
 

 

 

บทที่ 2 

PHP เบื้องตน  
 

 เครื่องมือสําหรับสรางเว็บไซตเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการเขียนสคริปต PHP รูปแบบ

ประโยคคําสั่งที่ใชเขียนจะเรียกวาสคริปตคําสั่ง (Statement) ลงในเว็บเพจกอนอัพโหลดเว็บเพจทั้งหมด

ไปยังเว็บเซิรฟเวอร แลวเรียกดูเว็บเพจที่เครื่องไคลเอ็นทดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอร เครื่องมือที่ใช

สําหรับเขียนสคริปต PHP สามารถเลือกใชไดหลายโปรแกรม เชน Notepad, Notepad++, EditPlus, vi 

และ Adobe Dreamweaver เปนตน รูปแบบการเขียนสคริปต PHP นั้น จะใชเทคนิควิธีการแทรก

ประโยคคําสั่งรวมกับ HTML tags และเอกสารดังกลาวจําเปนตองบันทึกเปนชนิด PHP เทานั้น 

ตัวอยางเชน index.php เปนตน 

  

2.1 การแทรกสคริปต PHP ในเอกสาร HTML 

 การแทรกสคริปต PHP เพื่อบงบอกใหรูวาสวนที่ระบุนั้นๆ เปนประโยคคําสั่งของภาษา PHP สวน

ใดคือจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของสคริปต PHP ที่อยูภายในเอกสาร HTML การแทรกสคริปต PHP ลงใน

เอกสาร HTML นั้น สามารถแทรกได 4 รูปแบบ ดังตอไปนี ้

 2.1.1 XML Style หรือ Default Syntax 

 รูปแบบ 

 <?php  

คําสั่งที่ 1; 

คําสั่งที่ 2; 

 … 

คําสั่งที่ N; 

?> 

 ตัวอยางที่ 2.1 การแทรกสคริปต PHP แบบ XML Style 

1 <?php 

2  echo "Hello  World ! <br>"; 

3  echo "I am  PHP"; 

4 ?> 
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 จากตัวอยางที่ 2.1 จุดเริ่มตนของ

จุดสิ้นสุดของสคริปต PHP คือ ?> หากไมระบุจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โปรแกรมจะไมสามารถทํางานได

 2.1.2 SGML Style หรือ 

 รูปแบบ 

 <?  

คําสั่งที่ 1; 

คําสั่งที่ 2; 

 … 

คําสั่งที่ N;  

?> 

 ตัวอยางที่ 2.2 การแทรกสคริปต

1 <? 

2  echo "Hello  World ! <

3  echo "I am  PHP

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 2.2 จุดเริ่มตนของ

จุดสิ้นสุดของสคริปต PHP คือ ?> 
 

 2.1.3 Script Style 

 รูปแบบ 

 <script language="php"

คําสั่งที่ 1; 

คําสั่งที่ 2; 

 … 

คําสั่งที่ N;  

 </script> 

 ตัวอยางที่ 2.3 การแทรกสคริปต

1 <script  language="php

2  echo "Hello  World ! <br>

3  echo "I am  PHP

4 </script> 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จุดเริ่มตนของสคริปต PHP คือ <?php แลวตามดวยชุดคําสั่งที่ตองการ และ

หากไมระบุจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โปรแกรมจะไมสามารถทํางานได

หรือ Short Tags 

สคริปต PHP แบบ SGML Style 

Hello  World ! <br>"; 

I am  PHP"; 

จุดเริ่มตนของสคริปต PHP คือ <? แลวตามดวยชุดคําสั่งที่ตองการ และ

 

">  

สคริปต PHP แบบ Script Style 

php"> 

Hello  World ! <br>"; 

I am  PHP"; 

MySQL 

คําสั่งที่ตองการ และ

หากไมระบุจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โปรแกรมจะไมสามารถทํางานได 

คําสั่งที่ตองการ และ



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

จากตัวอยางที่ 2.3 จุดเริ่มตนของ

ชุดคําสั่งที่ตองการ และจุดสิ้นสุดของ
 

 2.1.4 ASP Style 

 รูปบบ 

 <%  

คําสั่งที่ 1; 

คําสั่งที่ 2; 

 … 

คําสั่งที่ N;  

 %> 

 ตัวอยางที่ 2.4 การแทรก

1 <%  

2  echo "Hello  World !  <br>

3  echo "I am PHP

4 %> 

จากตัวอยางที่ 2.4 จุดเริ่มตนของ

จุดสิ้นสุดของสคริปต PHP คือ 

 การแสดงผลลัพธของทั้ง 

 บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2  แสดงผลคําวา 

 บรรทัดที่ 3  แสดงผลคําวา 

 บรรทัดที่ 4  สิ้นสุดสคริปต 

 เมื่อ <br> เปน HTML

ใชสําหรับการแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอร

ตอไป) หรืออาจจะแทรกสลับไปมาระหวาง

 ตัวอยางที่ 2.5 การเรียก

1  <html> 

2   <head>

3    

4   </head>

5   <body>

บทที่ 2 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

จุดเริ่มตนของสคริปต PHP คือ <script  language=

ชุดคําสั่งที่ตองการ และจุดสิ้นสุดของสคริปต PHP คือ </script> 

แทรกสคริปต PHP แบบ ASP Style 

Hello  World !  <br>"; 

I am PHP"; 

จุดเริ่มตนของสคริปต PHP คือ <% แลวตามดวยชุดคําสั่งที่ตองการ และ

คือ %> 

การแสดงผลลัพธของทั้ง 4 รูปแบบตามตัวอยางที่ 2.1-2.4 นั้นจะมีผลลัพธเหมือนกัน 

สคริปต PHP 

แสดงผลคําวา Hello World ! 

แสดงผลคําวา I am PHP 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

HTML tag ใชสําหรับขึ้นบรรทัดใหม สวน echo เปน

ใชสําหรับการแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอร (รายละเอียดการใชงานคําสั่ง echo 

จะแทรกสลับไปมาระหวางสคริปต PHP กับ HTML tags ดังตัวอยางที่ 

เรียกใชสคริปต PHP รวมกับ HTML tags 

<head> 

 <title>My Homepage</title> 

</head> 

<body> 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<script  language="php"> แลวตามดวย

แลวตามดวยชุดคําสั่งที่ตองการ และ

นั้นจะมีผลลัพธเหมือนกัน อธิบายดังนี้ 

เปนคําสั่งของภาษา PHP  

echo จะแนะนําเปนลําดับ

ดังตัวอยางที่ 2.5   
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6 <?php

7  

8  

9 ?>

10   </body>

11  </html> 
 

 การแทรกสคริปต PHP ใน

Default Syntax เนื่องจากสามารถทํางานไดกับทุกเว็บเซิรฟเวอร 

กับไวยากรณของภาษา XML 
 

2.2 องคประกอบพื้นฐานของการเขียน

 ภาษา PHP นั้นจะใชโครงสรางทางภาษาในรูปแบบเดียวกับภาษา

จึงมีลักษณะคลายคลึงกัน ทั้งนี้มีองคประกอบพื้นฐานบางสวนที่ควร

พื้นฐานที่ดีสําหรับการเขียนและพัฒนาเว็บเพจ

 2.2.1 เครื่องหมายสิ้นสุดคําสั่ง

ภาษา PHP จะใชเครื่องหมาย 

$x = 10; 

$z = "abc"; 

หลังใสเครื่องหมาย 

ไดทันท ีแตการเขียนสคริปตลักษณะนี้จะอาน

$x = 10; $y = x + 10 :  $z = 

 2.2.2 คําอธิบาย (Comment)

คําอธิบาย ใชในการอธิบายเกี่ยวกับ

แตโปรแกรมจะไมนําสวนที่เปนคําอธิบายไปประมวลผล

มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) Single-Line C++ Syntax 

เปนการเขียนคําอธิบายบรรทัดเดียว โดยใชเครื่องหมาย 

ตั้งแตสัญลักษณเปนตนไปที่ระบเุปนคําอธิบาย

 ตัวอยางที่ 2.6 การใชเครื่องหมาย 

 //Author : Parinya Noidonprai

 #All Rights Reserved 

 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<?php 

 echo "Hello  World ! <br>"; 

 echo "I am  PHP"; 

?> 

</body> 

ในเอกสาร HTML ในหนังสือเลมนี้ทั้งเลมจะใชรูปแบบ 

เนื่องจากสามารถทํางานไดกับทุกเว็บเซิรฟเวอร งายตอการอานสคริปต และ

องคประกอบพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP 

นั้นจะใชโครงสรางทางภาษาในรูปแบบเดียวกับภาษา C ดังนั้นแนวทางในการเขียน

คลายคลึงกัน ทั้งนี้มีองคประกอบพื้นฐานบางสวนที่ควรศึกษาและทําความเขาใจ

และพัฒนาเว็บเพจตอไป ดังนี ้

เครื่องหมายสิ้นสุดคําสั่ง 

จะใชเครื่องหมาย ; (Semicolon) เปนตัวแสดงจุดสิ้นสุดในแตละคําสั่ง เชน

หลังใสเครื่องหมาย ; เพื่อสิ้นสุดในแตละประโยคคําสั่งแลว สามารถนําคําสั่งอื่นมาตอทาย

ลักษณะนี้จะอานสคริปตไดยาก ไมนิยมเขียนในรูปแบบดังกลาว

$x = 10; $y = x + 10 :  $z = "abc"; 

Comment) 

คําอธิบาย ใชในการอธิบายเกี่ยวกับสคริปตที่เขียน เพื่อชวยใหอาน

แตโปรแกรมจะไมนําสวนที่เปนคําอธิบายไปประมวลผล สามารถเขียนคําอธิบายได

Line C++ Syntax หรือ Shell Syntax 

เปนการเขียนคําอธิบายบรรทัดเดียว โดยใชเครื่องหมาย // หรือ #  

เปนคําอธิบายสคริปต และจะไมนําบรรทัดที่ระบุนั้นไปประมวลผล 

การใชเครื่องหมาย // หรือ # เพื่อเขียนคําอธิบายแบบบรรทัดเดียว

Parinya Noidonprai 

  

MySQL 

จะใชรูปแบบ XML style หรือ 

งายตอการอานสคริปต และสอดคลอง

ดังนั้นแนวทางในการเขียน

ศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อเปน

เปนตัวแสดงจุดสิ้นสุดในแตละคําสั่ง เชน 

สามารถนําคําสั่งอื่นมาตอทาย

เขียนในรูปแบบดังกลาว ตัวอยางเชน 

อานสคริปตไดงายขึ้น  

สามารถเขียนคําอธิบายได 2 รูปแบบ  

#  โปรแกรมจะถือวา

ประมวลผล ดังนี้ 

เพื่อเขียนคําอธิบายแบบบรรทัดเดียว 
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2) Multiple-Line C Syntax

เปนการเขียนคําอธิบายแบบหลายๆ บรรทัด โดยใชสัญลักษณ 

ตั้งแตสัญลักษณ /* เปนตนไปเปนคําอธิบาย จนกวาจะเจอสัญลักษณ 

ตัวอยาง ดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 2.7 การใชเครื่องหมาย 

 /* Author : Parinya Noidonprai

     All Rights Reserved 
 

2.3 การแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอร

 การแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอร

ภาษา PHP แลวสงผลลัพธกลับเปนภาษา 

สําหรับในภาษา PHP ม ี4 คําสั่งที่สําคัญ คือ 

 2.3.1 คําสั่ง print  

 คําสั่ง print เปนคําสั่งที่

print ไมใชฟงกชันแตเปนคําสั่งโครงสรางพื้นฐานของภาษา

 รูปแบบ 

 int print (string $arg)

 เมื่อ $arg หมายถึง 

  หากการทํางานของคําสั่ง 

ไมถูกตองก็จะสงคากลับเปนคาอื่นๆ

 ตัวอยางที่ 2.8 การใชงานคําสั่ง 

1 <?php 

2  print ("I love the summertime.

