
 

 

 

บทที่ 3 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 
 

 ในการศึกษาการเขียนโปรแกรมทุกภาษา สิ่งที่ควรเรียนรูเปนลําดับแรกๆ คือ การกําหนดตัวแปร

สําหรับเก็บขอมูลบางอยางเอาไวกอนจะนําไปใชงานอื่นๆ ตอไป และขั้นตอนถัดไปก็คือ ทําความรูจักการ

ใชตัวดําเนินการแบบตางๆ เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลใหไดผลลัพธตามตองการ 
 

3.1 ตัวแปร 

 ตัวแปร (Variable) ใชในการเก็บพักขอมูลบางอยางกอนที่จะนําขอมูลนั้นไปใชงานอื่นๆ ตอไป 

สําหรับตัวแปรในภาษา PHP ไมจําเปนตองไดรับการประกาศอยางชัดเจนเหมือนภาษาอื่นๆ แตก็ไมเปนสิ่ง

ที่ดีนักหากขาดทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี ก็อาจจะทําใหเกิดความสับสนในการใชงานได ในภาษา PHP 

มขีอกําหนดสําหรับประกาศใชตัวแปรที่สําคัญ ดังตอไปนี้  

3.1.1 ตัวแปรในภาษา PHP ไมจําเปนตองระบุชนิดของขอมูล เนื่องจากตัวแปรแตละตัวสามารถ

เก็บขอมูลชนิดใดก็ได 

3.1.2 ตัวแปรในภาษา PHP จะตองข้ึนดวยสัญลักษณเครื่องหมาย $ (Dollar Sign) แลวตามดวย

ชื่อของตัวแปรที่ตองการใชงาน เชน $name, $value, $a, $x เปนตน 

3.1.3 การตั้งชื่อตัวแปรตองขึ้นตน ดวยอักษร a-z หรือ A-Z หรือเครื่องหมาย _ (Underscore) 

เทานั้น หามขึ้นตนดวยตัวเลข 0-9 หรืออักขระอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ตัวอยางการกําหนดตัวแปรที่ถูกตอง 

เชน $name, $_price, $value1, $num2string เปนตน 

3.1.4 การเขียนตัวแปรดวยลักษณะ ตัวพิมพที่แตกตางกัน ถือวาเปนตัวแปรคนละตัว เชน $abc, 

$ABC เปนตน จะถือวาไมใชตัวแปรเดียวกัน 

3.1.5 สามารถนําอักขระภาษาอื่นๆ มาตั้งเปนชื่อตัวแปรได เชน $ชื่อ, $จํานวน1, $ผลลัพธ เปน

ตน แตโดยทั่วไปแลว นิยมตั้งชื่อตัวแปรเปนภาษาอังกฤษมากกวา 

 

3.2  การกําหนดคาตัวแปร 

เมื่อไดประกาศตัวแปรก็สามารถเริ่มตนใชงานไดทันที แตกอนที่จะนําตัวแปรไปใชงานไดนั้น  

ตัวแปรจะตองเก็บขอมูลบางอยางเอาไว หรือเรียกวาการกําหนดคาตัวแปร การกําหนดคาตัวแปรแบบ

งายๆ คือ การคัดลอกคาหรือโอนถายคาของนิพจนหรือสมการตางๆ โดยมีสัญลักษณที่ใชกําหนดคา คือ 

เครื่องหมาย = (เทากับ) การกําหนดคาตัวแปรหลักๆ จะมีอยูดวยกัน 4 วิธี คือ 1) กําหนดคาตัวแปรปกติ 

(Value assignment) 2) กําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง (Reference assignment) 3) กําหนดคาตัว
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

แปรซอนตัวแปร (Variable variables a

variables) ดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดคาตัวแปรปกติ

 การกําหนดคาตัวแปรรูปแบบนี้ เปนการกําหนดคาตัวแปรแบบงายที่สุดและนิยมใชงาน

โดยทั่วไป สามารถกําหนดไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับชนิดขอมูล ดังนี้

 1) การกําหนดคาตัวแปร
 

 ตัวอยางที่ 3.1 การกําหนดคาตัวแปร

1 <?php 

2  $x = 123; 

3  $y = 4.56; 

4  $z = -789; 

5 ?> 

  จากตัวอยางที่ 3

  บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

  บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

  บรรทัดที่ 3 กําหนด

  บรรทัดที่ 4 กําหนด

  บรรทัดที่ 5 สิ้นสุดสคริปต 

 2) การกําหนดคาตัวแปร

นั่นคือกําหนดขอความไวภายในเครื่องหมาย 

ตัวอยางดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 3.2 การกําหนดคาตัวแปรชนิด

1 <?php 

2  $name = "Parinya

3  $country = 'Thailand

4  $phone = '0123456789

5 ?> 

จากตัวอยางที่ 3

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

Variable variables assignment) และ 4) กําหนดตัวแปรคา

การกําหนดคาตัวแปรปกต ิ

การกําหนดคาตัวแปรรูปแบบนี้ เปนการกําหนดคาตัวแปรแบบงายที่สุดและนิยมใชงาน

โดยทั่วไป สามารถกําหนดไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับชนิดขอมูล ดังนี้ 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดตัวเลข ตัวอยางดังนี้ 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดตัวเลข 

3.1 เปนการกําหนดคาตัวแปรชนิดตัวเลข อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $x มีคาเทากับ 123 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $y มีคาเทากับ 4.56 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $z มีคาเทากับ -789 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดขอความ สามารถกําหนดไดตามรูปแบบการเขียน

ในเครื่องหมาย Double Quotes ("…") หรือ Single Quotes (

การกําหนดคาตัวแปรชนิดขอความ 

Parinya"; 

Thailand'; 

0123456789'; 

3.2 เปนการกําหนดคาตัวแปรชนิดขอความ อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $name มีคาเทากับ "Parinya" 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $country มีคาเทากับ 'Thailand

MySQL 

คาคงที่ (Constants 

การกําหนดคาตัวแปรรูปแบบนี้ เปนการกําหนดคาตัวแปรแบบงายที่สุดและนิยมใชงาน

ชนิดตัวเลข อธิบายดังนี้ 

ตามรูปแบบการเขียนขอความ 

Single Quotes ('…') เทานั้น 

อธิบายดังนี้ 

 

Thailand' 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

บรรทัดที่ 4 

อยูภายในเครื่องหมาย Double Quotes 

นําไปใชคํานวณได 

บรรทัดที่ 5 

 3) การกําหนดคาตัวแปรชนิด

หนึ่ง ดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 3.3 การกําหนดคาตัวแปรชนิด

1 <?php 

2  $first_time = true ;

3  $is_valid = false ;

4 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

 บรรทัดที่ 4 

 การใชงานตัวแปรใน 

หนึ่ง และยังสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดในทันที มีตัวอยาง ดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 3.4 การกําหนดคาตัวแปรแบบ

1 <?php 

2  $color = "red";

3  $number = 12;

4  $age = '12 '; 

5  $sum = 12 + "15"; 

6 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

 บรรทัดที่ 4 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $phone มีคาเทากับ '0123456789

Double Quotes หรือ Single Quotes จะถือวาเปน ชนิด

5 สิ้นสุดสคริปต PHP 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดบูลีน สามารถกําหนดคาเปน true หรือ 

การกําหนดคาตัวแปรชนิดบูลีน 

$first_time = true ; 

is_valid = false ; 

จากตัวอยางที่ 3.3 เปนการกําหนดคาตัวแปรชนิดบูลีน อธิบายดังนี้

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาตัวแปร $first_time มีคาเทากับ true 

 กําหนดคาตัวแปร $is_valid มีคาเทากับ false 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

การใชงานตัวแปรใน PHP มีความยืดหยุน ไมจํากัดชนิดของตัวแปรเปนชนิดใดชนิด

หนึ่ง และยังสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดในทันที มีตัวอยาง ดังนี้ 

การกําหนดคาตัวแปรแบบไมจํากัดชนิดของตัวแปร 

$color = "red"; 

$number = 12; 

 

$sum = 12 + "15";   // ผลลัพธ $sum = 27 

จากตัวอยางที่ 3.4 เปนการกําหนดคาตัวแปรแบบไมจํากัดชนิดของตัวแปร

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาตัวแปร $color มีคาเทากับ "red" (เปนชนิด

 กําหนดคาตัวแปร $number มีคาเทากับ 12 (เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

 กําหนดคาตัวแปร $age มีคาเทากับ '12' (เปนชนิดขอความ

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 35 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

0123456789' เลขที่เขียน

จะถือวาเปน ชนิดขอความ แตสามารถ

หรือ false อยางใดอยาง

อธิบายดังนี้ 

มีความยืดหยุน ไมจํากัดชนิดของตัวแปรเปนชนิดใดชนิด

ไมจํากัดชนิดของตัวแปร อธิบายดังนี้ 

เปนชนิดขอความ) 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม) 

ขอความ) 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 บรรทัดที่ 5 กําหนดคาตัวแปร 

เลขจํานวนเต็ม นํามาบวกกับ '15' 

สําหรับในภาษา PHP จะปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรโดยอัตโนมัติ ทําใหสามารถนํามารวมคากันได ดังนั้น

ในบรรทัดที่ 5 จึงหมายถึง กําหนดคาตัวแปร 

 บรรทัดที่ 6 สิ้นสุดสคริปต 

 3.2.2 การกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง

การกําหนดคาตัวแปรโดยกา

กับตัวแปรใดๆ ก็ได สามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักและตัวแปรอางอิง เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงคาในตัวแปรใดๆ คาของตัวแปรทั้งหมดที่มีการอางอิงกันจะมีคาหรือขอมูลเดียวกัน การ

กําหนดตัวแปรโดยอางอิงสามารถทําไดโดยการเพิ่มเครื่องหมายแอนด 

หรือดานหนาของตัวแปร มีตัวอยาง

 ตัวอยางที่ 3.5 การกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง

1 <?php 

2  $value1 = "Hello";

3  $value2 =& $value1; 

4  $value2 = "Goodbye"; 

5  printf("Value 1 is %s and Value 2 is %s

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 Value 1 is Goodbye and Value 2 is Goodbye

จากตัวอยางที่ 3.5 เปน

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาตัวแปร 

แปรตัวเดียวกัน) 

บรรทัดที่ 4 กําหนดคาตัวแปร 

$value1 เปลี่ยนแปลงคาตามไปดวย 

บรรทัดที่ 5 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุด

 3.2.3 การกําหนดคาตัวแปร

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กําหนดคาตัวแปร $sum มีคาเทากับ 12 + '15' (เมื่อ 12 

 ขอความ) ลักษณะเชนนี้ในภาษาอื่นๆ จะไมสามารถคํานวณได แต

จะปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรโดยอัตโนมัติ ทําใหสามารถนํามารวมคากันได ดังนั้น

จึงหมายถึง กําหนดคาตัวแปร $sum มีคาเทากับ 27 นั่นเอง 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

การกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง 

การกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง ชวยใหสามารถสรางตัวแปรใหมใหมีคาเชนเดียวกัน

สรางความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักและตัวแปรอางอิง เมื่อมีการ

คาของตัวแปรทั้งหมดที่มีการอางอิงกันจะมีคาหรือขอมูลเดียวกัน การ

กําหนดตัวแปรโดยอางอิงสามารถทําไดโดยการเพิ่มเครื่องหมายแอนด (&) ดานขวาของเครื่องหมายเทากับ

มีตัวอยางดังนี ้

การกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง 

$value1 = "Hello"; 

$value2 =& $value1;  // $value1 และ $value2 มีคาเทากับ "Hello"

$value2 = "Goodbye"; // $value1 และ $value2 มีคาเทากับ "Goodbye"

Value 1 is %s and Value 2 is %s.", $value1, $value2); 

and Value 2 is Goodbye. 

