 
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ต่อจากดา้นบน 
void scan_txt(char txt[], int *pv, int *pc, int *pn, int *ps, int *po) 
   { 
   char x; 
   int count=0; 
   while((x=toupper(txt[count]))!='\0') 
   { 
   if(x=='A'||x=='E'||x=='I'||x=='O'||x=='U') 
 ++*pv; 
   else if(x>='A'&&x<='Z') 
 ++*pc; 
 else if(x>='0'&&x<='9') 
  ++*pn; 
      else if(x==' '&&x=='\t') 
  ++*ps; 
  else 
      ++*po; 
   ++count; 
   } 
   return; 
} 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
  
จำกผลกำรท ำงำนโปรแกรม โดยกำรป้อนตวัอกัขระท่ีเป็นตวัอกัษรและตวัพิเศษอ่ืนๆ เช่น 
Dr.SkulKamnuanchai#3141600079338 และ Enter ตวัโปรแกรมจะท ำกำรน ำตวัอกัขระ
ทั้ งหมด ส่งไปย ังฟังก์ชัน scan_txt(txt, &vow, &con, &num, &spc, &oth)  โดยส่งค่ำ
อำร์กิวเมนต ์ท่ีเป็นขอ้ควำมทั้งหมดดว้ย txt ส่วนค่ำท่ีอยูข่องตวัแปรส่งดว้ย &vow, &con, 
&num, &spc, &oth มำทดสอบเง่ือนไขตำมค ำสั่ง if_else ท ำกำรนับจ ำนวนของสระ 
พยญัชนะ ตวัเลข อกัขระไวทส์เปซ (ช่องวำ่ง) และอกัขระอ่ืนๆ โดยท ำกำรเพิ่มค่ำจ  ำนวน
ตำมท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขในส่วนของพอยน์เตอร์ของแต่ละส่วนประกอบค ำ ++*pv, 
++*pc, ++*pn, ++*ps และ ++*po ตำมล ำดบั ซ่ึงมีผลต่อกำรเพิ่มค่ำในตวัแปรท่ีพอยน์
เตอร์แต่ละตวัเป็นตวัช้ีต ำแหน่งดว้ย เม่ือท ำกำรส่งค่ำกลบัฟังก์ชนัหลกั (void main()) ท ำ
ให้ตวัโปรแกรมหลกัแสดงกำรนบัจ ำนวนสระไดจ้  ำนวน 6 สระ (u, a, u, a, a ,i) ตวัอกัษร
จ ำนวน 11 ตวั (D, r, S, k, l, K, m, n, n, c, h) ตวัเลขจ ำนวน 13 ตวั (3, 1, 4, 1, 6, 0, 0, 0, 7, 
9, 3, 3, 8) ตวัไวทส์เปซ  0 ตวั และตวัอ่ืนๆ จ ำนวน 2 ตวั (., #)  
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กำรใช้พอยน์เตอร์กบัอำร์เรย์ 
 
พอยน์เตอร์ มีควำมหมำยเป็นตัวช้ีต ำแหน่งของตัวแปร อำร์เรย์หน่ึงมิติมีกำรอ้ำงถึง
ต ำแหน่งของตวัแปรดว้ยค่ำดชันี (ค่ำท่ีอยู่ในเคร่ืองหมำย [ ]) กำรเขียนอำ้งต ำแหน่งของ
อำร์เรยส์มำชิกแรกดว้ยค่ำดชันีแรกสำมำรถเขียนไดเ้ป็น &x[0] หรือเขียนไดอี้กรูปแบบ
หน่ึง x ถำ้ x คืออำร์เรยข์นำดหน่ึงมิติ ในกำรอำ้งถึงสมำชิกต ำแหน่งถดัไปสำมำรถได ้2 
รูปแบบเช่นกันคือ รูปแบบแรก &x[1] หรือรูปแบบท่ีสอง (x+1) ส่วนในกำรอ้ำงถึง
ต ำแหน่งถดัไปสำมำรถเขียนในรูปแบบของกำรวนรอบ ไดด้ว้ยรูปแบบของค ำสั่งวนรอบ
มำประยุกต์ใช้ในกำรอำ้งถึงต ำแหน่ง สำมำรถเขียนไดด้งัน้ี (x+i) โดย i เป็นเลขจ ำนวน
เต็มท่ีใชใ้นกำรเพิ่มค่ำของสมำชิก x ดงันั้น i ท  ำหนำ้ท่ีในกำรระบุค่ำต ำแหน่งสมำชิกตวัท่ี 
i ของอำร์เรยห์น่ึงมิติ ดงัตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.5 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
   {     clrscr(); 
     int x[5] = {11, 22, 33, 44, 55}; 
     int i; 
     for (i=0;i<5;i++) 
     printf("\ni = %d x[i] = %d   *(x+i) = %d    &x[%d]= %x    x+%d = %x" 
     ,i,x[i],*(x+i),i,&x[i],i,x+i); 
     getch(); 
   } 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
  