3 ?> 

  จากตัวอยางที่ 2.8 

  บรรทัดที่ 1  เริ่มตน

  บรรทัดที่ 2  แสดงผลคําวา 

  บรรทัดที่ 3  สิ้นสุด

 ตัวอยางที่ 2.9 การแสดงคาของตัวแปรผานคําสั่ง 

1 <?php 

2  $season = "summertime";

3  print "I love the $season.

บทที่ 2 
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Line C Syntax 

เปนการเขียนคําอธิบายแบบหลายๆ บรรทัด โดยใชสัญลักษณ /* */  

เปนตนไปเปนคําอธิบาย จนกวาจะเจอสัญลักษณ */ จึงจะถือวาสิ้นสุดคําอธิบาย 

การใชเครื่องหมาย /* */ เพื่อเขียนคําอธิบายแบบหลายบรรทัด

Parinya Noidonprai 

All Rights Reserved */ 

เว็บบราวเซอร 

บนเว็บบราวเซอร คือ การประมวลผลของเว็บเซิรฟเวอร

แลวสงผลลัพธกลับเปนภาษา HTML ไปแสดงผลที่เว็บบราวเซอร

คําสั่งที่สําคัญ คือ print, echo, printf และ sprintf มีรายละเอียด ดังตอไปนี้

เปนคําสั่งที่ใชแสดงผลลัพธของขอมูลบนเว็บบราวเซอร โดยมีรูปแบบ 

แตเปนคําสั่งโครงสรางพื้นฐานของภาษา PHP) มรีูปแบบและตัวอยางการใชงาน

int print (string $arg) 

 ตัวแปรขอมูลนําเขา (The input data) 

หากการทํางานของคําสั่ง print ถูกตอง จะมีการสงคากลับเปน "1" 

ไมถูกตองก็จะสงคากลับเปนคาอื่นๆ 

การใชงานคําสั่ง print 

("I love the summertime."); 

2.8 เปนตัวอยางการใชงานคําสั่ง print แบบปกติ อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

แสดงผลคําวา I love the summertime. 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

แสดงคาของตัวแปรผานคําสั่ง print 

$season = "summertime"; 

love the $season."; 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

/* */  โปรแกรมจะถือวา

จึงจะถือวาสิ้นสุดคําอธิบาย 

นคําอธิบายแบบหลายบรรทัด 

เว็บเซิรฟเวอรรวมกับ Engine ของ

บราวเซอรที่รองขอเอกสาร PHP 

มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

เว็บบราวเซอร โดยมีรูปแบบ (คําสั่ง 

รูปแบบและตัวอยางการใชงานดังนี้ 

" เสมอ หากการทํางาน

แบบปกติ อธิบายดังนี้ 
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4 ?> 

  จากตัวอยางที่ 2.9 เปนตัวอยางการใชคําสั่ง 

  บรรทัดที่ 1  เริ่มตน

  บรรทัดที่ 2  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

  บรรทัดที่ 3  แสดงผลคําวา 

คาที่เก็บไวในตัวแปร $season 

  บรรทัดที่ 4  สิ้นสุด

 ตัวอยางที่ 2.10 การใชประโยคพารามิเตอร

1 <?php 

2  print "I love the

3  summertime."; 

4 ?> 

  จากตัวอยางที่ 2.10 

print ก็สามารถแสดงผลลัพธไดเหมือนกัน เพราะ

วงเล็บหรือไมก็ได อธิบายดังนี้ 

  บรรทัดที่ 1  เริ่มตน

  บรรทัดที่ 2  แสดงผลคําวา 

  บรรทัดที่ 3  แสดงผลคําวา 

  บรรทัดที่ 4  สิ้นสุด

 2.3.2 คําสั่ง echo 

 คําสั่ง echo เปนคําสั่งที่ใช

ความแตกตาง คือ คําสั่ง print จะมีการตรวจสอบขอผิดพลาดมากกวาคําสั่ง 

echo (คําสั่ง echo ไมใชฟงกชัน

มีรูปแบบและตัวอยางการใชงานดังนี้

 รูปแบบ 

 void echo ( string $arg1 [, string $... ] )

 เมื่อ $arg1 หมายถึง ตัวแปรขอมูลนําเขา

 ตัวอยางที่ 2.11 การใชคําสั่ง 

1 <?php 

2  $short = "SRU";

3  $long = "Suratthani Rajabhat University

4  echo $short, " is

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เปนตัวอยางการใชคําสั่ง print โดยแสดงผลคาของตัวแปร อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $season มีคาเทากับ summertime

แสดงผลคําวา I love the summertime. คําวา summertime 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

ประโยคพารามิเตอร (Parameter) ทีอ่ยูคนละบรรทัดผานคําสั่ง 

I love the 

 

2.10 ตัวอยางการใชประโยคพารามิเตอร ที่อยูคนละบรรทัดผานคําสั่ง 

ก็สามารถแสดงผลลัพธไดเหมือนกัน เพราะคําสั่ง print ออกแบบมาใหงายและยืดหยุน 

เริ่มตนสคริปต PHP 

แสดงผลคําวา I love the  

แสดงผลคําวา summertime. ตอกับบรรทัดกอนหนานี้ 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

เปนคําสั่งที่ใชแสดงผลลัพธของขอมูลบนเว็บบราวเซอร เหมือนกับคําสั่ง 

จะมีการตรวจสอบขอผิดพลาดมากกวาคําสั่ง echo โดยรูปแบบของคําสั่ง 

ฟงกชันแตเปนคําสั่งโครงสรางพื้นฐานของภาษาเชนเดียวกับคําสั่ง 

ดังนี้ 

void echo ( string $arg1 [, string $... ] ) 

ตัวแปรขอมูลนําเขา (สามารถกําหนดไดหลายตัวแปร) 

การใชคําสั่ง echo 

"; 

Suratthani Rajabhat University."; 

is ", $long, " We are a great university."; 

MySQL 

โดยแสดงผลคาของตัวแปร อธิบายดังนี้ 

summertime 

summertime มาจาก

ผานคําสั่ง print 

การใชประโยคพารามิเตอร ที่อยูคนละบรรทัดผานคําสั่ง 

ออกแบบมาใหงายและยืดหยุน ดังนั้นจะใส

เว็บบราวเซอร เหมือนกับคําสั่ง print 

โดยรูปแบบของคําสั่ง 

แตเปนคําสั่งโครงสรางพื้นฐานของภาษาเชนเดียวกับคําสั่ง print )  



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 SRU is Suratthani Rajabhat University

 จากตัวอยางที่ 2.11 

 บรรทัดที่ 1  เริ่มตน

 บรรทัดที่ 2  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

University. 

 บรรทัดที่ 4  แสดงผลคําวา 

great university. เปนการแสดงผลรวมกันระหวางขอมูลแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกผานตัวแปร

 บรรทัดที่ 5  สิ้นสุด

 คําแนะนําเพ่ิมเติม 

ขอมูลแบบไดนามิกผานตัวแปร ขอใหพิจารณาใช 

ขอความแบบคงที่ธรรมดาทั่วๆ ไป 

 2.3.3 คําสั่ง printf 

 คําสั่ง printf 

สําหรับการแสดงผลลัพธแบบผสมผสานระหวางขอความแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกที่เก็บไวในตัว

แปรหรือหลายๆ ตัวแปร และยังสามารถควบคุมการแสดงผลขอมูลแบบไดนามิก 

การใชงานดังนี้ 

 รูปแบบ 

 int printf ( string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )

 เมื่อ $format หมายถึง

  $args หมายถึง

 ตัวอยางที่ 2.12 การใชคําสั่ง 

1 <?php 

2 printf ("Bar inventory: 

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 Bar inventory: 100 
 

 จากตัวอยางที่ 

ขอความ อธิบายดังนี้ 

บทที่ 2 
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Suratthani Rajabhat University. We are a great university.

2.11 ตัวอยางการใชคําสั่ง echo อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $short มีคาเทากับ SRU 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $long มีคาเทากับ Suratthani Rajabhat 

แสดงผลคําวา SRU is Suratthani Rajabhat University. We are a 

เปนการแสดงผลรวมกันระหวางขอมูลแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกผานตัวแปร

สิ้นสุดสคริปต PHP 

คําแนะนําเพ่ิมเติม หากตองการแสดงผลลัพธที่มีการผสมผสานระหวางขอ

ขอมูลแบบไดนามิกผานตัวแปร ขอใหพิจารณาใช printf แทน ซึ่งจะแนะนําในลําดับ

ขอความแบบคงที่ธรรมดาทั่วๆ ไป ขอแนะนําใหใชคําสั่ง echo หรือ print เนื่องจากงายตอการใชงาน

 ใชสําหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบขอความ (Formatted String

สําหรับการแสดงผลลัพธแบบผสมผสานระหวางขอความแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกที่เก็บไวในตัว

แปรหรือหลายๆ ตัวแปร และยังสามารถควบคุมการแสดงผลขอมูลแบบไดนามิก 

$format [, mixed $args [, mixed $... ]] ) 

หมายถึง ตัวกําหนดชนิดการแสดงผล (Type Specifies

หมายถึง ตัวแปรขอมูลนําเขา 

การใชคําสั่ง printf สําหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบขอความ

("Bar inventory: %d bottles of tonic water.", 100); 

100 bottles of tonic water. 

จากตัวอยางที่ 2.12 แสดงตัวอยางการใชคําสั่ง printf สําหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบ

2 PHP เบื้องตน 15 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

We are a great university. 

Suratthani Rajabhat 

SRU is Suratthani Rajabhat University. We are a 

เปนการแสดงผลรวมกันระหวางขอมูลแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกผานตัวแปร 

การแสดงผลลัพธที่มีการผสมผสานระหวางขอมูลแบบคงที่และ

ในลําดับตอไป หากเปนเพียง

เนื่องจากงายตอการใชงาน 

Formatted String) เหมาะ

สําหรับการแสดงผลลัพธแบบผสมผสานระหวางขอความแบบคงที่และขอมูลแบบไดนามิกที่เก็บไวในตัว

แปรหรือหลายๆ ตัวแปร และยังสามารถควบคุมการแสดงผลขอมูลแบบไดนามิก มีรูปแบบและตัวอยาง

Specifies) 

ในรูปแบบขอความ 

สําหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบ



16 บทที่ 2 PHP เบื้องตน 
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 บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

 บรรทัดที่ 2 แสดงผลลัพธในรูปแบบขอความดวยคําสั่ง 

รูปแบบการแสดงผลดวย %d 

เมื่อใชคําสั่ง printf มีคาพารามิเตอร ที่สงเขามา คือ 

กรณีที่ คาของตัวเลขที่สงเขามาเปนคาทศนิยม คาดังกลาวจะถูกปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด 

เชน ถาสงคาเปน 100.2 ผลลัพธจะแสดงเปน 

ดังตารางที่ 2.1 

 บรรทัดที่ 3 สิ้นสุด
 

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวกําหนดชนิดการแสดงผลที่ใชรวมกับคําสั่ง 