เปนการกําหนดคาตัวแปรโดยการอางอิง อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาตัวแปร $value1 มีคาเทากับ "Hello" 

กําหนดคาตัวแปร $value2 อางอิงคากับตัวแปร $value1 (

กําหนดคาตัวแปร $value2 มีคาเทากับ "Goodbye"

เปลี่ยนแปลงคาตามไปดวย คือ ทั้งตัวแปร $value1 และ $value2 มีคาเทากับ 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $value1 และ $value2 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร 

MySQL 

12 คือ ขอมูลชนิด

ลักษณะเชนนี้ในภาษาอื่นๆ จะไมสามารถคํานวณได แต

จะปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรโดยอัตโนมัติ ทําใหสามารถนํามารวมคากันได ดังนั้น

ชวยใหสามารถสรางตัวแปรใหมใหมีคาเชนเดียวกัน

สรางความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักและตัวแปรอางอิง เมื่อมีการ

คาของตัวแปรทั้งหมดที่มีการอางอิงกันจะมีคาหรือขอมูลเดียวกัน การ

ดานขวาของเครื่องหมายเทากับ

"Hello" 

"Goodbye" 

 

 

$value1 (เสมือนเปนตัว

" ยังผลใหตัวแปร 

มีคาเทากับ "Goodbye" 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปร โดยกําหนดผานอีกตัว

แปรหนึ่ง หรือการกําหนดชื่อตัวแปรตามคาของตัวแปร

ตัวแปรหลักจะตองเปนชนิดขอความ

 

 ตัวอยางที่ 3.6 การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร

1 <?php 

2  $test = "x"; 

3  $$test = 5; 

4  printf("Test value = %s <br>", $test);

5  printf("X value = %d ", $x);

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 Test value = x  

X value = 5 

จากตัวอยางที่ 3.

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาตัวแปร 

เครื่องหมาย ความหมายคือ กําหนดคาใหกับคาของตัวแปร 

"x" คือ มีตัวแปรเพิ่มข้ึนมาอีก 1 

บรรทัดที่ 4 แสดงผล

บรรทัดที่ 5 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 สิ้นสุด

 3.2.4 การกําหนดตัวแปร

การกําหนดตัวแปร

ในโปรแกรม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงคา 

หรือคืนคาไดอีกตอไป จะแตกตางจากการ

เครื่องหมาย $ นําหนาตัวแปร

การสรางและกําหนดคา มีรูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 bool define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] )

 เมื่อ  $name 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปร โดยกําหนดผานอีกตัว

การกําหนดชื่อตัวแปรตามคาของตัวแปร จะสามารถกําหนดคาลักษณะแบบนี้ไดนั้น คาของ

ขอความเทานั้น ตัวอยางดังนี้ 

การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร 

 

 

est value = %s <br>", $test); 

value = %d ", $x); 

3.6 เปนการกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาตัวแปร $test มีคาเทากับ "x" (ขอความเทานั้น

กําหนดคาตัวแปร $$test มีคาเทากับ 5 (ใชสัญลักษณ

เครื่องหมาย ความหมายคือ กําหนดคาใหกับคาของตัวแปร $test เมื่อคาของตัวแปร 

1 ตัวแปร โดยปริยาย คือ $x) 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $test (เปนชนิดขอความ) 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $x (เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม

สิ้นสุดสคริปต PHP 

การกําหนดตัวแปรคาคงที ่

การกําหนดตัวแปรคาคงที่ เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปรมีคาใดคาหนึ่งตลอดการใชงาน

เปลี่ยนแปลงคา เมื่อตัวแปรคาคงที่ถูกกําหนดแลว ตัวแปร

หรือคืนคาไดอีกตอไป จะแตกตางจากการกําหนดคาตัวแปรปกติ นั่นก็คือ ตัวแปรคาคงที่ไมตองใช

นําหนาตัวแปร การสรางและกําหนดคาตัวแปรจําเปนตองใชฟงกชัน 

มีรูปแบบดังนี ้

define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] )

 หมายถึง ชื่อตัวแปร 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 37 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

การกําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปร โดยกําหนดผานอีกตัว

จะสามารถกําหนดคาลักษณะแบบนี้ไดนั้น คาของ

อธิบายดังนี้ 

เทานั้น) 

ใชสัญลักษณ $ ซอนอีก 1 

เมื่อคาของตัวแปร $test มีคาเทากับ 

 

เปนชนิดเลขจํานวนเต็ม) 

คงที่ เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปรมีคาใดคาหนึ่งตลอดการใชงาน

ตัวแปรจะไมสามารถเปลี่ยน

ตัวแปรคาคงที่ไมตองใช

จําเปนตองใชฟงกชัน define ( ) สําหรับ

define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] ) 
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  $value 

 

  $case_insensitive

   

 ตัวอยางที่ 3.7 การกําหนด

1 <?php 

2  define("CONSTANT", "Hello Suratthani.");

3  echo CONSTANT

4  echo Constant 

5  define("GREETING", "Hello Suratthani.", true);

6  echo GREETING

7  echo Greeting .

8 ?> 

 ผลลัพธ 

 Hello Suratthani. 

Constant 

Hello Suratthani. 

Hello Suratthani. 

จากตัวอยางที่ 3.7 เปน

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 ใชฟงกชัน

กําหนดตัวแปรคาคงที่ CONSTANT 

อักษรพิมพใหญเทานั้น) 

บรรทัดที่ 3 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร

Hello Suratthani. 

บรรทัดที่ 4 แสดงผล

บรรทัดที่ 5 ใชฟงกชัน

วา กําหนดตัวแปรคาคงที่ GREETING

true คือ ไมสนใจชื่อตัวแปรที่จะเรียกใชวาเปนอักษรพิมพเล็ก

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 หมายถึง คาที่ตองการกําหนด 

$case_insensitive หมายถึง false คือ ชื่อตัวแปรท่ีจะเรียกใชตองเหมือนกับอักษรท่ี

กําหนด เชน กําหนดเปนอักษรพิมพใหญ เวลาเรียกใชก็

ตองใชอักษรพิมพใหญดวย เปนตน (คาโดยปริยาย

  True คือ ไมสนใจชื่อตัวแปรที่จะเรียกใชวาเปนอักษร

พิมพเล็กหรือพิมพใหญ 

การกําหนดตัวแปรคาคงที ่

define("CONSTANT", "Hello Suratthani."); 

echo CONSTANT . "<br>"; 

 . "<br>"; 

define("GREETING", "Hello Suratthani.", true); 

echo GREETING . "<br>"; 

. "<br>"; 

เปนการกําหนดตัวแปรคาคงที ่อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

ใชฟงกชัน define("CONSTANT", "Hello Suratthani.")

CONSTANT มีคาเทากับ "Hello Suratthani." (กําหนดใหเรียกใช

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปรคาคงที ่CONSTANT ผลลัพธที่แสดงผล

แสดงผลขอความ Constant (ขอความ ไมใชตัวแปร) 

ใชฟงกชัน define("GREETING", "Hello Suratthani.", true)

NG มีคาเทากับ "Hello Suratthani." (โดยกําหนดพารามิเตอรเพิ่มเปน 

ไมสนใจชื่อตัวแปรที่จะเรียกใชวาเปนอักษรพิมพเล็กหรือพิมพใหญ) 

MySQL 

ชื่อตัวแปรท่ีจะเรียกใชตองเหมือนกับอักษรท่ี

กําหนดเปนอักษรพิมพใหญ เวลาเรียกใชก็

คาโดยปริยาย) 

ไมสนใจชื่อตัวแปรที่จะเรียกใชวาเปนอักษร

define("CONSTANT", "Hello Suratthani.") หมายความวา 

กําหนดใหเรียกใชตัวแปรดวย

แสดงผล คือ คําวา  

NG", "Hello Suratthani.", true) หมายความ

พารามิเตอรเพิ่มเปน 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

บรรทัดที่ 6 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร

Hello Suratthani. 

บรรทัดที่ 7 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร

Hello Suratthani. 

บรรทัดที่ 8 สิ้นสุด

 

3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

 การประกาศและกําหนดคาตัวแปรทั้งวิธีกําหนดคาปกติ

กําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร

สคริปตของ PHP ตําแหนงของการประกาศตัวแปรมีผลตอการใชงานหรือเรียกวาขอบเขตของตัวแปร 

(Variable Scope) จะมีผลตอการเข

1) ตัวแปรเฉพาะที่ (Local variables) 2)

3) ตัวแปรสาธารณะ (Global variables) 

(Super Global variables) และ 

 3.3.1 ตัวแปรเฉพาะที่

ตัวแปรเฉพาะที่

ฟงกชันที่ประกาศใชตัวแปรเทานั้น

ฟงกชันได ถึงแมวาชื่อตัวแปรจะเหมือนกัน

ขอบเขตตัวแปรเฉพาะที ่ตัวอยาง
 

 ตัวอยางที่ 3.8 แสดงตัวอยาง

1 <?php 

2  function update_counter ( ) 

3   $counter

4  } 

5  $counter = 10;

6  update_counter

7  echo $counter;

8 ?> 

 ผลลัพธ 

 10 
 

จากตัวอยางที่ 3.8 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปรคาคงที่ GREETING ผลลัพธที่แสดงผล คือ คําวา 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปรคาคงที่ Greeting ผลลัพธที่แสดงผล คือ คําวา 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

การประกาศและกําหนดคาตัวแปรทั้งวิธีกําหนดคาปกติ หรือกําหนดคาแบบอางอิง 

กําหนดคาตัวแปรซอนตัวแปร หรือกําหนดคาตัวแปรคงที่ ในภาษา PHP สามารถประกาศไดทุกที่ใน

ตําแหนงของการประกาศตัวแปรมีผลตอการใชงานหรือเรียกวาขอบเขตของตัวแปร 

จะมีผลตอการเขาถึงและใชงาน ขอบเขตของตัวแปรมี 6 

Local variables) 2) ตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร (Function parameters) 

Global variables) 4) ตัวแปรคงที่ (Static variables) 

และ 6) ตัวแปรที่มีคา NULL มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวแปรเฉพาะที ่

ตัวแปรเฉพาะที่ คือ ตัวแปรที่ถูกประกาศไวภายในฟงกชัน จะมีขอบเขตเฉพาะภายใน

เทานั้น และฟงกชันนั้นๆ ก็ไมสามารถเรียกใชตัวแปร

ถึงแมวาชื่อตัวแปรจะเหมือนกันก็ตาม ถือวาเปนตัวแปรคนละตัว ลักษณะเชนนี้จึงเรียกวา

ตัวอยางดังนี้ 

ตัวอยางการอางอิงตัวแปรเฉพาะที ่

function update_counter ( ) { 

$counter=$counter*2; 

$counter = 10; 

update_counter ( ); 

echo $counter; 

3.8 แสดงตัวอยางการอางอิงตัวแปรเฉพาะที่ อธิบายดังนี้

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 39 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ผลลัพธที่แสดงผล คือ คําวา  

ผลลัพธที่แสดงผล คือ คําวา  

กําหนดคาแบบอางอิง หรือ

สามารถประกาศไดทุกที่ใน

ตําแหนงของการประกาศตัวแปรมีผลตอการใชงานหรือเรียกวาขอบเขตของตัวแปร 

 ชนิด ประกอบดวย  

Function parameters)  

variables) 5) ตัวแปรพิเศษ  

คือ ตัวแปรที่ถูกประกาศไวภายในฟงกชัน จะมีขอบเขตเฉพาะภายใน

ตัวแปรที่ประกาศไวภายนอก

ลักษณะเชนนี้จึงเรียกวา

เฉพาะที่ อธิบายดังนี้ 
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บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนฟงกชัน 

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย 

ทํางานตามลําดับคําสั่งแลวเสร็จ จะไปทํางานตอ

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

คูณดวย 2 (หากไมมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร โดยปริยายตัวแปรจะมีคาเปน 

เมื่อนํามาคูณดวย 2 จะมีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 4 จบการทํางานของฟงกชัน

บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 เรียกใชงานฟงกชัน 

บรรทัดที่ 7 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

การกําหนดคาตัวแปร ในบรรทัดที่ 5

ตามที่ไดกลาวถึงไวขางตน 

บรรทัดที่ 8 สิ้นสุด

 3.3.2 ตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร

ตัวแปรฟงกชันพารามิ เตอร  คือ ตัวแปรที่ถูกส งผานไปยัง

คาพารามิเตอรนั้นสามารถสงไดครั้งละหลายๆ ตัวแปร โดยทําการคั่นแตละพารามิเตอรดวยเครื่องหมาย 

comma (,) สําหรับรูปแบบการสงคาจะกลาวถึงในบทถัดไป ตัวอยางการสงคาตัวแปร

ตัวอยางดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 3.9 แสดงตัวอยาง

1 <?php 

2  function update_counter ($count

3   $counter=$count

4   return $count

5   } 

6  $counter = 10; 