 
จำกผลกำรท ำงำนโปรแกรมของกำรแสดงค่ำของกำรท ำงำนพอยน์เตอร์กบัอำร์เรย ์เร่ิมตน้
กำรก ำหนดค่ำใหก้บัอำร์เรย ์x[5] มีสมำชิกจ ำนวน 5 ค่ำ โดยเร่ิมท่ีสมำชิกตวัแรก x[0]=11 
สมำชิกตวัถดัไป  x[1] = 22 ตวัถดัไป x[2] = 33  ตวัถดัไป x[3] = 44 และตวัทำ้ยสุด x[4] = 
55 กำรอำ้งถึงต ำแหน่งของสมำชิกจึงสำมำรถท ำได้ดว้ยกำรหมุน ค่ำ i ด้วยค ำสั่ง  ด้วย
ค ำสั่ง for (i=0;i<5;i++) ในกำรแสดงค่ำต่ำงๆ ของอำร์เรย ์x ไดด้ว้ย printf() ดว้ยค ำสั่งหลีก
กบัค่ำของตวัแปรดว้ยค ำสั่ง (“\ni = %d”,I) กำรแสดงค่ำของสมำชิกอำร์เรย ์x ด้วยค ำสั่ง 
(“x[i] = %d”, x[i]”) แสดงค่ำขอ้มูลท่ีอำร์เรย  ์x บวกกบั I มำแสดงค่ำด้วยค ำสั่ง (“*(x+i) 
= %d” ,*(x+i)) แ ส ด ง ค่ ำ ต ำ แ ห น่ ง ท่ี อ ำ ร์ เ ร ย์ แ ต่ ล ะ ส ม ำ ชิ ก ยื น อ ยู่ ด้ ว ย 
(“&x[%d]= %x” ,i,&x[i]) และกำรแสดงค่ำด้วยกำรอ้ำงถึงต ำแหน่งด้วยรูปแบบของ
อำร์เรยท์ัว่ไปดว้ย (“x+%d = %x" ,I ,x+i) 
  
ในกำรอำ้งต ำแหน่งพอยน์เตอร์กบัอำร์เรยส์ำมำรถท ำไดอี้กรูปแบบไดด้ว้ยกำรประกำศ
พอยน์เตอร์มำช้ีต ำแหน่งของตวัแปรไดด้งั เช่น 
 
int  ab[5]; //ประกำศให ้ab เป็นอำร์เรยช์นิด integer 1 มิติ มีสมำชิด 5 สมำชิก 

 
int  *pt; //ประกำศให ้pt เป็นพอยน์เตอร์ 
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pt = ab; //ก ำหนดให้กำรอำ้งถึงขอ้มูลท่ีเก็บในอำร์เรย ์ab โดยกำรน ำแอดเดรสของอำร์เรย ์ 

a[0] ซ่ึงเป็นต ำแหน่งแรกของอำร์เรยไ์ปเก็บไวใ้นพอยต์เตอร์ pt เหมือนกบักำร 
เขียนค ำสั่ง pt = &a[0]; แสดงในโปรแกรมท่ี 7.6 