ตัวกําหนดชนิด   ความหมาย

 %b   เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขไบนารี

 %c   เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนตัว

 %d   เปนชนิด

 %f   เปนชนิด

 %o   เปนชนิด

 %s   เปนชนิดขอความ แสดงผลเปนขอความ

 %u   เปนชนิด

 %x   เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขฐานสิบหก 

 %X   เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขฐานสิบหก 
  

 ดังนั้นหากตองการที่จะสงผานขอมูล 

ตําแหนง โดยคาที่ถูกสงจะเรียงตามลําดับกอนหลัง 

 ตัวอยางที่ 2.13 ตัวอยางการใชคําสั่ง 

1 <?php 

2  printf ("%d bottles of tonic water cost 

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 100 bottles of tonic water cost $

 หากตองการกําหนดจํานวนของการแสดงผลจํานวนเลขทศนิยม สามารถกํา

ระบุตัวเลขไวกอนหนาตัวกําหนดชนิด 

2 หลัก จําเปนตองใชตัวกําหนดชนิด 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เริ่มตนสคริปต PHP 

แสดงผลลัพธในรูปแบบขอความดวยคําสั่ง printf ในตัวอยางมีการกําหนด

d คือ ตัวกําหนดชนิดการแสดงผลลัพธเปนคาของเลขจํานวนเต็ม

มีคาพารามิเตอร ที่สงเขามา คือ 100 คา 100 จะถูกแทนที่ใน %d 

ตัวเลขที่สงเขามาเปนคาทศนิยม คาดังกลาวจะถูกปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด 

ผลลัพธจะแสดงเปน 100 สําหรับตัวกําหนดชนิดการแสดงผล มีรายละเอียด 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

แสดงตัวกําหนดชนิดการแสดงผลที่ใชรวมกับคําสั่ง printf 

ความหมาย 

เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขไบนารี (a binary number)

เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนตัวอักษร ASCII 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็มบวกและลบ แสดงผลเปนตัวเลขฐานสิบ

เปนชนิดเลขจํานวนจริง แสดงผลเปนตัวเลขฐานสิบและทศนิยม

เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม แสดงผลเปนตัวเลขฐานแปด 

เปนชนิดขอความ แสดงผลเปนขอความ 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็มบวก แสดงผลเปนตัวเลขฐานสิบ 

เปนชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขฐานสิบหก (อักษรพิมพเล็ก) 

นชนิดตัวเลข แสดงผลเปนเลขฐานสิบหก (อักษรพิมพใหญ)

ดังนั้นหากตองการที่จะสงผานขอมูล 2 คา สามารถทําไดโดยระบุตัวกําหนดชนิด

โดยคาที่ถูกสงจะเรียงตามลําดับกอนหลัง ดังตัวอยางที่ 2.13 

การใชคําสั่ง printf โดยระบุตัวกําหนดชนิดมากกวา 1 

bottles of tonic water cost $%f", 100, 43.2); 

bottles of tonic water cost $43.200000 

หากตองการกําหนดจํานวนของการแสดงผลจํานวนเลขทศนิยม สามารถกํา

ตัวกําหนดชนิด เชน หากตองการกําหนดรูปแบบใหแสดงจํานวนเลขทศนิยมจํานวน 

หลัก จําเปนตองใชตัวกําหนดชนิด %f เนื่องจากเปนเลขจํานวนจริงพรอมระบุจํานวนเลขที่ตองการ 

ลําดับที่ 
ลําดับที่  

MySQL 

ในตัวอยางมีการกําหนด

คาของเลขจํานวนเต็ม  

%d ระหวางขอความ 

ตัวเลขที่สงเขามาเปนคาทศนิยม คาดังกลาวจะถูกปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด 

สําหรับตัวกําหนดชนิดการแสดงผล มีรายละเอียด  

(a binary number) 

บวกและลบ แสดงผลเปนตัวเลขฐานสิบ 

แสดงผลเปนตัวเลขฐานสิบและทศนิยม 

 

) 

ตัวกําหนดชนิด 2 

1 ชนิด 

หากตองการกําหนดจํานวนของการแสดงผลจํานวนเลขทศนิยม สามารถกําหนดไดโดย

เชน หากตองการกําหนดรูปแบบใหแสดงจํานวนเลขทศนิยมจํานวน 

เนื่องจากเปนเลขจํานวนจริงพรอมระบุจํานวนเลขที่ตองการ ดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 2.14 ตัวอยาง

1 <?php 

2  printf ("%d

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 100 bottles of tonic water cost $
 

  จากตัวอยางที่ 2.1

  บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

  บรรทัดที่ 2 แสดงผลลัพธในรูปแบบขอความดวยคําสั่ง 

รูปแบบการแสดงผลตําแหนงที่ 

ดวยขอความ bottles of tonic water cost

ตางกันที่ ตัวอยางที่ 2.14 ไมได

ดวยคา 43.2 

  บรรทัดที่ 3 สิ้นสุด

 2.3.4 คําสั่ง sprintf 

 คําสั่ง sprintf 

ใชสําหรับสงคากลับเปนขอความหรือเปนการนํา

ใหกับตัวแปร เพื่อประโยชนการทํางานตามเหมาะสม ไมมีการแสดงผลออกไปยังเว็บบราวเซอร

การใชงานเหมือน printf ดังนั้นจะใช ตัวกําหนดชนิด เหมือนกัน ตาม

การใชงานดังนี้ 

 รูปแบบ 

 string sprintf ( string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )

 ตัวอยางที่ 2.15 การใชคําสั่ง 

1 <?php 

2  $text = sprintf 

3  echo $text; 

4 ?> 

 ผลลัพธ 

 100 bottles of tonic water cost $

  จากตัวอยางที่ 2.1

บทที่ 2 
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ตัวอยางการใชคําสั่ง printf เพื่อการแสดงผลจํานวนเลขทศนิยม

 bottles of tonic water cost $%.2f", 100, 43.2

bottles of tonic water cost $43.20 

2.13 และ 2.14 แสดงตัวอยางการใชคําสั่ง printf อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

แสดงผลลัพธในรูปแบบขอความดวยคําสั่ง printf ในตัวอยางมีการกําหนด

ตําแหนงที่ 1 ดวย %d คําสั่งจะสงคาขอมูลมาใหตําแหนง %d 

bottles of tonic water cost $ และตําแหนงที่ 2 กําหนดรูปแบบดวย 

ไดระบุจํานวนหลักทศนิยม) คําสั่งจะสงคาขอมูลมาใหตําแหนง 

สิ้นสุดสคริปต PHP  

 

 เปนคําสั่งที่ทําหนาที่เหมือนคําสั่ง printf ขอแตก

ใชสําหรับสงคากลับเปนขอความหรือเปนการนําขอความมาตอใหเปนประโยคเดียวกันแลวกําหนดคา

ใหกับตัวแปร เพื่อประโยชนการทํางานตามเหมาะสม ไมมีการแสดงผลออกไปยังเว็บบราวเซอร

ดังนั้นจะใช ตัวกําหนดชนิด เหมือนกัน ตามตารางที่ 2.1 

string sprintf ( string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] ) 

การใชคําสั่ง sprintf สําหรับสงคากลับเปนขอความใหเปนประโยคเดียวกัน

 ("%d bottles of tonic water cost $%.2f", 100

bottles of tonic water cost $43.20 

2.15 แสดงตัวอยางการใชคําสั่ง sprintf อธิบายดังนี้ 

ลําดับที่ 
ลําดับที่  

2 PHP เบื้องตน 17 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เพื่อการแสดงผลจํานวนเลขทศนิยม 

2); 

อธิบายดังนี้ 

ในตัวอยางมีการกําหนด

 ดวยคา 100 แลวตาม

ดวย %f (ทั้ง 2 ตัวอยาง

คําสั่งจะสงคาขอมูลมาใหตําแหนง %f หรือ %.2f 

ขอแตกตาง คือ sprintf  

มาตอใหเปนประโยคเดียวกันแลวกําหนดคา

ใหกับตัวแปร เพื่อประโยชนการทํางานตามเหมาะสม ไมมีการแสดงผลออกไปยังเว็บบราวเซอร ลักษณะ

1 มีรูปแบบและตัวอยาง

สําหรับสงคากลับเปนขอความใหเปนประโยคเดียวกัน 

100, 43.2); 
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  บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

  บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

cost $ 43.20 โดย 100 ถูกสงมาใหกับตําแหนง 

  บรรทัดที่ 3 แสดงผลคา

  บรรทัดที่ 4 สิ้นสุด
 

2.4 ชนิดขอมูลท่ีรองรับในภาษา PHP

 ในภาษา PHP มีขอมูลอยูหลายชนิด ไมวาจะเปนขอมูลชนิดบูลีน 

(Integer) เลขจํานวนจริง (Float) ขอความ 

นําไปใชรวมกับการกําหนดตัวแปรในหัวขอตอๆ ไป 

 2.4.1 ชนิดขอมูลพื้นฐาน (

ชนิดขอมูลพื้นฐาน เปนชนิดขอมูลที่กําหนดใหตัวแปรหนึ่งๆ เก็บขอมูลไดเพียงคาเดียว 

ชนิดของขอมูลที่จัดอยูในกลุมนี้ประกอบดวย บูลีน

มีรายละเอียด ดังนี ้

1) ขอมูลชนิดบูลีน 

ขอมูลชนิดบูลีนเปนชื่อหลังของ 

การยกยองใหเปนหนึ่งในผูกอตั้งทฤษฎีขอมูลตัวแปรบูลีน เปนตัวแทนของความจริงที่สนับสนุนเพียงสอง

คาเทานั้น คือ true (จริง) และ false

แทนคาของ true ดังตัวอยางตอไปนี้

 ตัวอยางที่ 2.16 การกําหนดคาตัวแปร

1 <?php 

2 $alive = false; 

3 $alive = true; 

4 $alive = 1; 

5 $alive = 0; 

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 2.1

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 4 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 5 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $text มีคาเทากับ 100 bottles of tonic water 

ถูกสงมาใหกับตําแหนง %d และ 43.20 ถูกสงมาใหกับตําแหนง 

แสดงผลคาขอมูลตัวแปร $text 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

PHP 

มีขอมูลอยูหลายชนิด ไมวาจะเปนขอมูลชนิดบูลีน (Boolean

ขอความ (String) และอารเรย (Array) เพื่อทําความเขาใจและสามารถ

นําไปใชรวมกับการกําหนดตัวแปรในหัวขอตอๆ ไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(Scalar Data Types) 

ชนิดขอมูลพื้นฐาน เปนชนิดขอมูลที่กําหนดใหตัวแปรหนึ่งๆ เก็บขอมูลไดเพียงคาเดียว 

ชนิดของขอมูลที่จัดอยูในกลุมนี้ประกอบดวย บูลีน เลขจํานวนเต็ม เลขจํานวนจริง

 

ขอมูลชนิดบูลีนเปนชื่อหลังของ George Boole (1815-1864) นักคณิตศาสตรที่ไดรับ

การยกยองใหเปนหนึ่งในผูกอตั้งทฤษฎีขอมูลตัวแปรบูลีน เปนตัวแทนของความจริงที่สนับสนุนเพียงสอง

false (เท็จ) หรือสามารถใชเลขศูนยแทน false และคาใดๆ ที่ไมใชศูนย

ดังตัวอยางตอไปนี้ 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดบูลีน 

2.16 แสดงตัวอยางการกําหนดคาตัวแปรชนิดบูลีน อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $alive มีคาเปน false (มีคาเปนเท็จ