7  $counter = update_counter (

8  echo $counter;

9 ?> 

 ผลลัพธ 

 20 

ฟงกชันสงคากลับ 
เปน 20 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เริ่มตนสคริปต PHP 

เริ่มตนฟงกชัน update_count ( ) (ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย { } ของฟงกชัน

จะไปทํางานตอบรรทัดที่ 7) 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $counter มีคาเทากับคาของตัวแปรกอนหนา

หากไมมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร โดยปริยายตัวแปรจะมีคาเปน NULL

จะมีคาเทากับ 0) 

จบการทํางานของฟงกชัน 

กําหนดใหตัวแปร $counter มีคาเทากับ 10 

เรียกใชงานฟงกชัน update_count ( )  

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $counter ผลลัพธที่แสดง คือ 

5 โดยตัวแปรที่อยูในบรรทัดที่ 3 มีขอบเขตของตัวแปรเฉพาะที่

สิ้นสุดสคริปต PHP 

พารามิเตอร 

พารามิ เตอร  คือ ตัวแปรที่ถูกส งผานไปยังฟงกชัน

คาพารามิเตอรนั้นสามารถสงไดครั้งละหลายๆ ตัวแปร โดยทําการคั่นแตละพารามิเตอรดวยเครื่องหมาย 

สําหรับรูปแบบการสงคาจะกลาวถึงในบทถัดไป ตัวอยางการสงคาตัวแปรฟงกชัน

ตัวอยางการอางอิงตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร 

function update_counter ($counter) { 

$counter=$counter*2; 

return $counter; 

 

update_counter ($counter); 

echo $counter; 

สงคาเลข 
เขาไปในฟงกชัน

MySQL 

ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

ของฟงกชัน เมื่อฟงกชัน

มีคาเทากับคาของตัวแปรกอนหนา 

NULL คือ ไมมีคา 

ผลลัพธที่แสดง คือ 10 เปนผลมาจาก

มีขอบเขตของตัวแปรเฉพาะที่ นั่นเอง 

ฟงกชันหนึ่ งๆ การสง

คาพารามิเตอรนั้นสามารถสงไดครั้งละหลายๆ ตัวแปร โดยทําการคั่นแตละพารามิเตอรดวยเครื่องหมาย 

ฟงกชันพารามิเตอร 

สงคาเลข 10  
เขาไปในฟงกชัน 
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จากตัวอยางที่ 3.

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนฟงกชัน 

เรียกใชงานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย 

ตามลําดับแลวเสร็จจะ return ผลลัพธไปใหกับตัวแปร 

กับตัวอยางที่ 3.8 แตกตางที่ฟงกชันมีการกําหนด

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

ที่มาจากตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร ที่

เทากับ 20) 

บรรทัดที่ 4 ฟงกชันสงคากลับดวย 

ตัวแปร $counter ในบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 5 จบการทํางานของฟงกชัน

บรรทัดที่ 6 กําหนดใหตัวแปร

บรรทัดที่ 7 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

ฟงกชัน update_count ( ) คือ 

บรรทัดที่ 8 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 9 สิ้นสุด

 3.3.3 ตัวแปรสาธารณะ

ตัวแปรสาธารณะ คือ

ของโปรแกรม แตจะไมสามารถใชงานไดภายในฟงกชัน แตถาตองการเรียกใชงานตัวแปรสาธารณะ

ภายนอกฟงกชัน ภายในฟงกชัน

หรืออางอิงถึงตัวแปรที่อยูภายนอกฟงกชัน

 ตัวอยางที่ 3.10 แสดง

1 <?php 

2  function update_counter ( ) {

3   GLOBAL $counter;

4   $counter=$counter*2;

5  } 

6  $counter = 10;

7  update_counter ( );

8  echo $counter; 

9 ?> 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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3.9 แสดงตัวอยางการอางอิงตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร

เริ่มตนสคริปต PHP 

เริ่มตนฟงกชัน update_count ($counter) (ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการ

เรียกใชงานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย { } 

ผลลัพธไปใหกับตัวแปร $counter ในบรรทัดที่ 7 ลักษณะการทํางานจะ

ตางที่ฟงกชันมีการกําหนดตัวแปรฟงกชันพารามิเตอรสําหรับการรับ

กําหนดคาใหกับตัวแปร $counter มีคาเทากับคาของตัวแปร 

มาจากตัวแปรฟงกชันพารามิเตอร ที่สงเขาไปในฟงกชัน จากตัวอยาง คือ เลข 

ฟงกชันสงคากลับดวย return $counter (มีคาเทากับ 

ในบรรทัดที่ 7 

จบการทํางานของฟงกชัน 

กําหนดใหตัวแปร $counter มีคาเทากับ 10 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $counter มีคาเทากับ ผลของการ

คือ คาของผลลัพธที่ไดจากการ return ของฟงกชัน 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $counter ผลลัพธที่แสดง คือ 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวแปรสาธารณะ 

ตัวแปรสาธารณะ คือ ตัวแปรที่ประกาศไวภายนอกฟงกชัน สามารถเขาถึงจากสวนใดๆ 

ของโปรแกรม แตจะไมสามารถใชงานไดภายในฟงกชัน แตถาตองการเรียกใชงานตัวแปรสาธารณะ

ฟงกชันจะตองใชคําสั่ง GLOBAL แลวตามดวยชื่อของตัวแปรที่ตองการใชงาน 

ถึงตัวแปรที่อยูภายนอกฟงกชัน ตัวอยางดังนี้ 

แสดงตัวอยางการอางอิงตัวแปรสาธารณะโดยใชคําสั่ง GLOBAL

function update_counter ( ) { 

GLOBAL $counter; 

$counter=$counter*2; 

$counter = 10; 

update_counter ( ); 

echo $counter;   // ผลลัพธ คือ 20 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 41 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ฟงกชันพารามิเตอร อธิบายดังนี้ 

ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการ

{ } ของฟงกชัน เมื่อทํางาน

ลักษณะการทํางานจะคลาย

พารามิเตอรสําหรับการรับและสงคา) 

ของตัวแปร $counter 

ไปในฟงกชัน จากตัวอยาง คือ เลข 10 คูณดวย 2 (มีคา

มีคาเทากับ 20) กลับมาให 

มีคาเทากับ ผลของการเรียกใชงาน

ผลลัพธที่แสดง คือ 20 

สามารถเขาถึงจากสวนใดๆ 

ของโปรแกรม แตจะไมสามารถใชงานไดภายในฟงกชัน แตถาตองการเรียกใชงานตัวแปรสาธารณะที่อยู

แลวตามดวยชื่อของตัวแปรที่ตองการใชงาน  

GLOBAL 
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จากตัวอยางที่ 3.10 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนฟงกชัน 

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยู

เสร็จตามลําดับคําสั่ง จะไปบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 3 กําหนดใหฟงกชันสามารถเรียกใชตั

กําหนดไวภายนอกฟงกชัน ดวยการเพิ่ม 

บรรทัดที่ 4 กําหนดใหตัวแปร

(มีคาเทากับ 20) 

บรรทัดที่ 5 จบการทํางานของฟงกชัน

บรรทัดที่ 6 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 7 เรียกใชงานฟงกชัน 

บรรทัดที่ 8 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 9 สิ้นสุด
 

นอกจากการอางอิงโดยใชคําสั่ง 

สาธารณะได คือ การใชตัวแปรพิเศษ 

อางอิงตัวแปรสาธารณะ มีชื่อเรียกเฉพาะ คือ
 

 ตัวอยางที่ 3.11 การอางอิงตัวแปรสาธารณะ

1 <?php 

2  function update_counter ( ) {

3   $GLOBALS["counter"] = $GLOBALS["counter"]*2;

4  } 

5  $counter = 10; 

6  update_counter ( );

7  echo $counter; 

8 ?> 

จากตัวอยางที่ 3.11

บรรทัดที่ 1 เริ่มตน

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนฟงกชัน 

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย 

เสร็จตามลําดับคําสั่ง จะไปบรรทัดที ่

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

3.10 แสดงตัวอยางการอางอิงตัวแปรสาธารณะ อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

เริ่มตนฟงกชัน update_count ( ) (ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย { } ของฟงกชัน เม่ือทํางาน

จะไปบรรทัดที่ 8) 

กําหนดใหฟงกชันสามารถเรียกใชตัวแปร $counter (ตัวแปรสาธารณะ

กําหนดไวภายนอกฟงกชัน ดวยการเพิ่ม GLOBAL นําหนาชื่อตัวแปร $counter 

กําหนดใหตัวแปร $counter มีคาเทากับ คาของตัวแปรกอนหนา

จบการทํางานของฟงกชัน 

กําหนดใหตัวแปร $counter มีคาเทากับ 10 

เรียกใชงานฟงกชัน update_count ( ) 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $counter ผลลัพธที่แสดง คือ 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

นอกจากการอางอิงโดยใชคําสั่ง GLOBAL แลว ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการอางอิงตัวแปร

การใชตัวแปรพิเศษ มีลักษณะรูปแบบการใชงานแบบอารเรย ตัวแปรพิเศษ

อางอิงตัวแปรสาธารณะ มีชื่อเรียกเฉพาะ คือ $GLOBALS ตัวอยางดังนี้ 

การอางอิงตัวแปรสาธารณะผานตัวแปรพิเศษ $GLOBALS 

function update_counter ( ) { 

$GLOBALS["counter"] = $GLOBALS["counter"]*2; 

 

update_counter ( ); 

echo $counter;   // ผลลัพธ คือ 20 

1 แสดงตัวอยางการอางอิงตัวแปรสาธารณะ อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

เริ่มตนฟงกชัน update_count ( ) (ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

งานฟงกชัน แตถาฟงกชันถูกเรียกใชงานจะทําคําสั่งที่อยูภายในเครื่องหมาย { } ของฟงกชัน เม่ือทํางานแลว

 7) 

MySQL 

อธิบายดังนี้ 

ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

ของฟงกชัน เม่ือทํางานแลว

ตัวแปรสาธารณะ) ที่

มีคาเทากับ คาของตัวแปรกอนหนาคูณดวย 2 

ผลลัพธที่แสดง คือ 20 

ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการอางอิงตัวแปร

ตัวแปรพิเศษที่ใชสําหรับ

สาธารณะ อธิบายดังนี้ 

ฟงกชันจะไมทํางานหากไมมีการเรียกใช

ของฟงกชัน เม่ือทํางานแลว
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บรรทัดที่ 3 เ รี ย ก ใ ช แ ล ะ กํ า ห น ด ค า ตั ว แ ป ร ส า ธ า ร ณ ะ ผ า น ตั ว แ ป ร พิ เ ศ ษ 

$GLOBALS["counter"] มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 4 จบการทํางานของฟงกชัน

บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 6 เรียกใชงานฟงกชัน 

บรรทัดที่ 7 แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 8 สิ้นสุด

 3.3.4 ตัวแปรคงที่ 

ตัวแปรคงที่ จะทําการเก็บคาของตัวแปรนั้นๆ ไวทุกครั้งที่เรียกใช

ฟงกชันกี่ครั้งคาของตัวแปรที่ถูกประกาศเปนแบบคงที่จะถูกปรับปรุงคาไวเสมอ สามารถใชไดกับ

เฉพาะทีเ่ทานั้น มีตัวอยาง ตัวอยาง
 

 ตัวอยางที่ 3.12 การใชงาน

1 <?php 

2  function show

3   STATIC $count = 

4   $count

5   echo $count;

6   echo "<br>";

7  } 

8  show_number

9  show_number

10  show_number

11 ?> 

 ผลลัพธของการทํางานถาหากไมมีการกําหนด 

 10 

 10 

 10 

 แตผลลัพธของการทํางานเมื่อมีการกําหนด 

 10 

 20 

 30 
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เ รี ย ก ใ ช แ ล ะ กํ า ห น ด ค า ตั ว แ ป ร ส า ธ า ร ณ ะ ผ า น ตั ว แ ป ร พิ เ ศ ษ 

มีคาเทากับ $GLOBALS["counter"] คูณดวย 2 (มีคาเทากับ 

จบการทํางานของฟงกชัน 

กําหนดใหตัวแปร $counter มีคาเทากับ 10 

เรียกใชงานฟงกชัน update_count ( ) 