 
ตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.6 แสดงกำรอำ้งถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นอำร์เรย ์อีกรูปแบบหน่ึงท ำได ้เช่น 
อำ้งถึงช่ืออำร์เรยน์ั้นๆโดยตรง หรือใชพ้อยน์เตอร์แสดงต ำแหน่งของอำร์เรยแ์ทนได ้
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{   clrscr(); 
  int ab[5]={11,22,33,44,55}; 
  int *pt;  pt = ab; 
  printf("%d\n",ab[0]); 
  printf("%d\n",*pt); 
  printf("%d\n",*(pt+1)); 
  printf("%d\n",*(ab+2)); 
  printf("%d\n",pt[3]); 
  printf("%d\n",pt[4]); 
  printf("%d\n",pt[5]); 
  getch(); 
} 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
  
ข้อสังเกต ในกำรก ำหนดให้พอยน์เตอร์ ช้ีท่ีอำร์เรยข์อง ab ห้ำมเขียน pt = &ab เพรำะ 
อำร์เรย์ ab เป็นกำรอำ้งต ำแหน่งโดยหน้ำท่ีอยู่แล้ว ดังนั้นถ้ำใส่แอมพำแซนส์ (&) ตวั
คอมไพเลอร์จะแจง้เกิดผดิพลำด 
 
  
ในกำรเก็บขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ควำมในลกัษณะ string จะใชอ้ำร์เรยใ์นกำรเก็บขอ้มูลได ้โดย
ท ำกำรก ำหนดผ่ำนพอยน์เตอร์ ท่ีเป็นชนิดขอ้มูล character ซ่ึงพอยน์เตอร์จะท ำกำรเก็บ
ขอ้มูลลกัษณะอำร์เรย ์ดงัตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.7 
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ตวัอยำ่งโปรแกรมท่ี 7.7 แสดงกำรจดักำรพอยน์เตอร์กบัอำร์เรยเ์ก็บตวัอกัขระ 

 
 
 
 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{  
 clrscr(); 
 char *s; 
 int i; 
 s = "Engineering"; 
 printf(s); 
 for(i=0;i<11;i++) 
 printf("\nAddress: s[%d]= %x  s[%d]= %c",i,&s[i],i,s[i]); 
 getch(); 
} 
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ผลกำรท ำงำนโปรแกรม 
 

 
 
 

 สรุป 
 
พอยน์เตอร์ มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรจดักำรจดัระบบหน่วยควำมจ ำ ให้สำมำรถจอง
ต ำแหน่งท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล ผูเ้ขียนโปรแกรมจึงทรำบต ำแหน่งท่ีแทจ้ริงของฮำร์ดแวร์
วำ่ในกำรเก็บขอ้มูลของส่วนท่ีเป็นตวัโค๊ดโปรแกรม กบัส่วนของขอ้มูลท่ีใชร่้วมในกำร
ประมวลผล เก็บไวต้  ำแหน่งเลขท่ี(address)ใด มีขนำดเท่ำใด ท ำให้ผูเ้ขียนโปรแกรม
สำมำรถวำงแผนกำรใช้หน่วยควำมจ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยตวัด ำเนินกำรของ
พอยน์เตอร์ท่ีส ำคัญมีอยู่ 2 เคร่ืองหมำยคือ เคร่ืองหมำย * ท ำหน้ำท่ีให้ตัวแปรหลัง
เคร่ืองหมำย * เป็นตวัแปรเก็บเลขท่ีต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำ ส่วนเคร่ืองหมำย & ท ำหนำ้ท่ี
ให้ตวัแปรหลงัเคร่ืองหมำย & เป็นตวัแปรเก็บค่ำของขอ้มูล เม่ือมีกำรเรียกใช้ &ตวัแปร 
ผลกำรประมวลผลโปรแกรม จ ำท ำกำรน ำค่ำท่ี ต ำแหน่งของตวัแปรออกไปใชง้ำน ส่วน
ประโยชน์อีกดำ้นของพอยน์เตอร์ คือ กำรจดักำรต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำไดง่้ำย กล่ำวคือ 
เม่ือก ำหนดให้พอยน์เตอร์ช้ีแอสเดรสเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลของโปรแกรมแลว้ กำร
เขียนโปรแกรมให้มีกำรเพิ่มค่ำต ำแหน่งแอสเดรสสำมำรถเพิ่มได้โดยอตัโนมติั อำจ
ก ำหนดไดด้ว้ยฟังกช์นั for() หรือ ฟังกช์นัอ่ืนๆ ไดเ้ป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 7 
 