กําหนดคาใหกับตัวแปร $alive มีคาเปน true (มีคาเปนจริง

กําหนดคาใหกับตัวแปร $alive มีคาเปน 1 (มีคาเปนจริง

กําหนดคาใหกับตัวแปร $alive มีคาเปน 0 (มีคาเปนเท็จ

สิ้นสุดสคริปต PHP 

MySQL 

bottles of tonic water 

ถูกสงมาใหกับตําแหนง %.2f 

Boolean) เลขจํานวนเต็ม 

เพื่อทําความเขาใจและสามารถ

ชนิดขอมูลพื้นฐาน เปนชนิดขอมูลที่กําหนดใหตัวแปรหนึ่งๆ เก็บขอมูลไดเพียงคาเดียว 

เลขจํานวนจริง และขอความ 

นักคณิตศาสตรที่ไดรับ

การยกยองใหเปนหนึ่งในผูกอตั้งทฤษฎีขอมูลตัวแปรบูลีน เปนตัวแทนของความจริงที่สนับสนุนเพียงสอง

และคาใดๆ ที่ไมใชศูนย

อธิบายดังนี้ 

มีคาเปนเท็จ) 

มีคาเปนจริง) 

มีคาเปนจริง) 

มีคาเปนเท็จ) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

นอกจากการกําหนด

จากการเปรียบเทียบทางตรรกะ เพื่อตัดสินใจดําเนินการ

หากผลลัพธออกมาเปน true ก็จะทํางานตอ แตถาออกมาเปน 

2) ขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม

ขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มเปนตัวแทนของจํานวนเต็มใดๆ ที่ไมประกอบดวยสวนที่เปน

เศษสวน ภาษา PHP สนับสนุนคาจํานวนเต็มแสดงในเลขฐาน 

ฐาน 16 (Hexadecimal) ตัวอยาง ดังนี้

 ตัวอยางที่ 2.17 ตัวอยางขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม

42  // เลขฐาน 10

0755  // เลขฐาน 8

0xC4E  // เลขฐาน 16

ขนาดสูงสุดของขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มสูงสุดที่รองรับ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่ใช 

สําหรับ PHP 5 และเวอรชันกอนหนานี้ จะเปน 

231 สําหรับ PHP 6 จะสนับสนุนคาสูงสุดของเลขเต็มบวกและเต็มลบเทากับ 

3) ขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง

ขอมูลชนิดเลขจํานวนจริงหรือเรียกวา

รายละเอียดที่แทจริงของเลข เชน ใชแทนคาทางการเงิน น้ําหนัก ระยะทาง

มีตัวอยาง ดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 2.18 แสดงตัวอยางขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง

4.5678 

4.0 

8.7e4 

1.23E+11 

4)  ขอมูลชนิดขอความ

ขอมูลชนิดขอความ คือ ขอมูลที่เปน

เนื่องจากขอความมีความยาวเทาไหรก็ได และไมจําเปนตองเขียน

เหมือนกับการเขียนตัวเลข จึงทําใหโปรแกรมไมสามารถตัดสินใจไดวา 

ดังนั้นการกําหนดขอมูลที่เปนขอความ

Quotes ("…") หรือ Single Quotes

แตอยางไรก็ตาม การใชเครื่องหมาย 

ในลําดับตอไป 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

นอกจากการกําหนดตัวแปรเปนชนิดบูลีนแลว การไดมาของขอมูลชนิดบูลีน

จากการเปรียบเทียบทางตรรกะ เพื่อตัดสินใจดําเนินการรวมกับโครงสรางควบคุมอื่นๆ 

ก็จะทํางานตอ แตถาออกมาเปน false ก็จะหยุดทํางาน เปนตน

มูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 

ขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มเปนตัวแทนของจํานวนเต็มใดๆ ที่ไมประกอบดวยสวนที่เปน

สนับสนุนคาจํานวนเต็มแสดงในเลขฐาน 10 (Decimal) เลขฐาน 

ตัวอยาง ดังนี้ 

ตัวอยางขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 

10 

8 

16 

ขนาดสูงสุดของขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มสูงสุดที่รองรับ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่ใช 

และเวอรชันกอนหนานี้ จะเปน 32 bit จะมีขนาดสูงสุดของเลขเต็มบวกและเต็มลบเทากับ 

จะสนับสนุนคาสูงสุดของเลขเต็มบวกและเต็มลบเทากับ 263 

อมูลชนิดเลขจํานวนจริง 

เลขจํานวนจริงหรือเรียกวาเลขที่มีทศนิยม ชวยใหสามารถระบุตัวเลขที่มี

รายละเอียดที่แทจริงของเลข เชน ใชแทนคาทางการเงิน น้ําหนัก ระยะทาง และพื้นที่ทั้งหมด เปนตน 

แสดงตัวอยางขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง 

ขอมูลชนิดขอความ 

ขอมูลชนิดขอความ คือ ขอมูลที่เปนอักษร อาจจะเปนภาษาอังกฤษ ไทย อื่นๆ ก็ได แต

มีความยาวเทาไหรก็ได และไมจําเปนตองเขียนอักษรทุกตัวติดกันไปจนจบ

เหมือนกับการเขียนตัวเลข จึงทําใหโปรแกรมไมสามารถตัดสินใจไดวา ขอความนั้นเริ่มตนและสิ้นสุดที่ใด 

ขอความ ตองกําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดเสมอ ดวยเครื่องหมาย 

Single Quotes ('… ') เชน "Hello, world" หรือ 'Welcome to Thailand

แตอยางไรก็ตาม การใชเครื่องหมาย Quotes ทั้งสองแบบจะมีขอแตกตางกันในบางกรณี ซึ่งจะไดกลาวถึง

  

2 PHP เบื้องตน 19 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

การไดมาของขอมูลชนิดบูลีนยังไดมา

รวมกับโครงสรางควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

ก็จะหยุดทํางาน เปนตน 

ขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มเปนตัวแทนของจํานวนเต็มใดๆ ที่ไมประกอบดวยสวนที่เปน

เลขฐาน 8 (Octal) และเลข

ขนาดสูงสุดของขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็มสูงสุดที่รองรับ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่ใช 

จะมีขนาดสูงสุดของเลขเต็มบวกและเต็มลบเทากับ 

ทศนิยม ชวยใหสามารถระบุตัวเลขที่มี

และพื้นที่ทั้งหมด เปนตน  

อาจจะเปนภาษาอังกฤษ ไทย อื่นๆ ก็ได แต

ทุกตัวติดกันไปจนจบขอความ

นั้นเริ่มตนและสิ้นสุดที่ใด 

ตองกําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดเสมอ ดวยเครื่องหมาย Double 

Welcome to Thailand' เปนตน 

ทั้งสองแบบจะมีขอแตกตางกันในบางกรณี ซึ่งจะไดกลาวถึง
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ตัวอยางที่ 2.19 แสดงตัวอยางขอมูลชนิดขอความ

"PHP is a great language"

"Suratthani-Rajabhat-University

'*9subway\n' 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือก

 ตัวอยางที่ 2.20 ตัวอยางการ

1 <?php 

2 $name = "PARINYA

3 $parser = $name[2

4 echo $parser; 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 R 

จากตัวอยางที่ 2.20

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

แปร $name ตําแหนงอักษรที่ 2 เมื่อ 

Y[5] และ A[6] ดังนั้น เมื่อกําหนดให 

$parser มีคาเทากับ R นั่นเอง (วิธีการ

บรรทัดที่ 4 แสดงคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 5 สิ้นสุด

 2.4.2 ชนิดขอมูลแบบชุด (

ชนิดขอมูลแบบชุด เปนการรวมชุดของรายการที่คลายกันไวดวยกัน อาจเปนตัวแปรชื่อ

เดียวกันเปนขอมูลชนิดเดียวกันเพื่อใชในการอางอิงถึงกลุมขอมูลชนิดเดียว

1) ชนิดขอมูลอารเรย 

อารเรยจะมีประโยชนในการรวมชุดของรายการที่คลายกันรวมกันไวดวยกัน เพื่อใชสําหรับ

การอางอิงถึงขอมูลอะไรบางอยางเฉพาะเจาะจง โครงสรางขอมูลท่ีเรียกวาอารเรย 

เปนกลุมเดียวกัน มีดัชนีเพื่อใชเขาถึงหรืออางถึงสมาชิกขอมูลในลําดับตางๆ การอางถึงสมาชิกหนึ่งๆ ใน

อารเรยจะตองใชดัชนีหรือคียของอารเรยในการชี้ตําแหนง อางอิงคาที่สอดคลองกัน และแตละขอมูลในสมาชิก

สามารถที่จะอางอิงดวยตัวเลขที่เรียบงายไปยังตําแหนงของคาในชุดหรืออาจมีบางสวนสัมพันธโดยตรงกับคา

 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

แสดงตัวอยางขอมูลชนิดขอความ 

PHP is a great language" 

University" 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกอักษรบางตัวจากขอความทั้งหมดได โดยใชอารเรย ดังนี้

ตัวอยางการเลือกอักษรบางตัวจากขอความทั้งหมด 

PARINYA"; 

2]; 

0 ตัวอยางการเลือกอักษรบางตัวจากขอความทั้งหมด 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $name มีคาเทากับ PARINYA 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $parser มีคาเทากับอักษรจากขอความที่อยูในตัว

เมื่อ $name มีรูปแบบการเก็บสายอักษร คือ P[0] A[1] R[2] I[3] N[4] 

ดังนั้น เมื่อกําหนดให $parser=$name[2] จึงหมายความวา กําหนด

วิธีการเรียงลําดับเริ่มจากซายมือ เริ่มตนดวยลําดับเลข 0

แสดงคาตัวแปร $parser คือ R 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

(Compound Data Types) 

ชนิดขอมูลแบบชุด เปนการรวมชุดของรายการที่คลายกันไวดวยกัน อาจเปนตัวแปรชื่อ

เดียวกันเปนขอมูลชนิดเดียวกันเพื่อใชในการอางอิงถึงกลุมขอมูลชนิดเดียวกัน มีรายละเอียด ดังนี้

อารเรย (Array Data Types) 

อารเรยจะมีประโยชนในการรวมชุดของรายการที่คลายกันรวมกันไวดวยกัน เพื่อใชสําหรับ

การอางอิงถึงขอมูลอะไรบางอยางเฉพาะเจาะจง โครงสรางขอมูลท่ีเรียกวาอารเรย ที่ถูกกําหนดอยางมีรูปแบบ

เปนกลุมเดียวกัน มีดัชนีเพื่อใชเขาถึงหรืออางถึงสมาชิกขอมูลในลําดับตางๆ การอางถึงสมาชิกหนึ่งๆ ใน

อารเรยในการชี้ตําแหนง อางอิงคาที่สอดคลองกัน และแตละขอมูลในสมาชิก

ขที่เรียบงายไปยังตําแหนงของคาในชุดหรืออาจมีบางสวนสัมพันธโดยตรงกับคา

  

MySQL 

บางตัวจากขอความทั้งหมดได โดยใชอารเรย ดังนี้ 

 อธิบายดังนี้ 

จากขอความที่อยูในตัว

A[1] R[2] I[3] N[4] 

กําหนดคาใหตัวแปร 

0) 

ชนิดขอมูลแบบชุด เปนการรวมชุดของรายการที่คลายกันไวดวยกัน อาจเปนตัวแปรชื่อ

กัน มีรายละเอียด ดังนี ้

อารเรยจะมีประโยชนในการรวมชุดของรายการที่คลายกันรวมกันไวดวยกัน เพื่อใชสําหรับ

ที่ถูกกําหนดอยางมีรูปแบบ

เปนกลุมเดียวกัน มีดัชนีเพื่อใชเขาถึงหรืออางถึงสมาชิกขอมูลในลําดับตางๆ การอางถึงสมาชิกหนึ่งๆ ใน

อารเรยในการชี้ตําแหนง อางอิงคาที่สอดคลองกัน และแตละขอมูลในสมาชิก

ขที่เรียบงายไปยังตําแหนงของคาในชุดหรืออาจมีบางสวนสัมพันธโดยตรงกับคา 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 2.21 ตัวอยางการ

<?php 

$countries [0] = "Thailand";

$countries [1] = "Myanmar";

 ... 