แสดงผลคาที่เก็บในตัวแปร $counter ผลลัพธที่แสดง คือ 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

จะทําการเก็บคาของตัวแปรนั้นๆ ไวทุกครั้งที่เรียกใช

กี่ครั้งคาของตัวแปรที่ถูกประกาศเปนแบบคงที่จะถูกปรับปรุงคาไวเสมอ สามารถใชไดกับ

ตัวอยางดังนี้ 

การใชงานตัวแปรคงที่ 

show_number ( ) { 

STATIC $count = 0; 

$count=$count+10; 

echo $count; 

echo "<br>"; 

number ( ); 

number ( ); 

number ( ); 

ผลลัพธของการทํางานถาหากไมมีการกําหนด STATIC ไวดานหนาของตัวแปร 

แตผลลัพธของการทํางานเมื่อมีการกําหนด STATIC ไวดานหนาตัวแปร $count 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 43 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เ รี ย ก ใ ช แ ล ะ กํ า ห น ด ค า ตั ว แ ป ร ส า ธ า ร ณ ะ ผ า น ตั ว แ ป ร พิ เ ศ ษ 

มีคาเทากับ 20) 

ผลลัพธที่แสดง คือ 20 

จะทําการเก็บคาของตัวแปรนั้นๆ ไวทุกครั้งที่เรียกใชฟงกชัน เมื่อเรียกใช

กี่ครั้งคาของตัวแปรที่ถูกประกาศเปนแบบคงที่จะถูกปรับปรุงคาไวเสมอ สามารถใชไดกับตัวแปร

ไวดานหนาของตัวแปร $count ดังนี้ 

$count จะไดผลลัพธ ดังนี้ 
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 3.3.5 ตัวแปรพิเศษ 

ตัวแปรพิเศษ คือ ตัวแปรที่กําหนดไวลวงหนา

และเรียกใชตัวแปรพิเศษไดจากทุกที่ภายในสคริปต

ณ ปจจุบัน รายละเอียดของเว็บเซิรฟเวอร

1) $_SERVER 2) $_GET 3) $_POST 4) $_ENV 5) 

1) $_SERVER เปนตัวแปรพิเศษ

กําลังทํางานอยู ตัวแปรพิเศษ $_SERVER 

(Element) ที่สามารถเรียกดูขอมูล

ทําหนาที่บอกสารสนเทศแตกตางกัน 

 รูปแบบ 

 $_SERVER["ชื่ออิลิเมนท"]
 

ตารางที่ 3.1 แสดงชื่ออิลิเมนทของ

ชื่ออิลิเมนท 

PHP_SELF เก็บชื่อไฟลที่กําลังทํางานอยู 

ประมวลผลที่ไฟลสคริปตเดิมในขณะนั้น

HTTP_REFERER เก็บคาที่อยู 

REMOTE_ADDR เก็บคา IP Address 

QUERY_STRING เก็บคา Query String 
 

การเรียกใชตัวแปรพิเศษ
 

 ตัวอยางที่ 3.13 การใชงานตัวแปร

1 <?php 

2  printf ("Your IP address is: %s", $_SERVER[

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 Your IP address is: 127.0.0.1
 

2) $_GET เปนตัวแปรพิเศษ

Query String ตอทาย URL ดังภาพที่ 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ตัวแปรที่กําหนดไวลวงหนาภายในระบบของภาษา PHP 

ไดจากทุกที่ภายในสคริปตที่ทํางานอยู เชน เรียกดูรายละเอียดการใชงาน

เว็บเซิรฟเวอร ระบบปฏิบัติการ และอื่นๆ ตัวแปรพิเศษที่สําคัญ ประกอบดวย 

1) $_SERVER 2) $_GET 3) $_POST 4) $_ENV 5) $_COOKIE และ 6) $_SESSION รายละเอียด 

เปนตัวแปรพิเศษที่ใชสําหรับเก็บคาสารสนเทศตางๆ ของเว็บเซิรฟเวอรที่

$_SERVER จัดเก็บอยูในรูปแบบของอารเรย ประกอบไปดวย

เรียกดูขอมูลไดจํานวนมาก โดยอิลิเมนทแตละตัวของตัวแปรพิเศษ 

แตกตางกัน โดยมีรูปแบบการเรียกดูขอมูลตัวแปรพิเศษ $_SERVER 

 

ของตัวแปรพิเศษ $_SERVER ที่สําคัญ และใชงานบอย 

คําอธิบาย 

เก็บชื่อไฟลที่กําลังทํางานอยู อิลิเมนทนี้มักใชเมื่อตองการอางถึงหรือเรียกใชการ

ประมวลผลที่ไฟลสคริปตเดิมในขณะนั้น 

เก็บคาที่อยู URL ของหนาเว็บเพจที่อางถึงในหนาเว็บเพจปจจุบัน

IP Address ของเครื่องไคลเอ็นทที่กําลังเขาชมเว็บเพจนั้นอยู

Query String ทั้งหมดที่ตอทายจาก URL ของหนาเว็บเพจปจจุบัน

การเรียกใชตัวแปรพิเศษ $_SERVER เพื่อแสดง IP Address ที่กําลังใชงานอยู 

ตัวแปรพิเศษ $_SERVER เพื่อเรียกดู IP Address 

IP address is: %s", $_SERVER["REMOTE_ADDR"]); 

127.0.0.1 

เปนตัวแปรพิเศษใชเก็บคาของตัวแปรที่ถูกสงมากับสคริปตในรูปแบบของ 

ดังภาพที่ 3.1 

MySQL 

PHP สามารถเขาถึง

รายละเอียดการใชงานของผูใช 

ที่สําคัญ ประกอบดวย 

รายละเอียด ดังนี้ 

ตางๆ ของเว็บเซิรฟเวอรที่

ประกอบไปดวยอิลิเมนท 

แตละตัวของตัวแปรพิเศษ $_SERVER จะ

$_SERVER ดังนี้ 

นี้มักใชเมื่อตองการอางถึงหรือเรียกใชการ

ของหนาเว็บเพจที่อางถึงในหนาเว็บเพจปจจุบัน 

ที่กําลังเขาชมเว็บเพจนั้นอยู 

ของหนาเว็บเพจปจจุบัน 

ที่กําลังใชงานอยู ตัวอยางดังนี้ 

 

ปตในรูปแบบของ 
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ภาพที่ 3.1 แสดงตัวอยางการสงคาแบบ 

จากภาพที่ 3

ที่สงไปจะอยูหลังเครื่องหมาย "?" 

ละตัวแปร 

3) $_POST เปนตัวแปรพิเศษ

มูลแบบ POST สวนใหญจะอยูในรูปแบบของฟอรมที่กําหนด

แตไมแสดงผลตัวแปรและคาตัวแปรบน 

การกําหนด 

ตางๆ ไป ในสวนหัวของโปรโตคอล 

method GET จะใชในกรณีที่มี 

GET เปนการสราง Query String 

ไมสามารถใชไดกับฟอรมที่มีการสงไฟล

4) $_ENV เปนตัวแปรพิเศษใชสําหรับเก็บตัวแปรที่จัดเก็บสภาพแวดลอมทั่วไป และคา

ตางๆ ของระบบที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร ผลลัพธที่ไดจะแตกตางกันตามรูปแบบของตัวแปรที่ใช เชน 

$COMPUTERNAME เปนตัวแปร 

5) $_COOKIE 

กับเอกสารเว็บเพจทั้งเว็บไซต (

ตัวแปรพิเศษ $_COOKIE ไวที่เครื่องไคลเอ็นต

สรางตัวแปรพิเศษ $_COOKIE

บทตอไป 

6) $_SESSION

งานกับเอกสารเว็บเพจทั้งเว็บไซต

$_SESSION นั้น ระบบจะทําการสรางไฟลเก็บ

การทีจ่ะใชตัวแปรพิเศษ $_SESSION

รายละเอียดการใชงาน จะกลาวถึงในบทตอไป

 ตัวแปรพิเศษ 

เก็บคาตัวแปรไวเพื่อเรียกใชในหนาเว็บเพจตางๆ 

ตัวแปร โดยอายุของตัวแปรพิเศษ 
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แสดงตัวอยางการสงคาแบบ Query String 

3.1 เปนการเชื่อมโยงไปยังหนาคนหาโดยมีการสงคาตัวแปรไป 

"?" และสามารถสงไดครั้งละหลายๆ ตัวแปร โดยใชสัญลักษณ 

เปนตัวแปรพิเศษใชเก็บคาของตัวแปรที่ถูกสงมาจากเว็บเพจ

สวนใหญจะอยูในรูปแบบของฟอรมที่กําหนด "method" เปน POST

แตไมแสดงผลตัวแปรและคาตัวแปรบน URL  

การกําหนด "method" โดยสวนใหญจะกําหนดเปน POST เพื่อใหสงขอมูลจาก 

ในสวนหัวของโปรโตคอล HTTP request สามารถสงขอมูลจํานวนมากได

จะใชในกรณีที่มี field และความยาวขอมูลนอย และไมเปนความลับ เนื่องจากการสงแบบ 

tring จาก field ตางๆ ตอทาย URL โดยอัตโนมัติ 

ที่มีการสงไฟล 

เปนตัวแปรพิเศษใชสําหรับเก็บตัวแปรที่จัดเก็บสภาพแวดลอมทั่วไป และคา

ตางๆ ของระบบที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร ผลลัพธที่ไดจะแตกตางกันตามรูปแบบของตัวแปรที่ใช เชน 

เปนตัวแปร Environment ชนิดหนึ่งที่ใชแสดงชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร

$_COOKIE เปนตัวแปรพิเศษที่ใชสําหรับเก็บคาของขอมูลไวระยะเวลาหนึ่ง

(การเก็บขอมูลไวในตัวแปรพิเศษ $_COOKIE ระบบจะทําการสรางไฟลเก็บ

ไวที่เครื่องไคลเอ็นต) การที่จะใชตัวแปรพิเศษ $_COOKIE

$_COOKIE กอน โดยใชฟงกชัน setcookie ( ) รายละเอียดการใชงาน จะกลาวถึงใน

SESSION เปนตัวแปรพิเศษที่ใชสําหรับเก็บคาของขอมูลไวระยะเวลาหนึ่ง

ไซตเหมือนกับตัวแปรพิเศษ $_COOKIE (การเก็บขอมูลไวใน

ระบบจะทําการสรางไฟลเก็บตัวแปรพิเศษ $_SESSION ไวในฝงของเว็บ

SESSION ไดนั้น จะตองมีการสั่งเริ่มใชเซสชัน โดยใชคําสั่ง 

รายละเอียดการใชงาน จะกลาวถึงในบทตอไป 

ตัวแปรพิเศษ $_COOKIE และ ตัวแปรพิเศษ $_SESSION เหมือนกัน คือ ใชสําหรับ

เก็บคาตัวแปรไวเพื่อเรียกใชในหนาเว็บเพจตางๆ ภายในเว็บไซต และทั้งคูมีความแตกตางกัน คือ 

ตัวแปรพิเศษ $_COOKIE ถูกกําหนดดวยเวลา สวนอายุของ

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 45 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

เปนการเชื่อมโยงไปยังหนาคนหาโดยมีการสงคาตัวแปรไป โดยตัวแปร

และสามารถสงไดครั้งละหลายๆ ตัวแปร โดยใชสัญลักษณ "&" เชื่อมแต

ใชเก็บคาของตัวแปรที่ถูกสงมาจากเว็บเพจที่มีการสงคาของ

POST เชนเดียวกับ $_GET 

เพื่อใหสงขอมูลจาก field 

สามารถสงขอมูลจํานวนมากได สวนการสงดวย 

และไมเปนความลับ เนื่องจากการสงแบบ 

 และการสงแบบ GET  

เปนตัวแปรพิเศษใชสําหรับเก็บตัวแปรที่จัดเก็บสภาพแวดลอมทั่วไป และคา

ตางๆ ของระบบที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร ผลลัพธที่ไดจะแตกตางกันตามรูปแบบของตัวแปรที่ใช เชน 

