
ตวัแปรชนิดพอยเตอร ์

(Pointer) 



 พอยเตอร ์(Pointer) เป็นตวัแปรชนิดพิเศษในภาษา C ท าหนา้ทีเ่ก็บ
ต าแหน่งทีอ่ยู(่Address) ของตวัแปรชนิดอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ า 
แทนทีจ่ะเก็บขอ้มูลเหมือนกนัตวัแปรพ้ืนฐานชนิดอืน่ๆ 

 ตวัแปรพอยเตอรมี์ลกัษณะคลา้ยตวัแปรตารางอาเรย ์แตท่ีแ่ตกตา่ง

กนัคอื ตวัแปรตารางอาเรยจ์ะเก็บเฉพาะคา่ตา่งๆ ทีเ่ป็นชนิดกนั

เดยีวกบัตวัแปรอาเรย ์แตต่วัแปรพอยเตอรจ์ะเก็บเฉพาะคา่ต าแหน่ง 

Address ตวัแปรเทา่นัน้  

พอยเตอร ์(Pointer) 









ตวัอยา่งการเขียนค าส ัง่เพ่ือประกาศตวัแปร pointer 
- int x;      สรา้งตวัแปรชนิด int ชือ่ x ส าหรบัเก็บคา่จ านวนเต็ม 

- int *pt_x    สรา้งตวัแปร pointer ชนิด int ท าให ้pt_x ใชส้ าหรบัเก็บ 

          ต าแหน่งทีอ่ยูข่องตวัแปรชนิด int เทา่นัน้ 

- float *pt_num  สรา้งตวัแปร pointer ชนิด float ท าให ้pt_num ใชส้ าหรบั 

                        เก็บต าแหน่งทีอ่ยูข่องตวัแปรชนิด float เทา่นัน้ 

- char *pt_ch  สรา้งตวัแปร pointer ชนิด char ท าให ้pt_ch ใชส้ าหรบัเก็บ 

                    ต าแหน่งทีอ่ยูข่องตวัแปรชนิด char เทา่นัน้ 

การใชง้านพอยเตอร ์(Pointer) 





1. แสดงต าแหน่งขอ้มูลดว้ย & (address operation) 
 เครือ่งหมาย & (Ampersand) ใชใ้นการก าหนดต าแหน่งทีอ่ยูข่องตวัแปร
ใหก้บัพอยเตอร ์โดยเม่ือสรา้งตวัแปรชนิดพอยเตอรม์าแลว้ วธิีการทีจ่ะน า

คา่ต าแหน่งในหน่วยความจ าของตวัแปรใดๆ มาเก็บไวใ้นตวัแปรพอยเตอร์

ไดน้ัน้ ตอ้งใชเ้ครือ่งหมาย & โดยใหเ้ขียนเครือ่งหมาย & น าหนา้ชือ่ตวัแปร
ในหน่วยความจ า 

วิธีการประกาศตวัแปร 

  pointer=&variable; 

ตวัด าเนินการทีใ่ชก้บัตวัแปรพอยเตอร ์



PV = &V; 
  เคร่ืองหมาย “&” หมายถึง ท่ีอยูข่อง V (Address Operator) 
 

ตวัด าเนินการทีใ่ชก้บัตวัแปรพอยเตอร ์

ทีอ่ยู่ของ V ค่าของ V 
PV V 



พอยเตอร ์(Pointer) 

พอยเตอรจ์ะเก็บคา่ต าแหน่งหรือ

แอดเดรสในหน่วยความจ าของตวั

แปรอืน่ๆ ไว ้

ปกตกิารประกาศตวัแปรในการ

เก็บขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

 

int age =23; 
char char = ‘a’; 

การประกาศแบบพอยเตอร ์
int age; 
age = 23; 
int *pointer; 
pointer = & age; 

ตวัแปรพอยเตอร ์age จะไม่ได ้
เก็บคา่ 23 แตจ่ะเก็บคา่ต าแหน่งที่

ขอ้มูล 23 เก็บอยูแ่ทน 



 Pointer เป็นตวัแปรประเภทหน่ึงในภาษา C ท่ีต่างจากตวัแปรทัว่ ๆ ไปคือ ตวัแปรทัว่ ๆ 
ไปจะประกาศแบบน้ีคือ 

 int a,b,c; 
 a=b=10; 
 c=a; 
 โดย c จะเกบ็ค่า 10 
 

พอยเตอร ์(Pointer) 