$countries [50] = 

?> 

นอกจากนี้ยังสามารถสรางดัชนีความสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงขอมูล เชน สราง

ความสัมพันธของอารเรยไปยังเมืองหลวงของประเทศตางๆ

ประเทศแทนดัชนีลักษณะเชนนี้จะเรียกวาคียอารเรยสําหรับสราง

 ตัวอยางที่ 2.22 แสดงตัวอยางการกําหนดคาสมาชิกใหกับตัวแปรชนิดอารเรย

<?php 

 $capital ["Thailand"] = "Bangkok";

 $capital ["Myanmar"] = "Naypyidaw";

  ... 

 $capital ["Cambodia"] = "Phnom Penh";

?> 

2) ชนิดขอมูลวัตถุ 

 ชนิดขอมูลวัตถุ ที่สนับสนุนใน

โปรแกรมเชิงวัตถุ แตกตางจากชนิดขอมูลอื่นๆ ในภาษา 

ประกาศลักษณะของวัตถุ และลักษณะการทํางานนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ่งที่เรียกวา 

 ตัวอยางที่ 2.23 แสดงตัวอยาง

1 <?php 

2 class Appliance { 

3   private $_power;

4   function setPower

5    $this

6   } 

7 } 

8 $blender = new Appliance;

9     

10 ?> 

บทที่ 2 
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ตัวอยางการกําหนดคาสมาชิกใหกับตัวแปรชนิดอารเรยโดยใชดัชนีอารเรย

[0] = "Thailand"; 

[1] = "Myanmar"; 

[50] = "Cambodia"; 

นอกจากนี้ยังสามารถสรางดัชนีความสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงขอมูล เชน สราง

ความสัมพันธของอารเรยไปยังเมืองหลวงของประเทศตางๆ แทนที่จะใชดัชนีที่เปนตัวเลข โดยใชชื่อของ

ลักษณะเชนนี้จะเรียกวาคียอารเรยสําหรับสรางความเชื่อมโยงแทน ดังนี้

แสดงตัวอยางการกําหนดคาสมาชิกใหกับตัวแปรชนิดอารเรย

["Thailand"] = "Bangkok"; 

["Myanmar"] = "Naypyidaw"; 

["Cambodia"] = "Phnom Penh"; 

วัตถุ (Object Data Types) 

ชนิดขอมูลวัตถุ ที่สนับสนุนในภาษา PHP มีแนวคิดมาจากกระบวนทัศน

แตกตางจากชนิดขอมูลอื่นๆ ในภาษา PHP วัตถุจะตองประกาศอยางชัดเจน การ

ประกาศลักษณะของวัตถุ และลักษณะการทํางานนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ่งที่เรียกวา "คลาส

แสดงตัวอยางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา PHP 

private $_power; 

function setPower ($status) { 

$this->_power = $status; // การเรียกใชเมธอดภายในคลาสเดียวกัน

$blender = new Appliance;   // การกําหนดให $blender

    // เรียกใชเมธอดของคลาส 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

โดยใชดัชนีอารเรย 

นอกจากนี้ยังสามารถสรางดัชนีความสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงขอมูล เชน สราง

แทนที่จะใชดัชนีที่เปนตัวเลข โดยใชชื่อของ

ความเชื่อมโยงแทน ดังนี้ 

แสดงตัวอยางการกําหนดคาสมาชิกใหกับตัวแปรชนิดอารเรยโดยใชคียอารเรย 

มีแนวคิดมาจากกระบวนทัศนในการเขียน

วัตถุจะตองประกาศอยางชัดเจน การ

คลาส" มีตัวอยาง ดังนี้ 

 

ภายในคลาสเดียวกัน 

$blender ใหสามารถ 

เรียกใชเมธอดของคลาส Appliance 
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2.5 การแปลงชนิดขอมูล 

 การแปลงชนิดขอมูลหนึ่งไปเปนชนิดขอมูลอื่นๆ ไดนั้น จําเปนตองรูถึงชนิดของขอมูลที่จะแปลงไป 

การแปลงคาชนิดขอมูลสามารถทําไดโดยการวางชนิดที่ตองการแปลงไวในดานหนาตัวแปรที่จะทําการแปลง 

สําหรับรายละเอียดชนิดของตัวแปลง แสดงใน
 

ตารางที่ 2.2 ตัวดําเนินการแปลงชนิดของขอมูล

Cast Operators   

(array)     

(bool) or (boolean)   

(int) or (integer)   

(int64) 64-bit    

(object)     

(real) or (double) or (float)  

(string)     
 

 ตัวอยางที่ 2.24 การแปลง

1 <?php 

2  $score=(double)13;

3  printf("Data Type is: 

4 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type is: double = 13.00

จากตัวอยางที่ 2.24 การแปลง

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดชนิดใหกับตัวแปร

เทากับคาที่ไดมาจากการแปลงเลขจํานวนเต็ม

บรรทัดที่ 3 ใชคําสั่ง printf 

ใชสําหรับดูชนิดของขอมูลวาเปนชนิดอะไร

ภายในคําสั่ง printf จึงตองกําหนดรูปแบบการแสดงผลดวย 

บรรทัดที่ 4 สิ้นสุดสคริปต

ตัวอยางการแปลงคาขอมูลชนิด

ทศนิยม เลขทศนิยมที่อยูดานหลังจะถูกปดทิ้ง 
 

 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การแปลงชนิดขอมูลหนึ่งไปเปนชนิดขอมูลอื่นๆ ไดนั้น จําเปนตองรูถึงชนิดของขอมูลที่จะแปลงไป 

การแปลงคาชนิดขอมูลสามารถทําไดโดยการวางชนิดที่ตองการแปลงไวในดานหนาตัวแปรที่จะทําการแปลง 

สําหรับรายละเอียดชนิดของตัวแปลง แสดงในตารางที่ 2.2 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตัวดําเนินการแปลงชนิดของขอมูล 

  Conversion ความหมาย 

  Array  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดอารเรย

  Boolean กําหนดใหเปนขอมูลชนิดบูลีน

  Integer  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม

  integer  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 

  Object  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดวัตถุ

  Float  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง

  String  กําหนดใหเปนขอมูลชนิดขอความ

การแปลงเลขจํานวนเต็มเปนเลขจํานวนจริง 

$score=(double)13; 

printf("Data Type is: %s = %.2f", gettype($score), $score); 

Data Type is: double = 13.00 

การแปลงเลขจํานวนเต็มเปนเลขจํานวนจริง อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

กําหนดชนิดใหกับตัวแปร $score เปนชนิดเลขจํานวนจริง และกําหนดคาใหมีคา

เลขจํานวนเต็มเปนเลขจํานวนจริง ดวย (double)13 

printf เพื่อแสดงผลขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง (เมื่อ

ใชสําหรับดูชนิดของขอมูลวาเปนชนิดอะไร ผลของฟงกชันจะสงผลกลับเปนขอมูลชนิดขอความ ดังนั้น

จึงตองกําหนดรูปแบบการแสดงผลดวย %s) 

สคริปต PHP 

ตัวอยางการแปลงคาขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง เปนเลขจํานวนเต็ม ในกรณีที่คาของขอมูลมีเลข

ดานหลังจะถูกปดทิ้ง ตัวอยางดังนี้ 

MySQL 

การแปลงชนิดขอมูลหนึ่งไปเปนชนิดขอมูลอื่นๆ ไดนั้น จําเปนตองรูถึงชนิดของขอมูลที่จะแปลงไป 

การแปลงคาชนิดขอมูลสามารถทําไดโดยการวางชนิดที่ตองการแปลงไวในดานหนาตัวแปรที่จะทําการแปลง 

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดอารเรย 

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดบูลีน 

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนเต็ม 64 บิต 

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดวัตถ ุ

กําหนดใหเปนขอมูลชนิดเลขจํานวนจริง 

ใหเปนขอมูลชนิดขอความ 

เปนชนิดเลขจํานวนจริง และกําหนดคาใหมีคา

เมื่อฟงกชัน gettype 

ผลของฟงกชันจะสงผลกลับเปนขอมูลชนิดขอความ ดังนั้น

ในกรณีที่คาของขอมูลมีเลข



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 2.25 การแปลงคาขอมูลชนิด

1 <?php 

2 $score=(int)13.99;

3 printf("Data Type is: 

4 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type is: integer = 13

 จากตัวอยางที่ 2.25 การแปลงคาขอมูลชนิดเลขจํานวนจริงเปนเลขจํานวนเต็ม

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดชนิดใหกับตัวแปร

คาที่ไดมาจากการแปลงเลขจํานวน

บรรทัดที่ 3 ใชคําสั่ง 

ดานหลังจะถูกปดทิ้งทั้งหมด 

บรรทัดที่ 4 สิ้นสุดสคริปต
 

 ตัวอยางที่ 2.26 การแปลงคาขอมูลชนิดขอความไปเปนชนิด

1 <?php 

2  $score = (int)"This is a 

3  printf("Data Type is: 

4 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type is: integer = 0

 จากตัวอยางที่ 2.26 การแปลงคาขอมูลชนิดขอความไปเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดชนิดใหกับตัวแปร

เทากับคาที่ไดมาจากการแปลงขอความเปน

บรรทัดที่ 3 ใชคําสั่ง 

ขอความเมื่อถูกแปลงขอมูลเปนชนิด

จะมีคาเปน 0 ดังนั้นควรระวัง เมื่อมีการแปลงขอ

บรรทัดที่ 4 สิ้นสุดสคริปต

 

บทที่ 2 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การแปลงคาขอมูลชนิดเลขจํานวนจริงเปนเลขจํานวนเต็ม

$score=(int)13.99; 

printf("Data Type is: %s = %d", gettype($score), $score); 

Data Type is: integer = 13 

การแปลงคาขอมูลชนิดเลขจํานวนจริงเปนเลขจํานวนเต็ม

สคริปต PHP 

กําหนดชนิดใหกับตัวแปร $score เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม และกําหนดคาใหเทากับ

การแปลงเลขจํานวนจริงเปนเลขจํานวนเต็ม ดวย (int)13.99 

ใชคําสั่ง printf เพื่อแสดงผลขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง

สคริปต PHP 

การแปลงคาขอมูลชนิดขอความไปเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

"This is a text of 2015"; 

ata Type is: %s = %d",gettype($score),$score); 

Data Type is: integer = 0 

การแปลงคาขอมูลชนิดขอความไปเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

สคริปต PHP 

กําหนดชนิดใหกับตัวแปร $score เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม และกําหนดคาใหมี

ขอความเปนเลขจํานวนเต็ม ดวย (int)"This is a text of 

ใชคําสั่ง printf เพื่อแสดงผลขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง จะเห็นไดวาขอมูลชนิด

ขอความเมื่อถูกแปลงขอมูลเปนชนิดตัวเลข ไมวาจะเปนเลขจํานวนเต็มหรือเลขจํานวนจริง คาของตัวแปร

เมื่อมีการแปลงขอมูลลักษณะเชนนี้ 

สคริปต PHP 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เปนเลขจํานวนเต็ม 

การแปลงคาขอมูลชนิดเลขจํานวนจริงเปนเลขจํานวนเต็ม อธิบายดังนี้ 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม และกําหนดคาใหเทากับ

เพื่อแสดงผลขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง โดยเลขทศนิยมที่อยู