ของเครื่องคอมพิวเตอร 

ไวระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใชงาน

ระบบจะทําการสรางไฟลเก็บ

$_COOKIE ไดนั้น จะตองมีการ

รายละเอียดการใชงาน จะกลาวถึงใน

ขอมูลไวระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใช

การเก็บขอมูลไวในตัวแปรพิเศษ 

ในฝงของเว็บเซิรฟเวอร)  

โดยใชคําสั่ง session_start ( ) 

เหมือนกัน คือ ใชสําหรับ

และทั้งคูมีความแตกตางกัน คือ อายุของ

อายุของตัวแปรพิเศษ 
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$_SESSION ถูกกําหนดดวยการทํางานของ

แปรพิเศษ $_SESSION ก็จะถูกทําลาย

 3.3.6 ตัวแปรที่มีคา NULL

คา NULL คือ ตัวแปร

กําหนดคาใดๆใหกับตัวแปร จะทําใหตัวแปรนั้นมีคาเปน 

กําหนดคาใหเทากับ NULL เชน ในกรณีตอไปนี้ ตัวแปร 
 

 ตัวอยางที่ 3.14 ตัวแปรที่มีคา 

1 <?php 

2  $a; 

3  $b = NULL; 

4  printf ("Value A is: %s <br> Value B is: %s

5 ?> 

สําหรับในภาษา PHP 

 1) หากนําไปคํานวณจะมีคา เทียบเทากับ 

 2) หากนําไปใชในแบบ

 3) หากนําไปเปรียบเทียบทางตรรกะ
 

3.4 การตรวจสอบและยกเลิกตัวแปร

การเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้

ลวงหนาไดวา ขอมูล (ตัวแปร) ที่ตองการใชงานนั้นมีอยูจริง หรือเก็บคาใดๆ

การตรวจสอบขอมูลเหลานี้กอนนําไป

เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้นหากมีตัวแปรนี้อยูตอไปอาจจะสงตอการทํางานของระบบ ดังนั้น

จึงตองมีคําสั่งสําหรับการตรวจสอบและ

2) empty ( ) และ 3) unset ( ) มรีายละเอียด

 3.4.1 isset ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

(เนื่องจากยังไมไดประกาศใชตัวแปร

หากมกีารประกาศใชตัวแปรอยูจริง และไม

bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] )

เมื่อ $var หมายถึง ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบ

 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ถูกกําหนดดวยการทํางานของบราวเซอร เมื่อไคลเอนตทําการปดโปรแกรมเว็

ก็จะถูกทําลาย 

NULL 

ตัวแปรวางเปลาหรือไมมีคาใดๆ ทั้งนี้หากสรางตัวแปรขึ้นมาโดยไม

จะทําใหตัวแปรนั้นมีคาเปน NULL หรืออาจเกิดจากการสรางตัวแปรแลว

เชน ในกรณีตอไปนี้ ตัวแปร $a และ $b จะมีคาเปน NULL 

ตัวแปรที่มีคา NULL 

Value A is: %s <br> Value B is: %s", $a, $b); 

PHP ตัวแปรที่มีคา NULL เมื่อนําไปใชงาน จะมีผลดังนี้ 

หากนําไปคํานวณจะมีคา เทียบเทากับ 0 

หากนําไปใชในแบบขอความ จะมีคา เทียบเทากับ "" หรือคาวาง 

หากนําไปเปรียบเทียบทางตรรกะ จะเทียบเทา กับคา false 

การตรวจสอบและยกเลิกตัวแปร 

การเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นไปจะเปนการทํางานแบบไดนามิก ในบางกรณีไมอาจทราบ

ที่ตองการใชงานนั้นมีอยูจริง หรือเก็บคาใดๆ เอาไวหรือไม 

ไปใชเพื่อปองกันขอผิดพลาด นอกจากนี้ตัวแปรที่สรางขึ้นอาจจะใชงาน

เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้นหากมีตัวแปรนี้อยูตอไปอาจจะสงตอการทํางานของระบบ ดังนั้น

สําหรับการตรวจสอบและยกเลิกตัวแปร ฟงกชันที่สําคัญประกอบดวย 

รายละเอียดดังนี้ 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบวามีตัวแปรตามที่ระบุอยูจริงหรือไม หากไมมีตัวแปร 

เนื่องจากยังไมไดประกาศใชตัวแปร) หรือตัวแปรมีคาเปน NULL ฟงกชัน isset ( ) จะ

อยูจริง และไมมีคาเปน NULL ฟงกชัน isset ( ) จะสงคา true 

bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] ) 

ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบ 

  

MySQL 

เมื่อไคลเอนตทําการปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร ตัว

ทั้งนี้หากสรางตัวแปรขึ้นมาโดยไมมีการ

หรืออาจเกิดจากการสรางตัวแปรแลว

 

 

ในบางกรณีไมอาจทราบ

เอาไวหรือไม จึงตองมีคําสั่งใน

ใชเพื่อปองกันขอผิดพลาด นอกจากนี้ตัวแปรที่สรางขึ้นอาจจะใชงาน

เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้นหากมีตัวแปรนี้อยูตอไปอาจจะสงตอการทํางานของระบบ ดังนั้น

งกชันที่สําคัญประกอบดวย 1) isset ( )  

จริงหรือไม หากไมมีตัวแปร 

จะสงคา false แต

true มีรูปแบบดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 3.15 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $value1 = NULL;

3 $value2 = 2015;

4 var_dump(isset($value1));

5 echo "<br>"; 

6 var_dump(isset($value2));

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 bool (false)  

bool (true) 

 จากตัวอยางที่ 3.15 

 บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต

 บรรทัดที่ 2  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 4  แสดงผลการ

NULL จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา 

 บรรทัดที่ 5  ขึ้นบรรทัดใหม

 บรรทัดที่ 6  แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร 

NULL จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแส

 บรรทัดที่ 7 สิ้นสุด

 3.4.2 empty ( ) 

 เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

แปรมีคาวางในลักษณะตอไปนี ้

1) มีคาเปน NULL

2) มีคาเปนขอความวาง หรือ 

3) มีคา 0 หรือ 

ถาตัวแปรมีคาวางจะไดผลลัพธเปน 

false มีรูปแบบดังนี้ 

รูปแบบ 

bool empty ( mixed $var )

เมื่อ $var หมายถึง

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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การใชฟงกชัน isset ( ) สําหรับตรวจสอบการกําหนดตัวแปร

$value1 = NULL; 

$value2 = 2015; 

var_dump(isset($value1)); 

 

var_dump(isset($value2)); 

3.15 ตัวอยางการใชฟงกชัน isset ( ) สําหรับตรวจสอบตัวแปร

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $value1 มีคาเทากับ NULL 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $value2 มีคาเทากับ 2015 

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value1 วาไดประกาศใช และ

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool(true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา 

ขึ้นบรรทัดใหม 

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value2 วาไดประกาศใช และ

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool(true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบตัวแปร มีคาวางจริงหรือไม ในภาษา

 

NULL 

มีคาเปนขอความวาง หรือ ""  

หรือ "0" 

ถาตัวแปรมีคาวางจะไดผลลัพธเปน true หากตัวแปรมีการกําหนดคา จะไดผลลัพธเปน

bool empty ( mixed $var ) 

หมายถึง ตัวแปรที่ตองการตรวจสอบ 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 47 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตัวแปร 

สําหรับตรวจสอบตัวแปร อธิบายดังนี้ 

 

วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool(false) 

วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool(false) 

ในภาษา PHP จะถือวาตัว

หากตัวแปรมีการกําหนดคา จะไดผลลัพธเปน 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 ตัวอยางที่ 3.16 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $value1 = NULL;

3 $value2 = 2015; 

4 var_dump (empty

5 echo "<br>"; 

6 var_dump (empty

7 ?> 

 ผลลัพธ 

bool (true)  

bool (false) 

 จากตัวอยางที่ 3.16

ตัวแปร อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต

 บรรทัดที่ 2  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 4  แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร 

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา 

 บรรทัดที่ 5  ขึ้นบรรทัดใหม

 บรรทัดที่ 6  แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร 

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา 

 บรรทัดที่ 7 สิ้นสุด

 3.4.3 unset ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

เพื่อคืนทรัพยากรใหแกระบบ มีรูปแบบดังนี้

void unset ( mixed $var [, mixed $... ] )

เมื่อ $var หมายถึง ตัวแปรที่ตองการ

ตัวอยางที่ 3.17 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $value = " Parinya

3 var_dump (isset 

4 echo "<br>"; 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การใชฟงกชัน empty ( ) สําหรับตรวจสอบคาวางของตัวแปร

$value1 = NULL; 

 

empty ($value1) ); 

empty ($value2) ); 

6 ตัวอยางการใชฟงกชัน empty ( ) สําหรับตรวจสอบ

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $value1 มีคาเทากับ NULL 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $value2 มีคาเทากับ 2015 

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value1 เปนคาวาง หรือ มีคาเปน 

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool(true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool(false

ขึ้นบรรทัดใหม 

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value2 เปนคาวาง หรือ มีคาเปน

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool(true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool(false)

สิ้นสุดสคริปต PHP 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับยกเลิกการใชตัวแปรที่ระบุ เมื่อไมตองการใชตัวแปรตัวนั้นอีกตอไป

มีรูปแบบดังนี้ 

void unset ( mixed $var [, mixed $... ] ) 

ตัวแปรที่ตองการยกเลิก 

การใชฟงกชัน unset ( ) สําหรับยกเลิกการใชตัวแปร 

Parinya"; 

 ($value) );  

MySQL 

ของตัวแปร 

สําหรับตรวจสอบคาวางของ 

เปนคาวาง หรือ มีคาเปน NULL 

false) 

เปนคาวาง หรือ มีคาเปน NULL 

bool(false) 

ใชตัวแปรตัวนั้นอีกตอไป



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

5 unset ($value);

6 var_dump (isset

7 ?> 

 ผลลัพธ 

bool (true)  

bool (false) 

 จากตัวอยางที่ 3.17 

 บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต

 บรรทัดที่ 2  กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3  แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร 

NULL จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา 

จากตัวอยางจะเห็นวาบรรทัดแรกที่แสดงผล คือ 

ประกาศใช และ ไมเปนคา NULL

 บรรทัดที่ 4  ขึ้นบรรทัดใหม

 บรรทัดที่ 5  ยกเลิกการใชงานตัวแปร 

 บรรทัดที่ 6 แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร 

NULL จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา 

จากตัวอยางจะเห็นวาบรรทัดที่สองผลลัพธ คือ 

ดวยฟงกชัน unset ( ) 

 บรรทัดที่ 7 สิ้นสุด

 

3.5 ตัวดําเนินการ และนิพจน

 ตัวดําเนินการ (Operators)

 นิพจน (Expressions)

(Operands) และตัวดําเนินการ

ลําดับความสําคัญของตัวดําเนินการ

ก็อาจจะทําใหโปรแกรมของเกิด

ลําดับความสําคัญของตัวดําเนินการแตละตัวจะมีความสําคัญแตกตางกัน โดย

ถูกดําเนินการกอนลําดับความสําคัญต่ํา 
 

ตัวอยางที่ 3.18 แสดงนิพจนและตัวดําเนินการ

 2 + 4 * 3 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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($value); 

isset ($value1) );  

3.17 ตัวอยางการใชฟงกชัน unsset ( ) สําหรับยกเลิก

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $value มีคาเทากับ " Parinya

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool (true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา 

จากตัวอยางจะเห็นวาบรรทัดแรกที่แสดงผล คือ bool (true) อันเนื่องมาจากตัวแปร 

NULL 

ขึ้นบรรทัดใหม 

ยกเลิกการใชงานตัวแปร $value 

แสดงผลการตรวจสอบตัวแปร $value วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

จริงหรือเท็จ หากเปนจริงจะแสดงคําวา bool (true) หากเปนเท็จจะแสดงคําวา 

จากตัวอยางจะเห็นวาบรรทัดที่สองผลลัพธ คือ bool (false) อันเนื่องมาจากตัวแปร 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