ตอนที ่1 จงเติมค ำหรือขอ้ควำมในช่องวำ่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. จงเขียนอธิบำยควำมแตกต่ำงระหวำ่งค ำสั่ง *Pointer1 กบั &Pointer2  

………………………………………………………………………………………  
2. จงเขียนควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร (ตวัแปรช่ือ var) กบัพอยน์เตอร์ท่ีเก็บท่ีอยู ่

(พอยน์เตอร์ช่ือ Pvar)  
………………………………………………………………………………………  

3. พอยน์เตอร์น ำมำใชง้ำนในกำรเขียนโปรแกรมมีเป้ำหมำยดำ้นใด 

………………………………………………………………………………………  

4. จงเขียนควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพอยน์เตอร์กบัอำร์เรย ์วำ่มีควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงกนัอยำ่งไร 
………………………………………………………………………………………  

5. ใจงอธิบำยกำรใชอ้ำร์เรยห์น่ึงมิติกบัพอยน์เตอร์ในกำรเก็บค่ำตวัอกัขระมำ 1 ตวัอยำ่ง 
………………………………………………………………………………………  
จำกกำรประกำศอำร์เรยด์ำ้นล่ำงดงัน้ี ใชใ้นกำรตอบขอ้ 6-10 
 float arr[2][3] = {{10.5, 20.6, 30.7},  
     {100.55, 200.55, 300.55}}; 
 

6.  อำร์เรยด์ำ้นบนเป็นชนิดใด 
……………………………………………………………………………………… 

7. (arr+1) มีผลต่ออำร์เรยอ์ยำ่งไร 

………………………………………………………………………………………  
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8. *(arr+1) มีผลต่ออำร์เรยอ์ยำ่งไร 
………………………………………………………………………………………  

9.  (*(arr+1) +1) มีผลต่ออำร์เรยอ์ยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………… 

10. 7.5 (*(arr)+1) มีผลต่ออำร์เรยอ์ยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที ่2 จงท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (x) ทบัหนำ้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ค ำสั่งขอ้ใดเป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ชนิดเลขจ ำนวนเต็ม  
    ก. int *pa;     ข. char *pb; 
    ค. float *pc;     ง. double *pd; 
2. ค ำสั่งขอ้ใดเป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ชนิดเลขทศนิยมชนิดควำมยำวสองเท่ำ  
    ก. int *pa;     ข. char *pb; 
    ค. float *pc;     ง. double *pd; 
3. ค ำสั่งขอ้ใดเป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ชนิดเก็บตวัอกัษร  
    ก. int *pa;     ข. char *pb; 
    ค. float *pc;     ง. double *pd; 
4. เคร่ืองหมำยใดใชใ้นกำรก ำหนดใหต้วัแปรเก็บท่ีอยู ่
    ก. *      ข. & 
    ค. %      ง. # 
จำกโคด๊ดำ้นล่ำงใชต้อบค ำถำมขอ้ 5-8 
บรรทดัท่ี 1         int one=55, two; 
บรรทดัท่ี 2          int *p_one, *p_two; 
บรรทดัท่ี 3          p_one = &one; 
บรรทดัท่ี 4          two = *p_one; 
บรรทดัท่ี 5          p_two = &two; 
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5. บรรทดัใดเป็นกำรประกำศตวัแปรให้เป็นพอยน์เตอร์ใหส้ำมำรถเก็บท่ีอยูข่อง
หน่วยควำมจ ำ 