เลขจํานวนเต็ม 

การแปลงคาขอมูลชนิดขอความไปเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม อธิบายดังนี้ 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม และกําหนดคาใหมี

(int)"This is a text of 2015"  

จะเห็นไดวาขอมูลชนิด

หรือเลขจํานวนจริง คาของตัวแปร



24 บทที่ 2 PHP เบื้องตน 
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 ตัวอยางที่ 2.27 การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดอารเรย

1 <?php 

2 $name = "Suratthani Rajabhat University

3 $arrayname = (array)$name;

4 printf("Data Type is: 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type is: array = Suratthani Rajabhat University

จากตัวอยางที่ 2.27 การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดอารเรย

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 3  กําหนดชนิดใหกับตัวแปร 

อารเรยลําดับที่ 0 มีคาเทากับคาที่อยูในตัวแปร 

บรรทัดที่ 4 ใชคําสั่ง printf 

บรรทัดที่ 5 สิ้นสุดสคริปต
 

 ตัวอยางที่ 2.28 การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดวัตถุ

1 <?php 

2  $name = "Suratthani Rajabhat University";

3  $obj = (object) $name;

4  printf("Data Type is: 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type is: object = Suratthani 

 จากตัวอยางที่ 2.28 การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดวัตถุ

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 3  กําหนดชนิดใหกับตัวแปร 

แปร $name  

บรรทัดที่ 4 ใชคําสั่ง printf 

คาขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง 

บรรทัดที่ 5 สิ้นสุดสคริปต
 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดอารเรย 

Suratthani Rajabhat University"; 

$arrayname = (array)$name; 

printf("Data Type is: %s = %s", gettype($arrayname), $arrayname[0]);

Suratthani Rajabhat University 

การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดอารเรย อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $name มีคาเปนขอความคําวา "Suratthani Rajabhat University

กําหนดชนิดใหกับตัวแปร $arrayname เปนชนิดอารเรย และกําหนด

มีคาเทากับคาที่อยูในตัวแปร $name  

printf เพื่อแสดงผลขอมูลจึงไดผลลัพธตามตัวอยาง  

สคริปต PHP 

การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดวัตถุ 

$name = "Suratthani Rajabhat University"; 

$obj = (object) $name; 

printf("Data Type is: %s = %s", gettype($obj), $obj -> scalar); 

Data Type is: object = Suratthani Rajabhat University 

การแปลงคาขอมูลปกติเปนขอมูลชนิดวัตถุ อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $name มีคาเปนขอความคําวา "Suratthani Rajabhat University"

กําหนดชนิดใหกับตัวแปร $obj เปนชนิดวัตถุ และกําหนดคาใหเทากับคาที่อยูในตัว

printf แสดงคาของตัวแปรวัตถุดวยรูปแบบ $obj -> scalar

 

สคริปต PHP 

MySQL 

gettype($arrayname), $arrayname[0]); 

 

Suratthani Rajabhat University"  

และกําหนดคาใหกับดัชนี

"Suratthani Rajabhat University"  

ใหเทากับคาที่อยูในตัว

> scalar เพื่อแสดงผล



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

2.6 การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ

 ภาษา PHP ถูกออกแบบมาใหมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรไดหลากหลายและ

ทันทวงทีแบบอัตโนมัติ หรือสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทําการ

พิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการอางอิงตัวแปร 

 ตัวอยางที่ 2.29 การปรั

1 <?php 

2  $total=5; 

3  $count="15"; 

4  printf("Data Type of total variable is : %s<br>", gettype($total));

5  printf("Data Type of count variable is : %s<br>", gettype($count));

6  printf("%d + %d

7  $total=$total+$count;

8  printf(" = %d", $total);

9 ?> 

 ผลลัพธ 

 Data Type of total variable is : integer

Data Type of count variable is : string

5 + 15 = 20 

 จากตัวอยางที่ 2.29 การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 4  และ 5 แสดงผลชนิดของตัวแปรแตละตัว

บรรทัดที่ 6  แสดงคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 7 กําหนดคาใหมใหกับตัวแปร 

$total+$count คือ มีคาเทากับ 

อัตโนมัติ ภาษาอื่นๆ จะไมสามารถนําเอาเลขจํานวนเต็มมาบวกกับขอความได

บรรทัดที่ 8 แสดงเครื่องหมายเทากับและคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 9 สิ้นสุดสคริปต

 ตัวอยางที่ 2.30 การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ

1 <?php 

2 $total = "45 fire engines";

บทที่ 2 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ 

ถูกออกแบบมาใหมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรไดหลากหลายและ

หรือสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทําการ

พิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการอางอิงตัวแปร มตีัวอยางดังนี้ 

การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัต ิแบบที่ 1 

printf("Data Type of total variable is : %s<br>", gettype($total));

printf("Data Type of count variable is : %s<br>", gettype($count));

%d ", $total, $count); 

$total=$total+$count; 

", $total); 

Data Type of total variable is : integer 

Data Type of count variable is : string 

การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัต ิแบบที่ 1 อธิบายดังนี้

สคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $total มีคาเทากับ 5 (เลขจํานวนเต็ม

กําหนดคาใหกับตัวแปร $count มีคาเทากับ 15 (ขอความ) 

แสดงผลชนิดของตัวแปรแตละตัว โดยใชฟงกชัน gettype

แสดงคาตัวแปร $total + $count ผลลัพธที่ได คือ 5 + 15 

กําหนดคาใหมใหกับตัวแปร $total มีคา เทากับผลรวมของตัวแปร 

คือ มีคาเทากับ 20 (ลักษณะดังกลาวจึงถือไดวาเปนการปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบ

จะไมสามารถนําเอาเลขจํานวนเต็มมาบวกกับขอความได) 

แสดงเครื่องหมายเทากับและคาตัวแปร $total คือ =20 

สคริปต PHP 

การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัต ิแบบที่ 2 

$total = "45 fire engines"; 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ถูกออกแบบมาใหมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรไดหลากหลายและ

หรือสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทําการ

printf("Data Type of total variable is : %s<br>", gettype($total)); 

printf("Data Type of count variable is : %s<br>", gettype($count)); 

อธิบายดังนี้ 

เลขจํานวนเต็ม) 

gettype( ) 

 

มีคา เทากับผลรวมของตัวแปร 

ลักษณะดังกลาวจึงถือไดวาเปนการปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบ
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

3 $incoming = 10; 

4 $total = $incoming + $total;

5 printf("%d ", $total);

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 55 

 จากตัวอยางที่ 2.30 การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ แบบที่ 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 3  กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 4  กําหนดใหตัวแปร 

ตัวมันเองบวกดวยคาในตัวแปร $incoming

ดวยตัวเลขหรือไม หากมีระบบจะเลือกคาตัวเลขในชวงตนแลวตัดขอมูลที่เปนขอความออกทั้งหมดแลวนําไป

บวกกับคาในตัวแปร $incoming โดยสรุปกลาวคือ จากสมการ 

กําหนดใหตัวแปร $total มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 5 แสดงผลคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุดสคริปต
 

2.7 ฟงกชันที่เกี่ยวของกับชนิดขอมูล

 ฟงกชันที่เกี่ยวของกับชนิดขอมูล 

 2.7.1 ฟงกชันเรียกดูชนิดของขอมูล 

ฟงกชัน gettype ( 

ชนิดของขอมูลในตัวแปร คาที่สงกลับมีทั้งหมด 

float, string, array, object, resource, NULL 

 รูปแบบ 

 string gettype ( mixed $var )

 เมื่อ $var หมายถึง ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบชนิด

 ตัวอยางที่ 2.31 การใชฟงกชัน

1 <?php 

2  $name="Suratthani Rajabhat University

3    printf("Data Type is: 

4 ?> 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

$total = $incoming + $total; 

$total); 

การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ แบบที่ 2 อธิบายดังนี้

สคริปต PHP 

ใหตัวแปร $total มีคาเปนชนิดขอความ และกําหนดใหมีคาเทากับ 

กําหนดใหตัวแปร $incoming เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม และกําหนดใหมีคาเทากับ 

กําหนดใหตัวแปร $total เดิมเปนชนิดขอความ เมื่อกําหนดใหมีคาเทากับผลบวกของ

$incoming โดยระบบจะตรวจสอบวาขอความที่อยูในตัวแปร 

ดวยตัวเลขหรือไม หากมีระบบจะเลือกคาตัวเลขในชวงตนแลวตัดขอมูลที่เปนขอความออกทั้งหมดแลวนําไป

โดยสรุปกลาวคือ จากสมการ $total = $incoming + $total 

มีคาเทากับ 45+10 ผลลัพธที่ไดจึงมีคาเทากับ 55 

แสดงผลคาตัวแปร $total 

สคริปต PHP 

กชันที่เกี่ยวของกับชนิดขอมูล 

ฟงกชันที่เกี่ยวของกับชนิดขอมูล (Type-Related Functions) มีรายละเอียด ดังนี้

ฟงกชันเรียกดูชนิดของขอมูล (Retrieving Types Functions) 

 ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเรียกดูชนิดของขอมูล โดยการสง

ชนิดของขอมูลในตัวแปร คาที่สงกลับมีทั้งหมด 9 คา ประกอบดวย boolean, integer, double 

float, string, array, object, resource, NULL และ unknown type รูปแบบการใชงาน ดังนี้

string gettype ( mixed $var ) 

ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบชนิด 

ฟงกชัน gettype ( ) เรียกดูชนิดของขอมูล 

Suratthani Rajabhat University"; 

printf("Data Type is: %s ", gettype($name)); 

MySQL 

อธิบายดังนี้ 

และกําหนดใหมีคาเทากับ "45 fire engines"  

และกําหนดใหมีคาเทากับ 10  

เดิมเปนชนิดขอความ เมื่อกําหนดใหมีคาเทากับผลบวกของ

โดยระบบจะตรวจสอบวาขอความที่อยูในตัวแปร $total ขึ้นตน

ดวยตัวเลขหรือไม หากมีระบบจะเลือกคาตัวเลขในชวงตนแลวตัดขอมูลที่เปนขอความออกทั้งหมดแลวนําไป

$total = $incoming + $total จะเปนการ

มีรายละเอียด ดังนี้ 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเรียกดูชนิดของขอมูล โดยการสงผลกลับเปน

boolean, integer, double หรือ 

รูปแบบการใชงาน ดังนี้ 
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 ผลลัพธ 

 Data Type is: string 

 จากตัวอยางที่ 2.3

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 แสดงผลชนิดของตัวแปร 

ชนิดของขอมูลที่อยูในตัวแปร 

บรรทัดที่ 4 สิ้นสุด

 2.7.2 ฟงกชันแปลงชนิดขอมูล 

ฟงกชัน settype (

ชนิดของขอมูลที่สามารถแปลงไดนั้น มี 

object และ string นอกจากนี้ถาหากการแปลงชนิดขอมูลประสบความสําเร็จ ฟงกชัน 

การสงคากลับผลลัพธจะมีคาเปน 

 รูปแบบ 

 bool settype ( mixed &$var , string $type )

 เมื่อ $var หมายถึง

  $type หมายถึง

    

    

    

    

    

    

    

 ตัวอยางที่ 2.32 การใช

1 <?php 

2  $foo = "5bar"; 

3  $bar = true;    

4  settype ($foo, "integer"); 

5  settype ($bar, "string");  

6 ?> 

 จากตัวอยางที่ 2.32 การใชฟงกชัน 
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2.31 การใชฟงกชัน gettype ( ) เรียกดูชนิดของขอมูล

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $name มีคาเทากับ Suratthani Rajabhat University