 แต่ถา้ประกาศดงัน้ี 

 int a,b;  
 int *c; 
 a=b=10; 
 c=&a;  
 จะเห็นไดว้า่ ตวัแปร c เป็น pointer และให ้c=&a  ฉะนั้น c จะไม่ไดเ้กบ็ค่า 10 แต่ c จะเกบ็

ตาํแหน่งของตวัแปร a ท่ีอยูใ่นหน่วยความจาํ และทาํให ้c สามารถเขา้ถึงขอ้มูลในตวัแปร a ได ้
 

พอยเตอร ์(Pointer) 



แสดงต าแหน่งขอ้มูลดว้ย & (address operation) 



 ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมาย & 

int x=17; 

int *pt_x; 

pt_x=&x; 

 

float salary=1200.00; 

float *pt_sala; 

pt_sala=&salary; 

 

แสดงต าแหน่งขอ้มูลดว้ย & (address operation) 

17 0100 

x pt_x 

0100 0370 

salary pt_sala 

0210 0600 



 การเขียนโปรแกรมเพ่ือใหแ้สดงต าแหน่งในหน่วยความจ าทีเ่ก็บไวใ้น

ตวัแปรพ์อยเตอรอ์อกทางหนา้จอนัน้ จะใชค้ าส ัง่ printf ตามปกติ แต่
จะใชรู้ปแบบการแสดงผลเป็น ‚%p” ซึง่ใชส้ าหรบัการแสดงต าแหน่ง
หน่วยความจ าในตวัแปรพอยเตอรโ์ดยเฉพาะ 

การแสดงต าแหน่งผลในโปรแกรมโดยใช ้pointer 



ตวัอยา่งโปรแกรม 



ผลลพัธข์องโปรแกรม 



#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
 int x=17; 
 float salary=1200.00; 
 char letter='w'; 
 int *pt_x; 
 float *pt_salary; 
 char *pt_letter; 
  pt_x=&x; 
  pt_salary=&salary; 
  pt_letter=&letter; 
  printf("Address of x = %p \n",pt_x); 
  printf("Address of salary = %p \n",pt_salary); 
  printf("Address of letter = %p \n",pt_letter); 
} 

ตวัอยา่งโปรแกรมโดยใชเ้ครือ่งหมาย & กบัตวัแปรพอยเตอร ์



2. แสดงค่าขอ้มูลดว้ย * (indirect operation) 

 เครือ่งหมาย *  อา้งถงึขอ้มูลหรอืค่าท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ าต าแหน่งท่ีชี้ 
โดยสามารถหาคา่ขอ้มูลจากต าแหน่งในหน่วยความจ าทีเ่ก็บไวใ้นตวัแปร

พอยเตอร ์โดยการเขียนเครือ่งหมาย * น าหนา้ชือ่ตวัแปรพอยเตอร ์

วิธีการประกาศตวัแปร 

  variable=*pointer; 

ตวัด าเนินการทีใ่ชก้บัตวัแปรพอยเตอร ์



PV = &V; 
  เคร่ืองหมาย “&” หมายถึง ท่ีอยูข่อง V (Address Operator) 
 
U = *PV; 
  ดงันั้นหากเราตอ้งการอา้งอิงค่าของ V เราตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย “*” 

(Indirect Operator) ใหก้บั Pointer แลว้นาํค่าท่ีไดไ้ปเกบ็ไวใ้น U 
  ดงันั้น U จะมีค่าเท่ากบั V 

ตวัด าเนินการทีใ่ชก้บัตวัแปรพอยเตอร ์

ทีอ่ยู่ของ V ค่าของ V 
PV V 



 ตวัอย่างการใชเ้ครือ่งหมาย * 
int num1=113,num2; 
int *pt_num; 
pt_num=&num1; 
num2=*pt_num; 
 

float price1=4.85,price2; 
float *pt_price; 
pt_price=&price1; 
price2=*pt_price; 
 

แสดงคา่ขอ้มูลดว้ย * (indirect operation) 

113 0100 

num1 pt_num 

0100 0230 

113 

num2 

0310 

price1 pt_price 

0150 0430 

price2 

0510 



 ตวัอยา่ง 
 int a,b,*c; 

a=b=10;  
 printf("a=%d",a);  
 c=&a;  
 *c=21;  
 printf("a=%d",a); 
  เม่ือรันโปรแกรมน้ีจะไดผ้ลลพัธ์อยา่งไร? 