    ก. 1      ข. 2 
    ค. 3      ง. 4 
6. บรรทดัใดเป็นกำรน ำค่ำต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำไปเก็บท่ีพอยน์เตอร์  
    ก. 1      ข. 2 
    ค. 3      ง. 4 
7. บรรทดัใดเป็นกำรน ำค่ำในพอยน์เตอร์ ไปเก็บท่ีตวัแปร 
    ก. 2      ข. 3 
    ค. 4      ง. 5 
8. บรรทดัใดเป็นกำรน ำค่ำต ำแหน่งหน่วยควำมจ ำไปเก็บท่ีตวัแปรพอยน์เตอร์ 
    ก. 2      ข. 3 
    ค. 4      ง. 5 
9. ขอ้ใดเป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ท่ีใชใ้นกำรเก็บตวัแปรเลขจ ำนวนเตม็อำร์เรย ์
    ก. int x; int x2; x = x2    ข. int x; int *x2; x = x2 
    ค. float y; int *y2; x = x2   ง. float y[ ]; float *y2; y = y2 
10. ขอ้ใดเป็นกำรประกำศพอยน์เตอร์ท่ีใชใ้นกำรเก็บตวัแปรเลขจ ำนวนเตม็ 

ก. int x; int x2;x = x2    ข. int x; int *x2;x = x2 
ค. float y; int *y2;x = x2    ง. float y[ ]; int *y2;y = y2 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่3 จงท ำกำรวเิครำะห์ค ำถำมและท ำกำรเขียนอภิปรำยค ำตอบตำมท่ีผูอ่้ำนเขำ้ใจโดย
ยดึควำมถูกตอ้งของเน้ือหำประกอบกำรบรรยำย 
 

1. จงเขียนควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรส่งอำร์กิวเมนตก์บัฟังก์ชนัจำกตวัอยำ่ง

โปรแกรมดำ้นล่ำงดงัน้ี 

 void main 
 { 
 void func(int *p); 
 int x[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}; 
 . . . 
 func(x); 
 } 
 void func(int* p) 
 { 
 int i, total = 0; 
 for (i =0; i <10; i ++) 
  total += *(p+i); 
 printf(“Total = %d”,total); 
 return; 
 } 

ก. กำรส่งค่ำอำร์กิวเมนตใ์หก้บั func เป็นชนิดใด 

ข. ขอ้มูลท่ีส่งมำจำก func กลบัมำใหฟั้งกช์นัหลกัเป็นขอ้มูลชนิดใด 

ค. กำรวนรอบของค ำสั่ง for ใน func มีวตัถุประสงคใ์ด 

ง. จงเขียนผลกำรพิมพใ์น func วำ่แสดงค่ำอะไร 
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2. จำกกำรประกำศอำร์เรยด์ำ้นล่ำงดงัน้ี 

 float arr[2][3] = {{10.5, 20.6, 30.7},  
     {100.55, 200.55, 300.55}}; 
 

ก. ค่ำของ *(*(arr)+1) หมำยถึงอะไร 

ข. ค่ำของ *(*(arr+1)) หมำยถึงอะไร 

ค. ค่ำของ *(*(arr)+1)+1) หมำยถึงอะไร 

 
3. จำกกำรประกำศอำร์เรยด์ำ้นล่ำงดงัน้ี 

 char *arr2[5] = {“somsri”, “somchai”, “somjai”, “sombat”, “somsak”}; 
ก. อำร์เรยด์ำ้นบนเป็นชนิดใด 

ข. (arr2+2) มีผลต่ออำร์เรยอ์ยำ่งไร 

ค. *arr2 มีหมำยควำมวำ่อยำ่งไร 

ง. *(arr2+2) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

 