แสดงผลชนิดของตัวแปร $name ดวยใชฟงกชัน gettype( )

 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

ฟงกชันแปลงชนิดขอมูล (Converting Types Functions) 

settype ( ) เปนฟงกชันสําหรับแปลงตัวแปรตามที่ระบุใหเปนชนิดอื่นๆ ตามตองการ 

ชนิดของขอมูลที่สามารถแปลงไดนั้น มี 7 ชนิด ประกอบดวย array, boolean, float, integer, null, 

นอกจากนี้ถาหากการแปลงชนิดขอมูลประสบความสําเร็จ ฟงกชัน 

การสงคากลับผลลัพธจะมีคาเปน TRUE หากไมสําเร็จจะสงคากลับเปน FALSE รูปแบบการใชงาน ดังนี้

bool settype ( mixed &$var , string $type ) 

หมายถึง ตัวแปรที่ตองการแปลงชนิด 

หมายถึง ชนิดที่ตองการแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

 "boolean"  คือ  บูลีน 

 "integer"  คือ เลขจํานวนเต็ม 

 "float"  คือ เลขจํานวนจริง 

 "string" คือ ขอความ 

 "array" คือ อารเรย 

 "object" คือ ออบเจ็กต 

 "null"  คือ คาวางหรือไมกําหนดชนิดใดๆ

การใชฟงกชัน settype ( ) เพื่อแปลงหรือกําหนดชนิดขอมูล

 // เปนชนิด string 

 // เปนชนิด boolean 

($foo, "integer");  // ผลลัพธ $foo จะมีคาเทากับ 5 และเปนชนิด 

($bar, "string");    // ผลลัพธ $bar จะมีคาเทากับ "1" และเปนชนิด 

การใชฟงกชัน settype ( ) เพื่อแปลงหรือกําหนดชนิดขอมูล
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เรียกดูชนิดของขอมูล อธิบายดังนี้ 

Suratthani Rajabhat University 

gettype( ) สําหรับเรียกดู

ใหเปนชนิดอื่นๆ ตามตองการ 

n, float, integer, null, 

นอกจากนี้ถาหากการแปลงชนิดขอมูลประสบความสําเร็จ ฟงกชัน settype ( ) จะมี

รูปแบบการใชงาน ดังนี้ 

หรือไมกําหนดชนิดใดๆ 

ชนิดขอมูล 

และเปนชนิด integer 

และเปนชนิด string 

เพื่อแปลงหรือกําหนดชนิดขอมูล อธิบายดังนี้ 
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 บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

 บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

คือขอมูลชนิดขอความ 

 บรรทัดที่ 3  กําหนดใ

ขอมูลชนิดตรรกะหรือบูลีน  

 บรรทัดที่ 4  ใชฟงกชัน 

จํานวนเต็ม ฟงกชันจะพิจารณาวาคาภายในขึ้นตนดวยตัวเลขหรือไม เชน จากตัวอยางคาภายใน

ประกอบดวยเลข 5 แลวตามดวยขอความ

คาใหมที่กําหนดใหตัวแปร $foo จึง

 บรรทัดที่ 5 ใชฟงกชัน 

เปนชนิดตรรกะหรือบูลีน ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดใหมคาภายในตัวแปรจะเปลี่ยนเปน 

คาภายใน ตัวแปรเปนชนิด false เมื่อปรับเป

 บรรทัดที่ 6 สิ้นสุด

 2.7.3 ฟงกชันตรวจสอบชนิดของขอมูล

 ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล ประกอบดวย
 

ตารางที่ 2.3 ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล

ชื่อฟงกชัน 

is_array ( ) 

is_bool ( ) 

is_float ( ) หรือ is_real 

is_integer ( ) หรือ is_int ( ) 

is_null ( ) 

is_numeric ( ) 

is_object ( ) 

is_resource ( ) 

is_scalar ( ) 

is_string ( ) 
 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $foo มีคาเทากับ "5bar" โดยปริยายขอมูลลักษณะเชนนี้

กําหนดใหตัวแปร $bar มีคาเทากับ true โดยปริยายขอมูลลักษณะเชนนี้คือ

ใชฟงกชัน settype เพื่อกําหนดใหตัวแปร $foo แปลงเปนขอมูลชนิด

ฟงกชันจะพิจารณาวาคาภายในขึ้นตนดวยตัวเลขหรือไม เชน จากตัวอยางคาภายใน

แลวตามดวยขอความ ฟงกชันจะตัดเลือกเฉพาะตัวเลขแลวลบ ขอความทิ้งไป ดังนั้น

จึงเปนชนิดเลขจํานวนเต็มและมีคาเทากับ 5  

ใชฟงกชัน settype เพื่อกําหนดใหตัวแปร $bar เปนชนิดขอความ จากเดิม

เปนชนิดตรรกะหรือบูลีน ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดใหมคาภายในตัวแปรจะเปลี่ยนเปน 

เมื่อปรับเปลี่ยนเปนชนิดขอความจะกลายเปน 0 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

ฟงกชันตรวจสอบชนิดของขอมูล (Type Identifier Functions) 

ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล ประกอบดวย 

ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล 

หนาที่ 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดอารเรยจริงหรือไม

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดตรรกะหรือบูลีนจริงหรือไม

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดเลขจํานวนจริงจริงหรือไม

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดเลขจํานวนเต็มจริงหรือไม

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนคาวางจริงหรือไม 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดตัวเลขจริงหรือไม

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดวัตถุจริงหรือไม 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดติดตอใชทรัพยากรของระบบ

จริงหรือไม 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดขอมูลพื้นฐานที่ภาษา 

รองรับจริงหรือไม ชนิดขอมูลพื้นฐานประกอบดวย 

integer, float และ string สําหรับ array, object

resource ไมถือวาเปนชนิดขอมูลพื้นฐาน   

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดขอความจริงหรือไม

MySQL 

โดยปริยายขอมูลลักษณะเชนนี้

โดยปริยายขอมูลลักษณะเชนนี้คือ

แปลงเปนขอมูลชนิดเลข

ฟงกชันจะพิจารณาวาคาภายในขึ้นตนดวยตัวเลขหรือไม เชน จากตัวอยางคาภายใน

ขอความทิ้งไป ดังนั้น

เปนชนิดขอความ จากเดิม

เปนชนิดตรรกะหรือบูลีน ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดใหมคาภายในตัวแปรจะเปลี่ยนเปน 1 หากกอนหนา

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดอารเรยจริงหรือไม 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดตรรกะหรือบูลีนจริงหรือไม 

จริงหรือไม 

จริงหรือไม 

จริงหรือไม 

 

ติดตอใชทรัพยากรของระบบ

พื้นฐานที่ภาษา PHP 

ชนิดขอมูลพื้นฐานประกอบดวย Boolean, 

array, object, null และ 

จริงหรือไม 
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 จากตารางที่ 2.

ใชงานเหมือนกัน ประกอบดวย ชื่อฟงกชันตรวจสอบ 

หลังจากที่ฟงกชันทําการตรวจสอบแลว

ตรวจสอบ หากไมตรงกับชนิดขอมูลที่ตรวจสอบจะสงคากลับเปน 

ขอมูล นิยมใชรวมกับโครงสรางควบคุมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข เชน 

 รูปแบบ 

 boolean is_name (mixed var)  

 เมื่อ $var หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 2.33 การใช

1 <?php 

2 $a = false; 

3 if (is_bool($a) === true) {

4      echo "Yes, this is a boolean";

5 } else { 

6  echo "No, this is a 

7 } 

8 ?> 

 ผลลัพธ 

 Yes, this is a boolean

 จากตัวอยางที่ 2.33 การใชฟงกชัน 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2  กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 ใชฟงกชัน

สําหรับตรวจสอบวาตัวแปรหรือคาของขอมูลที่ระบุเปน

ตรวจสอบเปนจริงตามเงื่อนไข จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 

เรียบรอย ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 4 แสดงคําวา 

โครงสรางเงื่อนไข if ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 5 ในกรณีที่เปนเท็จจะ

บรรทัดที่ 6 แสดงคําวา 

ตัวแปร เมื่อทํางานเสร็จก็จะไปบรรทัดที่ 
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.3 ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล ทุกฟงกชันจะมีรูปแบบการ

ใชงานเหมือนกัน ประกอบดวย ชื่อฟงกชันตรวจสอบ และในพารามิเตอรใหใสตัวแปรที่ตองการตรวจสอบ 

หลังจากที่ฟงกชันทําการตรวจสอบแลว และจะสงคากลับเปน true หากคาของตัวแปรตรงกับชนิดขอมูลที่

ตรวจสอบ หากไมตรงกับชนิดขอมูลที่ตรวจสอบจะสงคากลับเปน false การใชฟงกชันตรวจสอบชนิด

นิยมใชรวมกับโครงสรางควบคุมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข เชน โครงสรางเงื่อนไข

(mixed var)  // เมื่อกําหนดให is_name แทนชื่อฟงกชันตรวจสอบ

หมายถึง ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบชนิด 

การใชฟงกชัน is_bool ( ) ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดตรรกะหรือบูลีน

=== true) { 

echo "Yes, this is a boolean"; 

No, this is a ",gettype($a); 

Yes, this is a boolean 

การใชฟงกชัน is_bool ( ) อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $a มีคาเทากับ false 

ใชฟงกชัน is_bool ( ) รวมกับโครงสรางเงื่อนไข if โดยฟงกชัน 

สําหรับตรวจสอบวาตัวแปรหรือคาของขอมูลที่ระบุเปนชนิดตรรกะหรือบูลีนจริงหรือไม

ตรวจสอบเปนจริงตามเงื่อนไข จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 4 เมื่อทําตามคําสั่งโครงสรางเงื่อนไข

ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 7 

แสดงคําวา Yes, this is a boolean เมื่อทํางานตามคําสั่งเสร็จจะออกจาก

ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 7 

ในกรณีที่เปนเท็จจะเขาสูเงื่อนไขของโครงสรางเงื่อนไข else  

แสดงคําวา No, this is a แลวตามดวยฟงกชัน gettype ($a) 

เมื่อทํางานเสร็จก็จะไปบรรทัดที่ 7 เพื่อออกจากโครงสรางเงื่อนไข if…else 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ทุกฟงกชันจะมีรูปแบบการ

และในพารามิเตอรใหใสตัวแปรที่ตองการตรวจสอบ 

หากคาของตัวแปรตรงกับชนิดขอมูลที่

การใชฟงกชันตรวจสอบชนิด

โครงสรางเงื่อนไข if เปนตน ดังนี้ 

แทนชื่อฟงกชันตรวจสอบ 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดตรรกะหรือบูลีน 

โดยฟงกชัน is_bool ( ) ใช

จริงหรือไม หากผลของการ

โครงสรางเงื่อนไข if เสร็จ

เมื่อทํางานตามคําสั่งเสร็จจะออกจาก

 

gettype ($a) เพื่อแสดงชนิดของ
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บรรทัดที่ 7 สิ้นสุดโครงสรางเงื่อนไข

บรรทัดที่ 8 สิ้นสุดสคริปต
 

 ตัวอยางที่ 2.34 การใชฟงกชัน

1 <?php 

2  if (is_int (23)) { 

3     echo "is 

4  } else { 

5       echo "is not an integer";

6  } 

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 is an integer 

 จากตัวอยางที่ 2.34 การใชฟงกชัน 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2  ใชฟงกชัน is_int( ) 

ตรวจสอบวาตัวแปรหรือคาของขอมูลที่ระบุเปนเลขจํานวนเต็ม

จริงตามเงื่อนไข จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 3 แสดงคําวา is 