พอยเตอร ์(Pointer) 



ตวัอยา่งโปรแกรม 



ผลลพัธข์องโปรแกรม 



#include<stdio.h> 
void main() 
 {  int num1=113,num2; 
  float price=4.85; 
  char hint1='a',hint2; 
  int *pt_num; 
  float *pt_price; 
  char *pt_hint1; 
   pt_num=&num1; 
   pt_price=&price; 
   pt_hint1=&hint1; 
   num2=*pt_num; 
   hint2=*pt_hint1; 
   printf("Variable of num2 = %d \n",*pt_num); 
   printf("Variabie of Price = %p \n",&pt_price); 
   printf("Variabie of hint2 = %c \n",hint2); 
 } 

ตวัอยา่งโปรแกรมโดยใชเ้ครือ่งหมาย * กบัตวัแปรพอยเตอร ์



 กรณีของตวัแปรอารเ์รยส์ามารถใชต้วัแปรพอยเตอรเ์พ่ือหาต าแหน่งในหน่วยความจ าของตวัแปรแตล่ะตวั

ในตวัแปรอารเ์รยไ์ดเ้ชน่เดยีวกนั คอื 

 int num[5]={12,34,112,45,907}; 
 int *pt_num; 
 

 

 
pt_num=&num[2]; 
pt_num=&num[4]; 

ตวัแปรพอยเตอรก์บัอารเ์รย ์

12 34 

num[0] num[1] 

0410 0412 

112 
num[2] 

0414 

45 

num[3] 

0416 

907 
num[4] 

0418 

0414 

pt_num 

0350 

0418 

pt_num 

0350 



 int num[5]={12,34,112,45,907}; 
 int *pt_num; 

 

 

 

 int temp; 
 pt_num=&num[4]; 
 temp=*pt_num; 
   ค่าของ temp จะมีค่าเท่าใด? 

ตวัแปรพอยเตอรก์บัอารเ์รย ์

12 34 

num[0] num[1] 

0410 0412 

112 
num[2] 

0414 

45 

num[3] 

0416 

907 
num[4] 

0418 

907 

num[4] pt_num 

0418 0230 

temp 

0310 



#include<stdio.h> 
 int x[5]={11,43,523,789,101}; 
 int *pt_1,*pt_2,*pt_3,*pt_4,*pt_5; 
void main()    
 {  pt_1=&x[0];  
  pt_2=&x[1];    
  pt_3=&x[2];    
  pt_4=&x[3];    
  pt_5=&x[4];    
  printf(“Address of x[0] = %p \n”,pt_1); 
  printf(“Address of x[1] = %p \n”,pt_2); 
  printf(“Value of x[2] = %d \n”,*pt_3); 
  printf(“Value of x[3] = %d \n”,*pt_4); 
  printf(“Value of x[4] = %d \n”,*pt_5); 
  x[3]=*pt_5;    // ก าหนดคา่ของตวัแปรอารเ์รย ์x[3] ใหมด่ว้ยขอ้มูลทีเ่ก็บไวใ้นตวัแปรพอยเตอร ์pt_5 
  printf(“Value of x[3] = %d \n”,x[3]); 
 } 

ตวัอยา่งโปรแกรมตวัแปรพอยเตอรก์บัอารเ์รย ์



ตวัแปรพอยเตอรก์บัอารเ์รย ์



 นอกจากนี้ยงัสามารถใชพ้อยนเ์ตอรแ์ทนอารเ์รย ์ การอา้งถงึ

ค่าในอารเ์รยโ์ดยใช ้a[i] สามารถใช ้*(a+i)   