และนิพจน 

(Operators) คือ สัญลักษณทีใ่ชกําหนดรูปแบบการประมวลผลขอมูล

Expressions) คือ การกระทําเพื่อใหไดผลลัพธคาหนึ่งคา ประกอบไปดวยตัวถูกกระทํา 

ดําเนินการ เขียนเรียงกันไป เชน  3 * 2 - 1 + 7 หรือ a * 5 เปนตน

ลําดับความสําคัญของตัวดําเนินการ มีความสําคัญมากในการเขียนโปรแกรม ถาจัดลําดับผิ

ก็อาจจะทําใหโปรแกรมของเกิดขอผิดพลาด (Bug) ได และบางทีจะทําใหหาจุดผิดพลาด

ลําดับความสําคัญของตัวดําเนินการแตละตัวจะมีความสําคัญแตกตางกัน โดยลําดับความสําคัญสูง

กอนลําดับความสําคัญต่ํา ตัวอยาง ดังนี้ 

แสดงนิพจนและตัวดําเนินการ 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 49 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ยกเลิกตัวแปร อธิบายดังนี้ 

Parinya" 

วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool (false) 

กตัวแปร $value มีการ

วาไดประกาศใช และ ไมเปนคา 

หากเปนเท็จจะแสดงคําวา bool (false)  

อันเนื่องมาจากตัวแปร $value ถูกยกเลิก

ใชกําหนดรูปแบบการประมวลผลขอมูล 

การกระทําเพื่อใหไดผลลัพธคาหนึ่งคา ประกอบไปดวยตัวถูกกระทํา 

เปนตน 

มีความสําคัญมากในการเขียนโปรแกรม ถาจัดลําดับผิด 

ผิดพลาดนั้นๆ ยากดวย 

ลําดับความสําคัญสูงสุดจะ
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

จากตัวอยางที่ 3.18 แสดงนิพจนและตัวดําเนินการ

แตกตางกันไปเนื่องจากวาไมรูวาจะนําตัวไหนมาคํานวณกันกอน 

สูงคือเครื่องหมายคูณ รองลงมา คือ บวก 

ผลลัพธนี้ไปบวกกับ 2 ผลลัพธจึงมีคาเทากับ 

แตถาไมตองการใหเกิดความยุง

วงเล็บ ( ) ในการแบงการคํานวณออกจากกัน 
 

ตัวอยางที่ 3.19 แสดงนิพจนและดําลับความสําคัญของตัวดําเนินการ

 (2 + 4) * 3 

 หรือ ขึ้นอยูกับวาจะใหนิพจนใดคํานวณกอน

 2 + (4 * 3) 

 

 

 7   +   5  

 

คาคงที่ ตัวดําเนินการ คาคงที่ 

 
 

  ( a   *  3 )   +   5 

 

ตัวแปร  ตัวดําเนินการ   คาคงที่             

 

               นิพจน                     

 

ภาพที่ 3.2 แสดงองคประกอบของการคํานวณทางคณิตศาสตร
 

 3.5.1 ประเภทของตัวดําเนินการ

  ประเภทของตัวดําเนินการ 

ทางคณิตศาสตร 2) ตัวดําเนินการเชื่อมตอ

ลดคา 5) ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร 

 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

แสดงนิพจนและตัวดําเนินการ ถาลองมาคํานวณกันเอง ก็คงจะไดหลาย

เนื่องจากวาไมรูวาจะนําตัวไหนมาคํานวณกันกอน จากตัวอยางเครื่องหมายที่มีความสําคัญ

รองลงมา คือ บวก หมายความวาจะดําเนินการคํานวณ 4 * 3 

ผลลัพธจึงมีคาเทากับ 14 

ไมตองการใหเกิดความยุงยากในการจัดลําดับความสําคัญ ขอแนะนําใหใช

ในการแบงการคํานวณออกจากกัน ตัวอยางดังนี้ 

แสดงนิพจนและดําลับความสําคัญของตัวดําเนินการ 

หรือ ขึ้นอยูกับวาจะใหนิพจนใดคํานวณกอน-หลัง การคํานวณจะเกิดขึ้นในวงเล็บกอนเสมอ

    a   +  b 

   ตัวแปร    ตัวดําเนินการ ตัวแปร 

    2.0  *  (int) (2.12) 

คาคงที่                                 คาคงที่   ตัวดําเนินการ   ฟงกชัน

       ตัวดําเนินการ      คาคงที่     

องคประกอบของการคํานวณทางคณิตศาสตร 

ประเภทของตัวดําเนินการ 

ประเภทของตัวดําเนินการ  สามารถแบงได 7 ประเภท ประกอบดวย 

ตัวดําเนินการเชื่อมตอขอความ 3) ตัวดําเนินการกําหนดคา 4) ตัวดําเนินการเพิ่ม และ

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 6) ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ และ 7) ตัวดําเนินการอื่นๆ

ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic Operators) ประกอบดวย

  

MySQL 

ถาลองมาคํานวณกันเอง ก็คงจะไดหลายๆ คา

จากตัวอยางเครื่องหมายที่มีความสําคัญ

3 กอน แลวคอยนํา

แนะนําใหใชเครื่องหมาย

หลัง การคํานวณจะเกิดขึ้นในวงเล็บกอนเสมอ 

 

ฟงกชัน    

ประกอบดวย 1) ตัวดําเนินการ

ตัวดําเนินการเพิ่ม และ

ตัวดําเนินการอื่นๆ 

ประกอบดวย 
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ตารางที่ 3.2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร

ลําดับความสําคัญ 

1 

2 

 จากตารางที่ 

ระดับที่ 1 ที่มีความสําคัญมาก

ในกรณีที่นิพจนใดๆ มีตัวดําเนินการระดับเดียวกัน

เสมอ รูปแบบการ 
 

 ตัวอยางที่ 3.20 แสดงตัวอยาง

1 <?php 

2 $a = 2*100/10;

3 $b = 100/10%2;

4 $c = 100%80*2;

5 $d = 100/10+30

6 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

ของตัวดําเนินการคูณและหารมีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา คือ 

100 มีคาเทากับ 200 แลวนําไปหารดวย 

 บรรทัดที่ 3 

ของตัวดําเนินการหารและเศษจากการหาร

คือ 100 หารกับ 10 มีคาเทากับ 

 บรรทัดที่ 4 

ของตัวดําเนินการเศษจากการหาร

คือ 100 หารหาผลเศษจากการหาร

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร  

สัญลักษณ ความหมาย

* คูณ (Multiplication) 

/ หาร (Division) 

% เศษจากการหาร (Modulus) 

+ บวก (Addition) 

- ลบ (Subtraction) 

จากตารางที่ 3.2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร จะมีลําดับความสําคัญอยู 

มีความสําคัญมากสุด ประกอบดวย *, / และ % และระดับที่ 2 ประกอบดวย 

ในกรณีที่นิพจนใดๆ มีตัวดําเนินการระดับเดียวกันปรากฏอยูในนิพจน นิพจนจะเริ่มคํานวณจากซายไปขวา

แสดงตัวอยางการคํานวณทางคณิตศาสตรและกําหนดคาใหกับตัวแปร

$a = 2*100/10; 

$b = 100/10%2; 

$c = 100%80*2; 

$d = 100/10+30-20; 

จากตัวอยางที่ 3.20 ตัวอยางการคํานวณทางคณิตศาสตรและลําดับความสําคัญ

1  เริ่มตนสคริปต PHP 

2  กําหนดคาใหกับตัวแปร $a มีคาเทากับ 20 (เพราะ

ของตัวดําเนินการคูณและหารมีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา คือ 

แลวนําไปหารดวย 10 จึงมีคาเทากับ 20) 

3  กําหนดคาใหกับตัวแปร $b มีคาเทากับ 0 (เพราะ

เศษจากการหาร มีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา 

มีคาเทากับ 10 แลวนําไปหาผลเศษจากการหารดวย 10 จึงมีคาเทากับ

4  กําหนดคาใหกับตัวแปร $c มีคาเทากับ 40 (เพราะ

ของตัวดําเนินการเศษจากการหารและคูณ มีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา 

หาผลเศษจากการหารกับ 80 มีคาเทากับ 20 แลวนําไปคูณดวย 2 จึงมีคาเทากับ 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 51 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ความหมาย 

 

จะมีลําดับความสําคัญอยู 2 ระดับ คือ

ประกอบดวย + และ –  

นิพจนจะเริ่มคํานวณจากซายไปขวา

และกําหนดคาใหกับตัวแปร 

ตัวอยางการคํานวณทางคณิตศาสตรและลําดับความสําคัญ 

เพราะลําดับความสําคัญ

ของตัวดําเนินการคูณและหารมีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา คือ 2 คูณกับ 

เพราะลําดับความสําคัญ

มีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา 

จึงมีคาเทากับ 0) 

เพราะลําดับความสําคัญ

มีลําดับความสําคัญเทากัน การคํานวณจะเริ่มจากซายไปขวา 

จึงมีคาเทากับ 40) 
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 บรรทัดที่ 5  

เริ่มตนจากตัวดําเนินการหารกอนเนื่องจาก

เริ่มตนจาก 100 หารดวย 10 มีคาเทากับ 

จากซายไปขวา คือ นําผลลัพธที่ไดจากการหาร 

ผลลัพธที่ไดจึงมีคาเทากับ 20) 

 บรรทัดที่ 6 

ในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดจากลําดับความสําคัญของ

วงเล็บในการจัดแบงกลุมใหชัดเจน 

 2) ตัวดําเนินการเชื่อมตอ

 สําหรับในภาษา

ดําเนินการสําหรับเชื่อมตอขอความ
 

 ตัวอยางที่ 3.21 การใชเครื่องหมายจุด 

1 <?php 

2  $str = "My" . "SQL

3  $fname = "Parinya

4  $lname = "Noidonprai

5  $fullname = $fname .

6  echo $fullname;

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 Parinya Noidonprai 
 

 จากตัวอยางที่ 3.21 

 บรรทัดที่ 1  

 บรรทัดที่ 2  

 บรรทัดที่ 3  
 บรรทัดที่ 4  

 บรรทัดที่ 5  

เชื่อมดวยชองวางและคาของตัวแปร 

 บรรทัดที่ 6 

 บรรทัดที่ 7 
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $d มีคาเทากับ 20 (เพราะ

เนื่องจากตัวดําเนินการหารมีความสําคัญมากกวาบวกและลบ ดังนั้นจะ

มีคาเทากับ 10 ลําดับถัดไปบวกและลบมีลําดับความสําคัญเทากัน จะเริ่ม

คือ นําผลลัพธที่ไดจากการหาร คือ 10 ไปบวกดวย 30 มีคาเทากับ 40 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดจากลําดับความสําคัญของตัวดําเนินการ

 

เชื่อมตอขอความ (String Concatenation) 

ภาษา PHP จะใชเครื่องหมายจุด (.) ในการเชื่อมตอขอความ

ขอความ ดังตัวอยางที่ 3.21 

เครื่องหมายจุด (.) ในการเชื่อมตอขอความ 

SQL";   // $str = “MySQL” 

Parinya"; 

Noidonprai"; 

$fullname = $fname ." ". $lname 

$fullname; 

3.21 ตัวอยางการเชื่อมขอความ อธิบายดังนี้ 

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $str มีคาเทากับขอความ "MySQL

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $fname มีคาเทากับขอความ
 กําหนดคาใหกับตัวแปร $lname มีคาเทากับขอความ 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $fullname มีคาเทากับตัวแปร 

และคาของตัวแปร $lname คือ มีคาเทากับขอความ "Parinya Noidonprai

 แสดงผลคาที่เก็บไวในตัวแปร $fname 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

  

MySQL 

เพราะการคํานวณจะ

ตัวดําเนินการหารมีความสําคัญมากกวาบวกและลบ ดังนั้นจะ

ลําดับถัดไปบวกและลบมีลําดับความสําคัญเทากัน จะเริ่ม

40 แลวจึงลบดวย 20 

ตัวดําเนินการ ควรใช

ขอความ ตัวอยางตัว

MySQL" 

ขอความ "Parinya" 
มีคาเทากับขอความ "Noidonprai" 

มีคาเทากับตัวแปร $fname 

Noidonprai" 
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 3) ตัวดําเนินการ