จากโครงสรางเงื่อนไข if…else ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 4 ในกรณีที่เปนเท็จจะเขาสู

บรรทัดที่ 5 แสดงผลคําวา 

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุดโครงสรางเงื่อนไข

บรรทัดที่ 7 สิ้นสุดสคริปต

 ตัวอยางที่ 2.35 ตัวอยางการใช

1 <?php 

2  $db_link = mysql_connect(

3 if (!is_resource($db_link)

4     die("Can

5  } 

6 ?> 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

โครงสรางเงื่อนไข if…else 

สคริปต PHP 

ฟงกชัน is_int ( ) ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

 

echo "is an integer"; 

echo "is not an integer"; 

การใชฟงกชัน is_int ( ) อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

is_int( ) รวมกับโครงสรางเงื่อนไข if โดยฟงกชัน 

ตรวจสอบวาตัวแปรหรือคาของขอมูลที่ระบุเปนเลขจํานวนเต็มจริงหรือไม หากผลของการตรวจสอบเปน

จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 3 หากเปนเท็จจะไปทํางานตอบรรทัดที่ 4 

is an integer (เปนเลขจํานวนเต็ม) เมื่อทํางานตามคําสั่งเสร็จจะออก

ทํางานตอหลังบรรทัดที่ 6 

ในกรณีที่เปนเท็จจะเขาสูโครงสรางเงื่อนไข else 

แสดงผลคําวา is not an integer (ไมใชเลขจํานวนเต็ม) 

โครงสรางเงื่อนไข if…else 

สคริปต PHP 

ตัวอยางการใชฟงกชัน is_ resource ( ) 

$db_link = mysql_connect("localhost","mysql_user","mysql_pass

!is_resource($db_link)) { 

Can\'t connect" . mysql_error()); 

MySQL 

ตรวจสอบชนิดของขอมูลวาเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม 

โดยฟงกชัน is_int ใชสําหรับ

ผลของการตรวจสอบเปน

เมื่อทํางานตามคําสั่งเสร็จจะออก

mysql_pass"); 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 จากตัวอยางที่ 2.35 การใชฟงกชัน 

MySQL วาสามารถเชื่อมตอไดหรือไม

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

MySQL  

บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบเงื่อนไข โดยใช

($db_link) หากไมสามารถเชื่อมตอได 

สาเหตุมาจากไมสามารถเชื่อมกับฐานขอมูล 

สําหรับการเชื่อมตอฐานขอมูล 

แปร $db_link หากสงผลคากลับเปน 

เมื่อใชงานรวมกับโครงสรางเงื่อนไข

เปนเหตุผลที่ตองการใชเครื่องหมาย

false และ !false คือ true โดยสรุป หากเงื่อนไขของการตรวจสอบ

!false จะทําใหเงื่อนไขเปนจริง

ฐานขอมูลไดจะออกจากโครงสรางเงื่อนไข

บรรทัดที่ 4 สั่งใหโปรแกรมหยุดทํางาน โดยใชฟงก

สามารถเชื่อมตอฐานขอมูลได 

บรรทัดที่ 5 สิ้นสุดโครงสรางเงื่อนไข

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุดสคริปต
 

2.8 คําสงวนของภาษา PHP 

 คําสงวนของภาษา PHP

ภาษา PHP ดังนั้นตองไมนําคําเหลานี้ไปตั้ง

เกิดขอผิดพลาดขึ้นไดมีรายละเอียด

ตารางที่ 2.4 คําสงวนของภาษา

and or

_LINE_ array

class const

die ( ) do

empty ( ) enddeclare

endswitch endwhile

 

บทที่ 2 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การใชฟงกชัน is_ resource ( ) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

วาสามารถเชื่อมตอไดหรือไม อธิบายดังนี้ 

สคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $db_link เปนชนิด resource เพื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

ตรวจสอบเงื่อนไข โดยใชโครงสรางเงื่อนไข if รวมกับ

หากไมสามารถเชื่อมตอได แสดงวา ตัวแปร $db_link ปดการเชื่อมตอกับฐานขอมูล

กับฐานขอมูล MySQL อันเนื่องมาจากชื่อโฮส หรือชื่อผูใชงาน

สําหรับการเชื่อมตอฐานขอมูล MySQL ไมถูกตอง ดังนั้นเมื่อใชฟงกชัน is_resource 

หากสงผลคากลับเปน false แสดงวาเชื่อมตอไมได หากเปน true แสดงวาเชื่อมตอได

โครงสรางเงื่อนไข if เงื่อนไขจะตองเปนจริงเทานั้นถึงจะเขาไปทําคําสั่งภายในเงื่อนไข จึง

หมาย ! (not) เพื่อทําเปนเงื่อนไขปฏิเสธหรือตรงกันขาม

โดยสรุป หากเงื่อนไขของการตรวจสอบดวยโครงสรางเงื่อนไข

จะทําใหเงื่อนไขเปนจริง จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 4 หากเปนเท็จจากเงื่อนไข คือ สามารถเชื่อมตอ

ออกจากโครงสรางเงื่อนไข if คือ ทํางานตอหลังจากบรรทัดที่ 5 (หากมีคําสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม

สั่งใหโปรแกรมหยุดทํางาน โดยใชฟงกชัน die( ) แลวแจงขอความสาเหตุที่ไม

 

โครงสรางเงื่อนไข if 

สคริปต PHP 

 

PHP (Reserved Words in PHP) หมายถึง คําที่จะใชเปนคําสั่งเฉพาะของ

ดังนั้นตองไมนําคําเหลานี้ไปตั้งหรือกําหนดเปนชื่อใหกับตัวแปร หรือฟงกชัน

มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2.4 

ภาษา PHP 

or xor _FILE_ 

array ( ) as break 

const continue declare 

do echo else 

enddeclare endfor endforeach 

endwhile eval ( ) exit ( ) 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

เพื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

รวมกับฟงกชัน is_resource 

ปดการเชื่อมตอกับฐานขอมูล อาจมี

ชื่อผูใชงาน หรือรหัสผาน 

is_resource เพื่อตรวจสอบตัว

แสดงวาเชื่อมตอได แต

จะตองเปนจริงเทานั้นถึงจะเขาไปทําคําสั่งภายในเงื่อนไข จึง

หรือตรงกันขาม เชน !true คือ 

โครงสรางเงื่อนไข if ไดผลเปน 

หากเปนเท็จจากเงื่อนไข คือ สามารถเชื่อมตอ

หากมีคําสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม) 

แลวแจงขอความสาเหตุที่ไม

หมายถึง คําที่จะใชเปนคําสั่งเฉพาะของ

ฟงกชัน มิฉะนั้นจะทําให

exception (5) 

case 

default 

elseif 

 endif 

extends 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

ตารางที่ 2.4 (ตอ) 

For foreach 

include ( ) include_once

print require ( 

switch unset ( )

_FUNCTION_ _CLASS_

interface (5) implements

protected (5) abstract (5)

throw (5) cfunction

(4 only) 
 

สรุป 

 เครื่องมือที่ ใชเขียนสคริปต 

Notepad++, EditPlus, vi และ Adobe Dreamweaver 

จะใชเทคนิควิธีการแทรกประโยคคําสั่งรวมกับ 

สคริปต PHP ซึ่งหลักๆ การบอกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของสคริปต 

1) XML Style หรือ Default Syntax 

Style และประโยคคําสั่งที่เขียนในแตละบรรทัดเรียกวาสคริปตคําสั่ง แตละสคริปตคําสั่งจะตองใส

เครื่องหมาย ; (Semicolon) เพื่อบอกจุดสิ้นสุดในแตละสคริปตคําสั่ง ชนิดของขอมูลที่รองรับในภาษา 

PHP มีหลายชนิด ดังนั้นกอนการเขียนสคริปต 

ใหเหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อความถูกตองในการประมวลผลและแสดงผลลัพธตามตองการ
 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายเหตุผล และรูปแบบการเขียน

อะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ

2. จงอธิบายคําสั่งที่ใชแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอรที่สําคัญของภาษา 

งาน และยกตัวอยางประกอบ 

3. จงอธิบายถึงตัวกําหนดชนิดการแสดงผลที่ใชงานรวมกับคําสั่ง 

ประกอบ 

4. จงอธิบายถึงชนิดขอมูลที่รองรับในภาษา 

ยกตัวอยางประกอบ 

5. จงอธิบายถึงฟงกชันเรียกดูชนิดของขอมูล

ชนิดของขอมูล พรอมยกตัวอยางประกอบ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 function global 

include_once ( ) isset ( ) list ( ) 

 ) require_once ( ) return ( ) 

 use var 

_CLASS_ _METHOD_ nal ( ) php_user_lter

implements (5) extends public (5) 

(5) clone (5) try (5) 

cfunction 

 

old_function 

(4 only) 

 

เครื่องมือที่ ใชเขียนสคริปต PHP สามารถเลือกใชไดหลายโปรแกรม เชน 

Adobe Dreamweaver เปนตน รูปแบบการเขียนสคริปต 

จะใชเทคนิควิธีการแทรกประโยคคําสั่งรวมกับ HTML tags จุดที่สําคัญ คือ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ

ซึ่งหลักๆ การบอกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของสคริปต PHP มี 4 รูปแบบ ประกอบดวย 

Default Syntax 2) SGML Style หรือ Short Tags 3) Script Style 

และประโยคคําสั่งที่เขียนในแตละบรรทัดเรียกวาสคริปตคําสั่ง แตละสคริปตคําสั่งจะตองใส

เพื่อบอกจุดสิ้นสุดในแตละสคริปตคําสั่ง ชนิดของขอมูลที่รองรับในภาษา 

มีหลายชนิด ดังนั้นกอนการเขียนสคริปต PHP ควรศึกษา ทําความเขาใจ และเลือกใชชนิดของขอมูล

ใหเหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อความถูกตองในการประมวลผลและแสดงผลลัพธตามตองการ

เหตุผล และรูปแบบการเขียนสคริปต PHP แทรกใน HTML tags 

พรอมยกตัวอยางประกอบในแตละรูปแบบ 

จงอธิบายคําสั่งที่ใชแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอรที่สําคัญของภาษา PHP 

จงอธิบายถึงตัวกําหนดชนิดการแสดงผลที่ใชงานรวมกับคําสั่ง printf พรอมยกตัวอยาง

จงอธิบายถึงชนิดขอมูลที่รองรับในภาษา PHP รายละเอียดของแตละชนิด

ฟงกชันเรียกดูชนิดของขอมูล ฟงกชันแปลงชนิดขอมูล และฟงกชันตรวจสอบ

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

MySQL 

if 

new 

static 

while 

php_user_lter (5) 

private (5) 

catch (5) 

 

สามารถเลือกใชไดหลายโปรแกรม เชน Notepad, 

เปนตน รูปแบบการเขียนสคริปต PHP นั้น  

จุดที่สําคัญ คือ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ

รูปแบบ ประกอบดวย  

pt Style และ 4) ASP 

และประโยคคําสั่งที่เขียนในแตละบรรทัดเรียกวาสคริปตคําสั่ง แตละสคริปตคําสั่งจะตองใส

เพื่อบอกจุดสิ้นสุดในแตละสคริปตคําสั่ง ชนิดของขอมูลที่รองรับในภาษา 

กษา ทําความเขาใจ และเลือกใชชนิดของขอมูล

ใหเหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อความถูกตองในการประมวลผลและแสดงผลลัพธตามตองการ 

HTML tags มีรูปแบบ

PHP รูปแบบการใช

พรอมยกตัวอยาง

รายละเอียดของแตละชนิดพอสังเขป พรอม

ฟงกชันตรวจสอบ