 เนือ่งจากทุกคร ัง้ท่ีอา้งถงึ a[i]  ภาษาซจีะท าหนา้ท่ีแปลงเป็น 
*(a+i)  เพราะฉะน ัน้การเขียนในรปูแบบใดกใ็หผ้ลลพัธ์ในการ
ท างานเช่นเดยีวกนั   

การอา้งถงึแอดเดรส เช่น  &a[i] จะมีผลเท่ากบัการใช ้a+i 

การอา้งถงึต าแหน่งในอารเ์รยผ่์านตวัชี้ 



 ในลกัษณะเดยีวกนัการใช้งานพอยน์เตอร์กส็ามารถใช้ค าส่ังใน
ลกัษณะอาร์เรย์กไ็ด้  เช่น การอ้างถึง *(pa+i)  สามารถเขยีนด้วย pa[i]  
กไ็ด้ผลเช่นเดยีวกนั 
 ส่ิงที่แตกต่างกนัของอาร์เรย์และพอยน์เตอร์ คอื พอยน์เตอร์เป็น
ตัวแปร  แต่อาร์เรย์ไม่ใช่ตัวแปร 

การอา้งถงึต าแหน่งในอารเ์รยผ่์านตวัชี้ 



 ตัวอย่าง 
 int x[3] = {10, 11, 12}; 
 
   // Address ของอาร์เรย์ตัวที ่0 ไม่ได้มีค่าเท่ากบั 10 แต่อาจมีค่าเป็น FFF5 ขึน้อยู่กบั

การจองหน่วยความจ า ณ ขณะน้ัน 
   &x[0] และกม็ีค่าเท่ากบั x + 0 // FFF5    
  &x[1] และกม็ีค่าเท่ากบั x + 1 // FFF7    
  &x[2] และกม็ีค่าเท่ากบั x + 2 // FFF9 
 
     x[0] และกม็ีค่าเท่ากบั *(x + 0) // 10    
    x[1] และกม็ีค่าเท่ากบั *(x + 1) // 11    
    x[2] และกม็ีค่าเท่ากบั *(x + 2) // 12 

การใชง้าน Pointer กบัอาร์เรย ์1 มิติ 





ผลลพัธข์องโปรแกรม 



 มีประโยชน์เม่ือตอ้งเขียนโปรแกรมจดัการกบัโครงสร้างขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีมีขอ้มูล
จาํนวนมาก การจดัเรียงหรือการประมวลผลต่อขอ้มูลโดยใช ้pointer และ array แม้
จะทาํไดร้วดเร็ว แต่ในกรณีท่ีมีขอ้มูลจาํนวนมหาศาล การจดัเรียงหรือประมวลผล
หากกระทาํต่อตวัขอ้มูลใน array โดยตรงจะยงัชา้เกินไป  

 หลีกเล่ียงการใช ้array เกบ็ตวัขอ้มูล เม่ือตอ้งการจดัเรียงหรือประมวลผลกบัขอ้มูล 
เราจะทาํทางออ้มโดยจดัเรียงหรือประมวลผลกบัค่าของ pointer ท่ีถกูช้ีซ่ึงทาํได้
รวดเร็วกวา่การกระทาํกบัขอ้มูลโดยตรงมาก ทาํใหก้ารจดัการกบัขอ้มูลใน
โครงสร้างขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลจาํนวนมาก สามารถทาํไดด้ว้ยความเร็วสูง  
 

ประโยชนข์อง Pointer 



 ข้อสรุปเร่ือง Pointer 

 ทาํหนา้ท่ีช้ีไปยงัตาํแหน่งเกบ็ขอ้มูลในหน่วยความจาํ 
 การประกาศ pointer ตอ้งกาํหนด data type ดว้ย 
 ใช ้pointer ช้ีไปยงั pointer หรือช้ีไปยงั array หรือ array ของ pointer ได ้
 การอา้งถึงตาํแหน่งของตวัแปร ใชเ้คร่ืองหมาย & หนา้ตวัแปร pointer เช่น 

&pt 
 การอา้งถึงค่าในตวัแปร ใชเ้คร่ืองหมาย * หนา้ตวัแปร pointer เช่น *pt 
 pointer ท่ีช้ีไปยงั pointer ใชด้อกจนัสองตวั เช่น int **p 

 

 

ประโยชนข์องของ Pointer 