  ตัวดําเนินการ

ดําเนินการกําหนดคา ดวยคาที่อยูทางขวาโดยประกอบดวย
 

ตารางที่ 3.3 ตัวดําเนินการกําหนดคา

สัญลักษณ ความหมาย

= กําหนดคาปกติ 

+= นําคาที่กําหนดไปบวกเพิ่มจากคาเดิม

ตัวแปร แลวนํา

ในตัวแปรเดิม 

-= ลดคาตัวแปรลงเทากับคาที่ระบุ

*= คูณคาเดิมของตัวแปรดวยคาที่ระบุ

/= หารคาเดิมของตัวแปรดวยคาที่ระบุ

%= นําคาที่ระบุไปหารคาเดิมของตัวแปร 

แตจะเอาเฉพาะเศษจากการหาร

เทานั้น หรือเรียกวาการหารแบบ 

Modulus 

.= ใชในการเชื่อมตอ

ข อความด านขวามื อ ไปต อท า ย

ขอความดานซายมือ

 4) ตัวดําเนินการเพิ่ม และลดคา 

 ประกอบดวย
 

ตารางที่ 3.4 ตัวดําเนินการสําหรับเพิ่ม และลดคา

สัญลักษณ ความหมาย

++ เพิ่มคาในตัวแปรอีก 

-- ลดคาในตัวแปรลง 
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ตัวดําเนินการกําหนดคา (Assignment) 

ตัวดําเนินการกําหนดคา คือ การกําหนดคาใหกับตัวแปรที่อยูทางดานซายของ

ดวยคาที่อยูทางขวาโดยประกอบดวยตัวดําเนินการดังตอไปนี้ 

กําหนดคา 

ความหมาย ตัวอยาง

 $x = 10; 

นําคาที่กําหนดไปบวกเพิ่มจากคาเดิม

นําผลลัพธที่ไดจัดเก็บไว

$x = 10; 

$x += 8;       // $x = 18

ลดคาตัวแปรลงเทากับคาที่ระบ ุ $x = 10; 

$x -= 8;         // $x = 2

คูณคาเดิมของตัวแปรดวยคาที่ระบุ $x = 10; 

$x *= 8;      // $x =

หารคาเดิมของตัวแปรดวยคาที่ระบ ุ $x = 16; 

$x /= 8;     // $x = 2

นําคาที่ระบุไปหารคาเดิมของตัวแปร 

แตจะเอาเฉพาะเศษจากการหาร

เทานั้น หรือเรียกวาการหารแบบ 

$x = 10; 

$x %= 3; // $x = 1

ใชในการเชื่อมตอขอความโดยนํา

ด านขวามื อ ไปต อท า ย

ดานซายมือ 

$x = "PHP"; 

$x .= "/MySQL"; // $x = 

ตัวดําเนินการเพิ่ม และลดคา (Increment & Decrement) 

ประกอบดวยตัวดําเนินการดังตอไปนี้ 

สําหรับเพิ่ม และลดคา 

ความหมาย ตัวอยาง

ตัวแปรอีก 1 คา $x = 10; 

$x++;      // $x = 11 

ตัวแปรลง 1 คา $x = 10; 

$x--;      // $x = 9 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 53 
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ที่อยูทางดานซายของตัว

 

ตัวอยาง 

// $x = 18 

// $x = 2 

// $x = 80 

// $x = 2 

// $x = 1 

// $x = "PHP/MySQL" 

ตัวอยาง 



54 บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
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  ขอควรระวังเกี่ยวกับการใช

 การวางตัวดําเนินการ

เดี่ยวๆ คาที่ไดจะไมตางกัน เชน กรณี
 

 ตัวอยางที่ 3.22 ขอควรระวัง

 <?php 

  $x = 10; 

  $y = 10; 

  $x++;            // ผลลัพธ คือ 

  ++$y;            // ผลลัพธ คือ 

 ?> 

  แตหากนําไปใชในรูปแบบของ

กันไป เชน สองกรณีตอไปนี ้
 

 ตัวอยางที่ 3.23 การเปรียบเทียบรูปแบบของการใชนิพจนสองกรณี

$x = 10; 

$y = 20; 

$y += ++$x;     // $x = 11, $y = 31

หากกํ าหนดแบบนี้  y จะมีค า เท ากับ 

(20+1)+10=31 นั่นคือ จะเพิ่มคา 

กอนแลวคอยนําไปบวกกับ y 
 

 5) ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 

  ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

โดยผลลัพธที่ไดจะเปนไดเพียง true 
 

ตารางที่ 3.5 ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

สัญลักษณ ความหมาย

< นอยกวา 

<= นอยกวา หรือเทากับ 

> มากกวา 

=> มากกวา หรือเทากับ 
 

 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชตัวดําเนินการ ++ และ -- 

ตัวดําเนินการ ++ หรือ -- ไวดานหนา หรือหลังตัวแปร หากตัวแปรนั้นอยู

เดี่ยวๆ คาที่ไดจะไมตางกัน เชน กรณีตัวอยางตอไปนี ้

ขอควรระวังการวางตัวดําเนินการ ++ หรือ -- ไวดานหนา หรือหลังตัวแปร

ผลลัพธ คือ $x = 11 

ผลลัพธ คือ $y = 11 

แตหากนําไปใชในรูปแบบของนิพจน หรือกระทํากับคาอื่นๆ ดวย คาที่ไดอาจแตกตาง

การเปรียบเทียบรูปแบบของการใชนิพจนสองกรณ ี

= 11, $y = 31 

จะมีค า เท ากับ 

นั่นคือ จะเพิ่มคา x ขึ้นไปอีก 1 

$x = 10; 

$y = 20; 

$y += $x++;     // $x = 11, $y = 30

หากกําหนดแบบนี้ y จะมีคาเทากับ 

นั่นคือ จะนําคา x เดิมไปบวกกับ 

เพิ่มคา x ขึ้นไปอีก 1 

เปรียบเทียบ (Comparison) 

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบใชในการเปรียบเทียบหาคาความจริงระหวาง 

true หรือ false อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ตัวดําเนินการในกลุมนี้ มีดังนี้

เปรียบเทียบ 

ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย

== เทากัน 

 === เทากันทั้งหมดทั้งคา และชนิดขอมูล

!= ไมเทากัน 

   

  

MySQL 

ไวดานหนา หรือหลังตัวแปร หากตัวแปรนั้นอยู

ไวดานหนา หรือหลังตัวแปร 

หรือกระทํากับคาอื่นๆ ดวย คาที่ไดอาจแตกตาง

$y += $x++;     // $x = 11, $y = 30 

จะมีคาเทากับ 20+10=30 

เดิมไปบวกกับ y กอน แลวคอย

บหาคาความจริงระหวาง 2 นิพจน  

ในกลุมนี้ มีดังนี้ 

ความหมาย 

เทากันทั้งหมดทั้งคา และชนิดขอมูล 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 3.24 ตัวอยางการใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

1 <?php 

2 $a = (10 <= 9);

3 $b = (10 == 10);

4 $c = (10 == "

5 $d = (10 === 

6 $e = ("php" == 

7 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

เปรียบเทียบคา คือ 10 มีคานอยกวาหรือเทากับ 

 บรรทัดที่ 3 

เปรียบเทียบคา คือ 10 มีคาเทากับ 

 บรรทัดที่ 4 

เปรียบเทียบเฉพาะคา คือ 10 มีคาเทากับ 

 บรรทัดที่ 5 

เปรียบเทียบคาและชนิด คือ 10 

สวน "10" เปนขอความ) 

 บรรทัดที่ 6 

เปรียบเทียบชนิดของตัวพิมพไมเหมือนกัน จึงทําใหไม

 บรรทัดที่ 7 

 6) ตัวดําเนินการ

 ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ

นิพจน เชน หากพิสูจนนิพจนแรกเปนจริง และนิพจนที่สองเปนเท็จ แลวผลลัพธจะออกมาเปนอยางไร 

เปนตน ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบทางตรรกะมีดังตอไปนี้
 

ตารางที่ 3.6 ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ

ตัวดําเนินการ 

! หรือ not 

 

 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

ตัวอยางการใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 

$a = (10 <= 9); 

$b = (10 == 10); 

"10"); 

$d = (10 === "10"); 

== "PHP"); 

จากตัวอยางที่ 3.24 ตัวอยางการใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้

1  เริ่มตนสคริปต PHP 

2  กําหนดคาใหกับตัวแปร $a มีคาเทากับ false

มีคานอยกวาหรือเทากับ 9 ไมเปนความจริง) 

3  กําหนดคาใหกับตัวแปร $b มีคาเทากับ true (

มีคาเทากับ 10 เปนความจริง) 

4  กําหนดคาใหกับตัวแปร $c มีคาเทากับ true (

มีคาเทากับ "10" เปนความจริง) 

5  กําหนดคาใหกับตัวแปร $d มีคาเทากับ false (

10 มีคาเทากับ "10" ไมเปนความจริง คือ 10 ตัวแรกเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $e มีคาเทากับ false (

เปรียบเทียบชนิดของตัวพิมพไมเหมือนกัน จึงทําใหไมเปนความจริง) 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ (Bitwise Operators) 

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ เปนการเปรียบเพื่อหาคาความจริงระหวาง 

พจนแรกเปนจริง และนิพจนที่สองเปนเท็จ แลวผลลัพธจะออกมาเปนอยางไร 

ในการเปรียบเทียบทางตรรกะมีดังตอไปนี ้

เปรียบเทียบทางตรรกะ 

การเปรียบเทียบ 

!(true) true 

!(false) false 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 55 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

การใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้ 

false (เพราะผลของการ

true (เพราะผลของการ

true (เพราะผลของการ

false (เพราะผลของการ

ตัวแรกเปนชนิดเลขจํานวนเต็ม 

false (เพราะผลของการ

เปนการเปรียบเพื่อหาคาความจริงระหวาง 2 

พจนแรกเปนจริง และนิพจนที่สองเปนเท็จ แลวผลลัพธจะออกมาเปนอยางไร 

ผลลัพธ 



56 บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

ตารางที่ 3.6 (ตอ) 

ตัวดําเนินการ 

&& หรือ and true && true

true

false && false

|| หรือ or true || true

true || false

false || false

^ หรือ xor  true ^ true

true ^ false

false ^ false
 

 ตัวอยางที่ 3.25 ตัวอยางผลลักษณะการเปรียบเทียบ

1 <?php 

2 $a = ! (1 == 2); 

3 $b = (1 != 2) && (1>0);

4 $c = (1 == 2) && (1>0);

5 $d = (1 == 2) || (1>

6 ?> 

 จากตัวอยางที่ 3.25 

 บรรทัดที่ 1  

 บรรทัดที่ 2  

 บรรทัดที่ 3  

 บรรทัดที่ 4  

 บรรทัดที่ 5  

 บรรทัดที่ 6 

 7) ตัวดําเนินการอื่นๆ

  ในภาษา PHP ยังมีตัวดําเนินการอื่นๆ ที่ไมถูกจัดใหอยูในประเภทใดเลย 

1) ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา 

ขอผิดพลาด (Error suppression 

(Execute Command Operator) 

 7.1) ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การเปรียบเทียบ ผลลัพธ

true && true true 

true && false false 

false && false false 

true || true true 

true || false true 

false || false false 

true ^ true false 

true ^ false true 

false ^ false false 

ตัวอยางผลลักษณะการเปรียบเทียบระหวาง 2 นิพจน 

= (1 != 2) && (1>0); 

= 2) && (1>0); 

= 2) || (1>0); 

3.25 ตัวอยางการใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดใหตัวแปร $a มีคาเทากับ true เมื่อ $a = ! (false)

 กําหนดใหตัวแปร $b มีคาเทากับ true เมื่อ $b = (true) && (true)

 กําหนดใหตัวแปร $c มีคาเทากับ false เมื่อ $c = (false) && (true)

 กําหนดใหกับตัวแปร $d มีคาเทากับ true เมื่อ $d = (false) || (true)

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

อื่นๆ 

ยังมีตัวดําเนินการอื่นๆ ที่ไมถูกจัดใหอยูในประเภทใดเลย 

ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา (Ternary Operator) 2) ตัวดําเนินการ

 Operator) และ 3) ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของ

Operator) และตัวดําเนินการในการเลือกคา มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา 

MySQL 

ผลลัพธ 

การใชตัวดําเนินการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้ 

$a = ! (false) 

$b = (true) && (true)) 

$c = (false) && (true) 

= (false) || (true) 

ยังมีตัวดําเนินการอื่นๆ ที่ไมถูกจัดใหอยูในประเภทใดเลย ประกอบดวย  

ตัวดําเนินการระงับการเกิด

คําสั่งของระบบปฏิบัติการ 

และตัวดําเนินการในการเลือกคา มีรายละเอียด ดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา

เงื่อนไข ถาตรงกับเงื่อนไขผลลัพธจะเปนอยางไร และกรณีที่ไมตรงตามเงื่อนไขผลลัพธ

รูปแบบการใชงาน ดังนี้ 

 รูปแบบ 

 เงื่อนไข? x : y. 