4. ประกำศพอยน์เตอร์ของกำรเขียนโปรแกรมดงัน้ี 

ก. float (*p) (int *x) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ข. float (*p (int *x))[10] มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ค. float p (int (*x)[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ง. float p (int *x[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

จ. float *p (int x[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 
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ฉ. float *p (int (*x)[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ช. float *p (int *x[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ซ. float (*p) (int (*x)[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ฌ. float *(*p) (int *x[ ]) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ญ. float (*p[10] (int x) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

ฎ. float *(*p[10] (int *x) มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร 

 
  5.  กำรประกำศพอยน์เตอร์ดงัน้ี 

ก. ฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นพอยน์เตอร์เป็นชนิดจ ำนวนเต็ม และส่ง

ค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์เป็นอำร์เรยช์นิดตวัอกัขระท่ีมีจ ำนวน   สมำชิก 

10 ตวั 

ข. ฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นพอยน์เตอร์ไปยงัอำร์เรยข์องจ ำนวนเต็ม 

และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์เป็นชนิดตวัอกัขระ 

ค. ฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นอำร์เรยข์องพอยน์เตอร์ไปยงัจ ำนวนเต็ม 

และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์เป็นชนิดตวัอกัขระ  

ง. ฟังก์ชันซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นอำร์เรยข์องจ ำนวนเต็ม และส่งค่ำกลบั

เป็นพอยน์เตอร์เป็นชนิดตวัอกัขระ  

จ. ฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนตเ์ป็นพอยน์เตอร์ไปยงัอำร์เรยจ์  ำนวนเต็ม และ

ส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัตวัอกัขระ  

ฉ. ฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นอำร์เรยข์องพอยน์เตอร์ไปยงัจ ำนวนเต็ม 

และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัตวัอกัขระ  

ช. พอยน์เตอร์ไปยงัฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนตเ์ป็นพอยน์เตอร์ไปยงัอำร์เรย์

ของจ ำนวนเตม็ และส่งค่ำกลบัเป็นตวัอกัขระ 
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ซ. พอยน์เตอร์ไปยงัฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนตเ์ป็นพอยน์เตอร์ไปยงัอำร์เรย์

ของจ ำนวนเตม็ และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัตวัอกัขระ 

ฌ. พอยน์เตอร์ไปยงัฟังก์ชนัซ่ึงรับอำร์กิวเมนต์เป็นอำร์เรยข์องพอยน์เตอร์

ไปยงัจ ำนวนเตม็ และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัตวัอกัขระ 

ญ. อำร์เรยซ่ึ์งมีสมำชิกจ ำนวน 10 ตวัของพอยน์เตอร์ไปยงัฟังกช์นั ซ่ึงแต่ละ

ฟังกช์นัรับอำร์กิวเมนต ์2 ตวั เป็นตวัแปรชนิดทศนิยมควำมเท่ียงสองเท่ำ 

และส่งค่ำกลบัเป็นทศนิยมควำมเท่ียงสองเท่ำ 

ฎ. อำร์เรยซ่ึ์งมีสมำชิกจ ำนวน 10 ตวัของพอยน์เตอร์ไปยงัฟังกช์นั ซ่ึงแต่ละ

ฟังกช์นัรับอำร์กิวเมนต ์2 ตวั เป็นตวัแปรชนิดทศนิยมควำมเท่ียงสองเท่ำ 

และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัทศนิยมควำมเท่ียงสองเท่ำ 

ฏ. อำร์เรยซ่ึ์งมีสมำชิกจ ำนวน 10 ตวัของพอยน์เตอร์ไปยงัฟังกช์นั ซ่ึงแต่ละ

ฟังก์ชนัรับอำร์กิวเมนต ์2 ตวั เป็นพอยน์เตอร์ไปยงัตวัแปรชนิดทศนิยม

ควำมเท่ียงสองเท่ำ และส่งค่ำกลบัเป็นพอยน์เตอร์ไปยงัทศนิยมควำม

เท่ียงสองเท่ำ 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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