 เมื่อ  เงื่อนไข 

  x 

  y 

 ตัวอยางที่ 3.26 ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา

1 <?php 

2  $a = (1 > 0) ? true : false;

3  $b = (10 % 2 =

4 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 

ของผลหารเลข 10 มีคาเทากับ 

 บรรทัดที่ 

 7.2) ตัวดําเนินการระงับการเกิด

 ตัวดําเนินการระงับการเกิด

คําสั่ง หรือสวนอื่นๆ ที่ตองการเพื่อใหโปรแกรมมองขามขอผิดพลาด 

การใชงานตัวดําเนินการ ดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 3.27  ตัวอยางการใช

1 <?PHP 

2  @include ("file.php");

3  echo "Suratthani Rajabhat University

4 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา คือ ตัวดําเนินการ

ถาตรงกับเงื่อนไขผลลัพธจะเปนอยางไร และกรณีที่ไมตรงตามเงื่อนไขผลลัพธ

 หมายถึง เงื่อนไขสําหรับการกําหนดคา 

 หมายถึง หากเงื่อนไขเปนจริงจะมีคาเทากับคาที่กําหนดใน 

 หมายถึง หากเงื่อนไขเปนเท็จจะมีคาเทากับคาที่กําหนดใน 

ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา 

true : false; 

% 2 == 0) ? "เลขคู" : "เลขคี่"; 

จากตัวอยางที่ 3.26 ตัวอยางการใชตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา

บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต PHP 

บรรทัดที่ 2  กําหนดใหตัวแปร $a มีคาเทากับ true เพราะ 

บรรทัดที่ 3  กําหนดใหตัวแปร $b มีคาเทากับ "เลขคู"

มีคาเทากับ 0 

บรรทัดที่ 4  สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวดําเนินการระงับการเกิดขอผิดพลาด 

ตัวดําเนินการระงับการเกิดขอผิดพลาด แทนดวยสัญลักษณ 

คําสั่ง หรือสวนอื่นๆ ที่ตองการเพื่อใหโปรแกรมมองขามขอผิดพลาด (error) ที่อาจจะเกิดขึ้น มีตัวอยาง

 

ตัวอยางการใชตัวดําเนินการระงับการเกิดขอผิดพลาด 

("file.php"); 

Suratthani Rajabhat University"; 

จากตัวอยางที่ 3.27 ตัวอยางการใชตัวดําเนินการระงับการเกิด

บรรทัดที่ 1  เริ่มตนสคริปต PHP 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 57 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบ

ถาตรงกับเงื่อนไขผลลัพธจะเปนอยางไร และกรณีที่ไมตรงตามเงื่อนไขผลลัพธจะเปนอยางไร 

หากเงื่อนไขเปนจริงจะมีคาเทากับคาที่กําหนดใน x 

หากเงื่อนไขเปนเท็จจะมีคาเทากับคาที่กําหนดใน y 

ตัวดําเนินการใชเงื่อนไขในการกําหนดคา 

เพราะ (1 > 0) เปนจริง 

" เมื่อ นํา 2 ไปหาเศษ

แทนดวยสัญลักษณ @ นําหนาประโยค

ที่อาจจะเกิดขึ้น มีตัวอยาง

ตัวดําเนินการระงับการเกิดขอผิดพลาด 



58 บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 บรรทัดที่ 

ขอผิดพลาด ในกรณทีีไ่มมีไฟล file.php

Warning: include(file.php) [funct

directory in C:\AppServ\www\

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

(include_path='.;C:\php5\pear') in C:

Suratthani Rajabhat University

 จากขอความดานบนระบบจะแจงขอความเตือนเมื่อไมพบไฟล 

นําเขามาประมวลผลรวม ในกรณีใชรวมกับ

ในบรรทัดที่ 3 โดยไมปรากฏขอผิดพลาด

 บรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 

 7.3) ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ

 ตัวดําเนินการ

Accent) แลวตามดวยคําสั่งภายนอก

ที่ประมวลผลภาษา PHP) ตัวอยางดังนี้

 ตัวอยางที่ 3.28  ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ

1 <?php 

2  $listing = `dir /a c:`;

3  echo $listing; 

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 

MS-Windows เพื่อเรียกดูไฟลขอมูล

ภายในเครื่องนั้นๆ 
 

 ตัวอยางที่ 3.29  ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ

1 <?php 

2  $listing = `ls -al

3  echo $listing; 

4 ?> 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

บรรทัดที่ 2  นําเขาไฟล file.php โดยใชรวมกับตัวดําเนินการระงับการเกิด

file.php ที่จะนําเขาจะแสดงขอความดังนี ้

Warning: include(file.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or 

\temp\test2.php on line 2 

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

pear') in C:\AppServ\www\temp\test2.php on line 2

Suratthani Rajabhat University 

จากขอความดานบนระบบจะแจงขอความเตือนเมื่อไมพบไฟล 

นําเขามาประมวลผลรวม ในกรณีใชรวมกับตัวดําเนินการระงับการเกิดขอผิดพลาด จะแสดงผลตามปกติ

ขอผิดพลาด 

บรรทัดที่ 3  แสดงขอความ Suratthani Rajabhat University

บรรทัดที่ 4  สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ 

ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ โดยใชสัญลักษณ 

ภายนอกของระบบปฏิบัติการที่ตองการใชงาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

ตัวอยางดังนี้ 

ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ MS-Windows

`dir /a c:`; 

จากตัวอยางที่ 3.28 ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ 

เรียกดูไฟลขอมูล ผลลัพธที่ไดอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโครงสรางไฟลและไดเร็กทอรี

ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เรียกดูไฟลขอมูล

al`; 

MySQL 

ตัวดําเนินการระงับการเกิด

ion.include]: failed to open stream: No such file or 

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

e 2 

จากขอความดานบนระบบจะแจงขอความเตือนเมื่อไมพบไฟล file.php เพื่อ

จะแสดงผลตามปกติ

Suratthani Rajabhat University 

โดยใชสัญลักษณ ` (Grave 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ

Windows 

เรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ  

ผลลัพธที่ไดอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโครงสรางไฟลและไดเร็กทอรี

เรียกดูไฟลขอมูล 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

จากตัวอยางที่ 

เรียกดูไฟลขอมูล ซึ่งผลลัพธจะคลายๆ กับตัวอยางที่ 

ปฏิบัติการ 

 

สรุป 

ตัวแปรในภาษา PHP 

ปรับเปลี่ยนไดโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับการกําหนดคาใหกับตัวแปร การกําหนดคาใหกับตัวแปรสามารถ

กําหนดคาไดหลายรูปแบบ เชน กําหนดคาเริ่มตน กําหนดคาคงที่ กําหนดจากการคํานวณ กําหนดจากผล

การทํางานของฟงกชัน เปนตน ซึ่งการเขียนสคริปต 

ยืดหยุน ดังนั้นการกําหนดคาใหกับตัวแปรมักจะมาจากการคํานวณ เพื่อใหไดผลลัพธที่

ใชกําหนดทางเลือกในการแสดงผลที่แตกตางกัน

จําเปนตองทราบถึงสัญลักษณของเครื่องหมายดําเนินการ ลําดับความสําคัญ และหนาที่ แลวนํามา

ดําเนินการระหวางตัวแปรกับตัวแปร หรือ ตัวแปรกับคาใดๆ แลวนําผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ

กําหนดคาใหกับตัวแปร เพื่อนํา

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายขอกําหนดสําหรับประกาศใชตัวแปร พรอมยกตัวอยางประกอบ

2. จงอธิบายวิธีการกําหนดใหกับตัวแปรที่สําคัญ มีกี่วิธี ประกอบดวยอะไรบาง พรอมยกตัวอยาง

ประกอบในแตละวิธี 

3. จงอธิบายขอบเขตของตัวแปร มีกี่ชนิด ประกอบดวยชนิดอะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ

ในแตละชนิด 

4. จงอธิบายหลักการทํางานของ

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2  function number ($value=10

3   $value=$value*2

4   return $value;

5  } 

6  $num = 5; 

7  $num = number

8  echo $num

9 ?> 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

จากตัวอยางที่ 3.29 ตัวดําเนินการเรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ 

ซึ่งผลลัพธจะคลายๆ กับตัวอยางที่ 3.28 ทั้งนี้สามารถประยุกตใชงานได

PHP ไมจําเปนตองกําหนดชนิดใหกับตัวแปรเนื่องจากชนิดของตัวแปรสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับการกําหนดคาใหกับตัวแปร การกําหนดคาใหกับตัวแปรสามารถ

กําหนดคาไดหลายรูปแบบ เชน กําหนดคาเริ่มตน กําหนดคาคงที่ กําหนดจากการคํานวณ กําหนดจากผล

เปนตน ซึ่งการเขียนสคริปต PHP สวนใหญจะนิยมใหระบ

การกําหนดคาใหกับตัวแปรมักจะมาจากการคํานวณ เพื่อใหไดผลลัพธที่

ใชกําหนดทางเลือกในการแสดงผลที่แตกตางกันไปตามคาที่ไดจากการคํานวณ สําหรับการคํานวณนั้น

งสัญลักษณของเครื่องหมายดําเนินการ ลําดับความสําคัญ และหนาที่ แลวนํามา

ดําเนินการระหวางตัวแปรกับตัวแปร หรือ ตัวแปรกับคาใดๆ แลวนําผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ

กําหนดคาใหกับตัวแปร เพื่อนําตัวแปรนั้นๆ ไปประมวลผลในสวนอื่นๆ ของระบบตอไป

จงอธิบายขอกําหนดสําหรับประกาศใชตัวแปร พรอมยกตัวอยางประกอบ

จงอธิบายวิธีการกําหนดใหกับตัวแปรที่สําคัญ มีกี่วิธี ประกอบดวยอะไรบาง พรอมยกตัวอยาง

จงอธิบายขอบเขตของตัวแปร มีกี่ชนิด ประกอบดวยชนิดอะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย

function number ($value=10) { 

$value=$value*2; 

return $value; 

 

$num = number ($num); 

num; 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 59 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เรียกใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เพื่อ

ทั้งนี้สามารถประยุกตใชงานไดกับทุกระบบ 

ไมจําเปนตองกําหนดชนิดใหกับตัวแปรเนื่องจากชนิดของตัวแปรสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับการกําหนดคาใหกับตัวแปร การกําหนดคาใหกับตัวแปรสามารถ

กําหนดคาไดหลายรูปแบบ เชน กําหนดคาเริ่มตน กําหนดคาคงที่ กําหนดจากการคํานวณ กําหนดจากผล

สวนใหญจะนิยมใหระบบที่พัฒนามีความ

การกําหนดคาใหกับตัวแปรมักจะมาจากการคํานวณ เพื่อใหไดผลลัพธที่หลากหลาย  

ไปตามคาที่ไดจากการคํานวณ สําหรับการคํานวณนั้น

งสัญลักษณของเครื่องหมายดําเนินการ ลําดับความสําคัญ และหนาที่ แลวนํามา

ดําเนินการระหวางตัวแปรกับตัวแปร หรือ ตัวแปรกับคาใดๆ แลวนําผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ

ระบบตอไป 

จงอธิบายขอกําหนดสําหรับประกาศใชตัวแปร พรอมยกตัวอยางประกอบ 

จงอธิบายวิธีการกําหนดใหกับตัวแปรที่สําคัญ มีกี่วิธี ประกอบดวยอะไรบาง พรอมยกตัวอยาง

จงอธิบายขอบเขตของตัวแปร มีกี่ชนิด ประกอบดวยชนิดอะไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก



60 บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

5. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2 $a = ! (1 == "1"); 

3 $b = (1 != 2) && (1>=0);

4 $c = (1 <= 2) && (1>=0);

5 $d = (1 === "1") || (1>

6 ?> 

 

ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

 

= (1 != 2) && (1>=0); 

$c = (1 <= 2) && (1>=0); 

) || (1>0); 

MySQL 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก


