
 

 

 

บทที่ 7 

ขอความ ตัวเลข วันและเวลา 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการใชฟงกชันของ PHP เพื่อจัดการขอมูลใน 3 รูปแบบ คือ ขอความ ตัวเลข 

วันและเวลา โดยในบทที่ผานๆ มานั้น ไดใชงานขอมูลแบบขอความ และตัวเลข กันมาบาง แตก็เปนเพียง

การใชในแบบพื้นฐานทั่วไป ขอมูลทั้งสองอยางนี้ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่จําเปนตองรูอีกมากมาย 

สวนขอมูลประเภทวันและเวลานั้น ก็จัดวาเปนขอมูลพิเศษอีกอยางหนึ่ง ที่ไมสามารถใชตัวดําเนินการใดๆ 

ไปจัดการโดยตรงได ตองอาศัยฟงกชันเฉพาะสําหรับจัดการ 

 

7.1 ฟงกชันที่ใชจัดการขอความ 

 ขอความ (String) คือ ชุดของตัวอักษร หรือการนําอักษรแตละตัวมาวางเรียงตอกันเพื่อ 

สื่อความหมาย เชนคําวา “String” เกิดจากอักษร S + t + r + i + n + g เรียงตอกัน เปนตน ทั้งนี้อักษร

ที่วางเรียงตอกันเปนขอความ จะมีลําดับของการจัดเก็บเหมือนกับอารเรยของขอความ ดังนั้นการอางถึง

อักษรยอยๆ แตละตัวภายในขอความ จึงใชเลขลําดับเปนตัวกําหนดเหมือนกับการอางอิงสมาชิกของ

อารเรย เชน 
 

 ตัวอยางที่ 7.1 แสดงตัวอยางขอความ 

 $str = "Thailand" ; 

 echo $str[0] . $str[1] .$str[2] .$str[3] ;            //Thai 

 สําหรับฟงกชันที่ใชจัดการขอความมีจํานวนมาก แตที่ใชงานกันบอยๆ มีอยูไมมากนัก ดังนั้นใน

ที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะฟงกชันที่นาสนใจ และเพื่อใหศึกษาไดงายข้ึน จะแบงออกเปนกลุมหัวขอดังตอไปนี้ 

7.1.1 ฟงกชันที่ใชจัดการรหัสแอสกี 

ฟงกชันที่ใชจัดการรหัสแอสก ี(ASCII) ที่นาสนใจมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 7.1 ฟงกชันที่ใชจัดการรหัสแอสกี 

ชื่อฟงกชัน หนาที่ 

ord (อักษร) หาคารหัสแอสกขีองอักษรที่ระบ ุ

chr (คาแอสก)ี แปลงคารหัสแอสกีที่ระบุไปเปนตัวอักษร 
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 ตัวอยางที่ 7.2 การใชฟงกชัน

 <body> 

 <table border =  "1"  width = 

 <caption>ตารางคา ASCII 

 <?php 

  $a = ord ('A') ; 

  $z = ord ('Z') ; 

  for ($i = $a; $i <= $z; $i += 5)

          echo "<tr align = center>";

                      for ($j = $i ; $j < ($i+5) ; $j++) {

                             

                             

                        } 

                        echo "</tr>" ;

  } 

 ?> 

 </table> 

 </body> 
   

7.1.2 ฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนาดของขอความ

ฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนา

1) ฟงกชัน strlen 

ขอความ โดยที่ชองวาง 1 ชอง ก็จะนับเปน

จะนับเปนอักษร 1 ตัวเชนกัน 

 รูปแบบ 

 int strlen ( string $string )

 เมื่อ $string หมายถึง 
 

 ตัวอยางที่ 7.3 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $str = "abcdef";

3  echo strlen ($str); 

4  $str = "ab cd"; 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน ord ( ) และ chr ( ) 

width = "100%" cellspacing = "0"> 

ASCII ของ A – Z</caption> 

 

 

or ($i = $a; $i <= $z; $i += 5) { 

echo "<tr align = center>"; 

for ($j = $i ; $j < ($i+5) ; $j++) { 

 $ch = chr ($j) ; 

 echo "<td bgcolor = #ddd> $ch </td><td> $j </td>";

echo "</tr>" ;     // ผลลัพธ

ฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนาดของขอความ 

หาขนาดขอความที่นาสนใจมรีายละเอียด ดังนี้ 

 ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับหาความยาวของขอความ

ชอง ก็จะนับเปนอักษร 1 ตัวดวย และในกรณีภาษาไทย และวรรณยุกตตางๆ 

int strlen ( string $string ) 

  ขอความที่ตองการนับจํานวน 

การใชฟงกชัน strlen ( ) สําหรับหาความยาวของขอความ 

; 

($str);  // ผลลัพธ คือ 6 

 

MySQL 

echo "<td bgcolor = #ddd> $ch </td><td> $j </td>"; 

ผลลัพธ ดังนี้ 

ขอความ หรือนับจํานวน

และวรรณยุกตตางๆ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

5  echo strlen

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 

บรรทัดที่ 1 

บรรทัดที่ 2 

บรรทัดที่ 3 

ผลลัพธที่แสดง คือ 6 

บรรทัดที่ 4 

บรรทัดที่ 5 

ผลลัพธที่แสดง คือ 7 

บรรทัดที่ 6 

2) ฟงกชัน str_word_count ( )

ไมใชตัวอักษร a-z เปนตัวคัดแยก 

 รูปแบบ 

 mixed str_word_count ( string $string [, int $format = 

 เมื่อ $string หมายถึง

  $format หมายถึง

    

    

    

  $charlist หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.4 การใช

1 <?php 

2  $str = "Hello fri3nd, today! is good";

3  echo (str_word_count ($str));

4  print_r (str_word_count ($str, 1));

5  print_r (str_word_count ($str, 

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 

บรรทัดที่ 1 
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echo strlen ($str);  // ผลลัพธ คือ 7 

จากตัวอยางที่ 7.3 การใชฟงกชัน strlen ( ) สําหรับหาความยาวของ

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $str มีคาเทากับ "abcdef"

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน strlen ( ) เพื่อนับตัวอักษรในตัวแปร 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $str มีคาเทากับ "abc def"

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน strlen ( ) เพื่อนับตัวอักษรในตัวแปร 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

str_word_count ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับนับจํานวนคํา โดยใช

เปนตัวคัดแยก (รวมถึงตัวเลขดวย) ยกเวนเครื่องหมาย ' และ - 

mixed str_word_count ( string $string [, int $format = 0 [, string $charlist ]] )

หมายถึง ขอความที่ตองการนับจํานวน 

หมายถึง กําหนดรูปแบบการนับ มีรายละเอียดดังนี ้

  0 คือ นับจํานวนคํา (โดยปริยายจะเปน 0) 

  1 คือ สงคากลับเปนอารเรยของคํา (คาอินเด็กซเรียงตามลําดับ

  2 คือ สงคากลับเปนอารเรยของคํา (คาอินเด็กซมาจากการนับ

จํานวนตัวอักษรตอกันไปเรื่อยๆ) 

หมายถึง กําหนดอักษรพิเศษอ่ืนๆ ที่ตองการนับเปนคํา 

การใชฟงกชัน str_word_count ( ) สําหรับนับจํานวนคํา 

$str = "Hello fri3nd, today! is good"; 

(str_word_count ($str)); 

print_r (str_word_count ($str, 1));  

print_r (str_word_count ($str, 2)); 

จากตัวอยางที่ 7.4 การใชฟงกชัน str_word_count ( ) สําหรับนับจํานวนคํา

 เริ่มตนสคริปต PHP 

ตัวเลข วันและเวลา 133 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

สําหรับหาความยาวของขอความ อธิบายดังนี้ 

abcdef" 

เพื่อนับตัวอักษรในตัวแปร $str 

def" (เพิ่มเวนวรรค) 

เพื่อนับตัวอักษรในตัวแปร $str 

นับจํานวนคํา โดยใชอักษรที่

, string $charlist ]] ) 

 

คาอินเด็กซเรียงตามลําดับ) 

คาอินเด็กซมาจากการนับ

 

 

สําหรับนับจํานวนคํา อธิบายดังนี้ 
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บรรทัดที่ 2 

good" 

บรรทัดที่ 3 

ในตัวแปร $str ผลลัพธที่แสดง คือ 

บรรทัดที่ 4 

พารามิเตอร 1 เพื่อสงคากลับเปนอารเรยของคํา 

[2] => nd [3] => today [4] => is [

บรรทัดที่ 5 

พารามิเตอร 2 เพื่อสงคากลับเปนอารเรยของคํา ผลลัพธที่แสดง คือ

[10] => nd [14] => today [21] => is [24] => good )

บรรทัดที่ 6 
 

7.1.3 ฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวพิมพ

ฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวพิมพ

1) ฟงกชัน strtolower

เล็กทุกตัว 

 รูปแบบ 

 string strtolower ( string $str )

 เมื่อ $str หมายถึง ขอความ

 ตัวอยางที่ 7.5 ฟงกชัน strtolower ( )

1 <?php 

2 $str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";

3 $str = strtolower(

4 echo $str; 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 mary had a little lamb and she loved it so
 

2) ฟงกชัน strtoupper

ใหญทุกตัว 

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $str มีคาเทากับ "Hello fri

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน str_word_count ( ) 

ผลลัพธที่แสดง คือ 6 

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน str_word_count ( ) 

อารเรยของคํา ผลลัพธที่แสดง คือ Array ( [0] => Hello [

> is [5] => good ) 

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน str_word_count ( ) 

เพื่อสงคากลับเปนอารเรยของคํา ผลลัพธที่แสดง คือ Array ( [0] => Hello [6] => fri 

[10] => nd [14] => today [21] => is [24] => good ) 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวพิมพ 

ฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวพิมพมรีายละเอียด ดังนี้ 

strtolower ( )  เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพ

strtolower ( string $str ) 

ขอความที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบ 

strtolower ( ) สําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพเล็กทุกตัว

$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So"; 

$str = strtolower($str); 

mary had a little lamb and she loved it so 

strtoupper ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพ

  

MySQL 

Hello fri3nd, today! is 

( ) เพื่อนับจํานวนคํา

str_word_count ( ) โดยระบุ

> Hello [1] => fri  

str_word_count ( ) โดยระบุ

Array ( [0] => Hello [6] => fri 

ที่ระบุใหเปนตัวพิมพ

สําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพเล็กทุกตัว 

ที่ระบุใหเปนตัวพิมพ



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 รูปแบบ 

 string strtoupper ( string $str )

 เมื่อ $str หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.6 ฟงกชัน 

1 <?php 

2 $str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";

3 $str = strtoupper

4 echo $str; 

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 MARY HAD A LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO

3) ฟงกชัน ucfirst

แรกเทานั้นเปนตัวพิมพใหญ สวน

 รูปแบบ 

 string ucfirst ( string $str )

 เมื่อ $str หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.7 การใช

1 <?php 

2 $foo = 'welcome to thailand';

3 echo ucfirst ($foo);             //

4 $bar = 'WELCOME TO THAILAND

5 echo ucfirst ($bar);     

6 echo ucfirst (strtolower

7 ?> 

4) ฟงกชัน ucwords

แรกของทุกคําเปนตัวพิมพใหญ 

 รูปแบบ 

 string ucwords ( string $str )

 เมื่อ $str หมายถึง
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( string $str ) 

หมายถึง ขอความที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบ 

ฟงกชัน strtoupper ( ) ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพใหญทุกตัว

$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So"; 

$str = strtoupper ($str); 

LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO 

ucfirst ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุ

ใหญ สวนขอความที่เหลือเหมือนเดิม 

( string $str ) 

หมายถึง ขอความที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบ 

การใชฟงกชัน ucfirst ( )  

$foo = 'welcome to thailand'; 

($foo);             // ผลลัพธ คือ Welcome to thailand

WELCOME TO THAILAND'; 

($bar);      // ผลลัพธ เหมือนเดิม คือ WELCOME TO THAILAND

(strtolower ($bar));  // ผลลัพธ คือ Welcome to thailand

ucwords ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุ

แรกของทุกคําเปนตัวพิมพใหญ สวนขอความที่เหลือเหมือนเดิม 

( string $str ) 

หมายถึง ขอความที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ใชสําหรับเปลี่ยนขอความที่ระบุใหเปนตัวพิมพใหญทุกตัว 

ที่ระบุ เฉพาะตัวอักษรตัว

elcome to thailand 

WELCOME TO THAILAND 

elcome to thailand 

ระบุ เฉพาะตัวอักษรตัว
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 ตัวอยางที่ 7.8 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $foo = 'welcome to thailand';

3 echo ucwords ($foo);    

4 $bar = 'WELCOME TO THAILAND

5 echo ucwords ($bar);     

6 echo ucwords (strtolower

7 ?> 
 

7.1.4 ฟงกชันที่ใชสําหรับแยกและรวมขอความ

ฟงกชันที่ใชสําหรับแยกและรวมขอความ

1) ฟงกชัน explode ( )

ทีก่ําหนดโดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบของอารเรยของ

 รูปแบบ 

 array explode ( string $delimiter , string $string  )

 เมื่อ $delimiter หมายถึง

  $string หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.9 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 // Example 1 

3 $pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";

4 $pieces = explode

5 echo $pieces [0]; 

6 echo $pieces [1]; 

7 // Example 2 

8 $data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";

9 list ($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode

10 echo $user;  

11 echo $pass;  

12 ?> 

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน ucwords ( ) 

$foo = 'welcome to thailand'; 

($foo);     //ผลลัพธ คือ Welcome To Thailand 

WELCOME TO THAILAND'; 

($bar);     // ผลลัพธ เหมือนเดิม คือ WELCOME TO THAILAND

(strtolower ($bar));  // ผลลัพธ คือ Welcome 

ฟงกชันที่ใชสําหรับแยกและรวมขอความ 

ฟงกชันที่ใชสําหรับแยกและรวมขอความที่นาสนใจมีรายละเอียด ดังนี้ 

explode ( ) ใชสําหรับคัดแยกขอความออกเปนขอความยอยๆ

โดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบของอารเรยของขอความยอยที่ถูกแยกออกมา 

array explode ( string $delimiter , string $string  ) 

หมายถึง สัญลักษณที่ใชแยก 

หมายถึง ขอความที่ตองการแยก 

ฟงกชัน explode ( ) คัดแยกขอความออกเปนขอความยอยๆ

$pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6"; 

$pieces = explode (" ", $pizza); 

[0];  // ผลลัพธ คือ piece1 

[1];  // ผลลัพธ คือ piece2 

$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh"; 

($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode

  // ผลลัพธ คือ foo 

  // ผลลัพธ คือ * 

MySQL 

WELCOME TO THAILAND 

elcome To Thailand 

ยอยๆ ดวยสัญลักษณ

คัดแยกขอความออกเปนขอความยอยๆ 

($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode (":", $data); 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

2) ฟงกชัน implode ( )

( ) คือ เปนฟงกชันรวมอารเรย

ทั้ง 2 ฟงกชันเหมือนกัน ดังนั้นจะแนะนําเฉพาะฟงกชัน 

 รูปแบบ 

 string implode ( string $glue , array $pieces )

 เมื่อ $glue หมายถึง

  $pieces หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.10 การใช

1 <?php 

2 $array = array

3 $comma_separated = implode

4 echo $comma_separated;

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 lastname, email, phone
 

7.1.5 ฟงกชันที่ใชจัดการขอความ

ฟงกชันที่ใชจัดการขอความ

1) ฟงกชัน strstr ( )

เปนตนไป 

 รูปแบบ 

 string strstr ( string $haystack , mixed $needle [, bool $before_needle = false ] )

 เมื่อ $haystack หมายถึง

  $needle หมายถึง

 $before_needle

 

บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

implode ( ) และ join ( ) ทั้ง 2 ฟงกชันจะทํางานตรงขามกับ

เปนฟงกชันรวมอารเรยเขาดวยกันเปนขอความ โดยค่ันแตละขอความดวยสัญลักษณที่ระบุ

ฟงกชันเหมือนกัน ดังนั้นจะแนะนําเฉพาะฟงกชัน implode ( ) 

string implode ( string $glue , array $pieces ) 

หมายถึง สัญลักษณระบุเพิ่มเขาไประหวางขอความ (หากไมตองการ

สัญลักษณกส็ามารถระบุเปนคาวางหรือเวนวรรค

ในภายหลังจะทําไดยุงยากหากไมมีสัญลักษณคั่นในแตละ

หมายถึง อารเรยที่ตองการนํามารวมกันเปนขอความ 

การใชฟงกชัน implode ( ) และ join ( ) 

$array = array ("lastname", "email", "phone"); 

$comma_separated = implode (", ", $array); 

echo $comma_separated; 

lastname, email, phone 

ฟงกชันที่ใชจัดการขอความยอย 

ฟงกชันที่ใชจัดการขอความยอยที่นาสนใจมรีายละเอียด ดังนี้ 

strstr ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคนหาและเลือกเอาเฉพาะ

string strstr ( string $haystack , mixed $needle [, bool $before_needle = false ] )

หมายถึง ขอความตนฉบับ 

หมายถึง ระบขุอความที่ตองการ 

$before_needle หมายถึง โดยปริยายจะมีคาเปน false คือ เอา

ระบุตั้งแตคําที่พบ $needle เปนตนไป

true จะเอาเฉพาะขอความทั้งหมดใน

ขอความที่ระบ ุ

  

ตัวเลข วันและเวลา 137 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ทํางานตรงขามกับฟงกชัน explode 

ดวยสัญลักษณที่ระบุ รูปแบบ

หากไมตองการคั่นดวย

หรือเวนวรรคได แตหากจะแยกใหม

ในภายหลังจะทําไดยุงยากหากไมมีสัญลักษณคั่นในแตละขอความ) 

เลือกเอาเฉพาะขอความที่คนพบ

string strstr ( string $haystack , mixed $needle [, bool $before_needle = false ] ) 

คือ เอาเฉพาะขอความที่

เปนตนไป แตถาระบุเปน 

ทั้งหมดในดานซายกอน



138 บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข วัน
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 ตัวอยางที่ 7.11 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $email  = 'name@example.com';

3  $domain = strstr

4  echo $domain; 

5  $user = strstr ($email, '@', true); 

6  echo $user;  

7 ?> 
 

2) ฟงกชัน substr ( )

เริ่มตน และความยาวที่ตองการ 

 รูปแบบ 

 string substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

 เมื่อ $string หมายถึง 

  $start หมายถึง 

  $length หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 7.12 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $rest = substr ("abcdef", 0, 

3 $rest = substr ("abcdef", 2, 

4 $rest = substr ("abcdef", 4, 

5 $rest = substr ("abcdef", 

6 ?> 
 

3) ฟงกชัน substr_count ( )

รูปแบบของการคนหาคําที่ตรงกัน (case

 รูปแบบ 

 int substr_count (string $haystack , string $needle [, in

 เมื่อ $haystack หมายถึง

  $needle หมายถึง

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน strstr ( ) 

$email  = 'name@example.com'; 

= strstr ($email, '@'); 

echo $domain;  // ผลลัพธ คือ @example.com 

($email, '@', true);  

  // ผลลัพธ คือ name 

substr ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคัดเอาขอความยอย โดยกําหนดเอาตําแหนง

string substr ( string $string , int $start [, int $length ] ) 

 ขอความตนฉบับ 

 ตําแหนงเริ่มตน เชน ขอความ 'abcdef' ตําแหนงของตัวอักษรจะ

เริ่มตนที่ 0 คือ 'a' ตําแหนงของตัวอักษรตําแหนงที่ 

ตําแหนงอื่นๆ ตามลําดับ 

 ความยาว 

ฟงกชัน substr ( ) 

("abcdef", 0, -1);   // ผลลัพธ คือ "abcde" 

("abcdef", 2, -1);   // ผลลัพธ คือ "cde" 

("abcdef", 4, -4);   // ผลลัพธ คือ false ไมสามารถคัดเอา

("abcdef", -3, -1);  // ผลลัพธ คือ "de" 

substr_count ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับนับจํานวนคําที่มีอยูใน

(case-sensitive) 

int substr_count (string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 [, int $length ]]

หมายถึง ขอความที่ตองการคนหาเพื่อนับจํานวน 

หมายถึง คําที่ใชสําหรับการคนหา 

MySQL 

โดยกําหนดเอาตําแหนง

ตําแหนงของตัวอักษรจะ

ตําแหนงของตัวอักษรตําแหนงที่ 2 คือ 'c' และ

ไมสามารถคัดเอาขอความได 

นับจํานวนคําที่มีอยูในขอความ โดย

t $offset = 0 [, int $length ]]) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

  $offset หมายถึง

  $length หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 7.13 การใช

1 <?php 

2 $text = 'This is a test';

3 echo strlen ($text); 

4 echo substr_count

5 echo substr_count

 // ไมพบคําที่ตองการนับเพราะตําแหนงนับ คือ

6 echo substr_count

 // ไมสามารถนับไดและแสดงขอความเตือน เพราะ 

7 echo substr_count($text, 'is', 5, 10);

8 ?> 
 

7.1.6 ฟงกชันคนหาขอความ

ฟงกชันคนหาขอความ

1) ฟงกชัน strpos ( )

คืนกลับมาจะเปนตําแหนงที่ฟงกชัน

(ตัวพิมพเล็กและพิมพใหญถือวาเปนคนละตัวกัน

 รูปแบบ 

 int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )

 เมื่อ $haystack หมายถึง

  $needle หมายถึง

  $offset หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.14 การใช

1 <?php 

2  $findme = "ya";

3  $mystring = "parinya";

4  $pos = strpos 

5  echo "Finding is $findme in $mystring ";

6  echo "at $pos";

7 ?> 

บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

หมายถึง ตําแหนงของตัวอักษรที่จะเริ่มนับ 

หมายถึง ความยาว 

การใชฟงกชัน substr_count ( ) 

$text = 'This is a test'; 

($text);  // ผลลัพธ ของจํานวนตัวอักษร คือ 

echo substr_count ($text, 'is');  // ผลลัพธ ของ 'is' คือ 2

echo substr_count ($text, 'is', 3);  // การนับจะเริ่มตนที่ 'is a test'

ไมพบคําที่ตองการนับเพราะตําแหนงนับ คือ 's i' ผลลัพธ คือ 0 

echo substr_count ($text, 'is', 3, 3); 

ไมสามารถนับไดและแสดงขอความเตือน เพราะ 5+10 > 14 (ยาวกวาขอความ

echo substr_count($text, 'is', 5, 10); 

ขอความ 

ขอความ มีดังนี้ 

strpos ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคนหาตําแหนงของ

ฟงกชันคนพบขอความยอยเปนครั้งแรก แตหากไมพบจะคืนคา 

ตัวพิมพเล็กและพิมพใหญถือวาเปนคนละตัวกัน: case-sensitive) 

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )

หมายถึง ขอความที่ตองการคนหา 

หมายถึง คําที่ใชสําหรับการคนหา 

หมายถึง ตําแหนงของตัวอักษรที่จะเริ่มคนหา 

การใชฟงกชัน strpos ( ) 

$findme = "ya"; 

$mystring = "parinya"; 

pos ($mystring, $findme); 

echo "Finding is $findme in $mystring "; 

echo "at $pos"; 

ตัวเลข วันและเวลา 139 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ผลลัพธ ของจํานวนตัวอักษร คือ 14 

2 

is a test' ผลลัพธ คือ 1 

ยาวกวาขอความ) 

คนหาตําแหนงของขอความยอย คาที่

ยอยเปนครั้งแรก แตหากไมพบจะคืนคา null กลับมา 

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) 



140 บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข วัน
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

2) ฟงกชัน stripos ( )

ฟงกชัน strpos ( ) คาที่คืนกลับมาจะเปนตําแหนงที่

null กลับมา (ตัวพิมพเล็กและพิมพใหญถือวาเปน

 รูปแบบ 

 int stripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 ] )

 เมื่อ $haystack หมายถึง

  $needle หมายถึง

  $offset หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 7.15 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $findme = "ya";

3  $mystring = "parinya";

4  $pos = stripos ($mystring, $findme);

5  echo "Finding is $findme in $mystring 

6  echo "at $pos";

7 ?> 

 ผลลัพธ ของตัวอยางที่ 7.14 

 Finding is ya in parinya at 5
 

7.1.7 ฟงกชันแทนทีข่อความ

ฟงกชันแทนที่ขอความ

1) ฟงกชัน str_replace ( )

ขอความใหมที่ตองการ หากขอความ

และพิมพใหญถือวาเปนตัวเดียวกัน)

 รูปแบบ 

 mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] )

 เมื่อ $search หมายถึง

  $replace หมายถึง

  $subject หมายถึง

  $count หมายถึง

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

stripos ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคนหาตําแหนงของขอความ

คาที่คืนกลับมาจะเปนตําแหนงที่ฟงกชันคนพบยอยเปนครั้งแรก แตหากไมพบจะคืนคา 

ตัวพิมพเล็กและพิมพใหญถือวาเปนตัวเดียวกัน) 

int stripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 ] ) 

หมายถึง ขอความที่ตองการคนหา 

หมายถึง คําที่ใชสําหรับการคนหา 

หมายถึง ตําแหนงของตัวอักษรที่จะเริ่มคนหา 

ฟงกชัน stripos ( ) 

$findme = "ya"; 

$mystring = "parinya"; 

$pos = stripos ($mystring, $findme); 

echo "Finding is $findme in $mystring "; 

echo "at $pos"; 

14 และ 7.15 ดังนี้ 

Finding is ya in parinya at 5 

ขอความ 

ฟงกชันแทนที่ขอความ มรีายละเอียด ดังนี้ 

str_replace ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคนหา และแทนที่

ขอความที่ตองการคนหามีมากกวา 1 ครั้ง ก็จะถูกแทนที่ทั้งหมด

) 

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] )

หมายถึง ขอความที่ตองการคนหา 

หมายถึง ขอความที่ตองการแทนที ่

หมายถึง ขอความ หรืออารเรย ที่ใชสําหรับการคนหาและแทนที่

ระบุก็ได) 

หมายถึง จํานวนครั้งที่ตองการใหแทนที ่

  

MySQL 

ขอความยอย เหมือน

คนพบยอยเปนครั้งแรก แตหากไมพบจะคืนคา 

แทนที่ขอความยอยดวย

ครั้ง ก็จะถูกแทนที่ทั้งหมด (ตัวพิมพเล็ก

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) 

ที่ใชสําหรับการคนหาและแทนที่ (ไมตอง



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 7.16 การใช

1 <?php  

2  $vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");

3  echo str_replace

4  $phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";

5  $healthy = array

6  $yummy = array

7  echo str_replace

8 ?> 

 ผลลัพธ 

  You should eat pizza, beer, and ice cream every day

จากตัวอยางที่ 

ยอยเดิม ดวยขอความยอยใหม

บรรทัดที่ 1 

บรรทัดที่ 2 

"u", "A", "E", "I", "O", "U") 

บรรทัดที่ 3 

ยอยเดิม ดวยขอความยอยใหม

PHP 

บรรทัดที่ 4 

eat fruits, vegetables, and fiber every day."

บรรทัดที่ 5 

"vegetables", "fiber") 

บรรทัดที่ 6 

"ice cream") 

บรรทัดที่ 7 

ยอยเดิม ดวยขอความยอยใหม

cream every day. 

บรรทัดที่ 8 

2) ฟงกชัน str_ireplace ( )

ดวยขอความใหมที่ตองการ หาก

str_replace ( ) เพียงแตจะไมสนใจความแตกตางของ

บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การใชฟงกชัน str_replace ( ) 

$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U"); 

str_replace ($vowels, "", "Hello World of PHP"); 

= "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";

$healthy = array ("fruits", "vegetables", "fiber");  

= array ("pizza", "beer", "ice cream"); 

str_replace ($healthy, $yummy, $phrase); 

You should eat pizza, beer, and ice cream every day 

จากตัวอยางที่ 7.16 การใชฟงกชัน str_replace ( ) สําหรับคนหาและแทนที่

ยอยใหม อธิบายเพิ่มเติม ดังนี ้

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $vowels มีคาเทากับ array("a", "e", "i", "o", 

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน str_replace ( ) คนหาและ

ยอยใหม จากตัวอยางกําหนดเปนคาวาง ดังนั้นผลลัพธที่จะแสดงผล คือ 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $phrase มีคาเทากับขอความ 

eat fruits, vegetables, and fiber every day." 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $healthy มีคาเทากับ 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $yummy มีคาเทากับ array ("pizza", "beer", 

 แสดงผลการเรียกใชฟงกชัน str_replace ( ) คนหาและแทนที่

ยอยใหม ผลลัพธที่จะแสดงผล คือ You should eat pizza, beer, and ice 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

str_ireplace ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคนหาและแทนที่

ใหมที่ตองการ หากขอความยอยที่ตองการคนหามีมากกวา 1 ครั้ง 

จะไมสนใจความแตกตางของตัวพิมพ (ignore case)  

ตัวเลข วันและเวลา 141 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

= "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day."; 

สําหรับคนหาและแทนที่ขอความ

array("a", "e", "i", "o", 

คนหาและแทนที่ขอความ

จากตัวอยางกําหนดเปนคาวาง ดังนั้นผลลัพธที่จะแสดงผล คือ Hll Wrld f 

ขอความ "You should 

มีคาเทากับ array ("fruits", 

array ("pizza", "beer", 

คนหาและแทนที่ขอความ

You should eat pizza, beer, and ice 

แทนที่ขอความยอยเดิม 

ครั้ง เหมือนกับฟงกชัน 
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 รูปแบบ 

 mixed str_ireplace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] )

 เมื่อ $search หมายถึง

  $replace หมายถึง

  $subject หมายถึง

  $count หมายถึง

3) ฟงกชัน strtr ( )

สามารถกําหนดขอความยอยในการแทนที่ไดมากกวา 

กําหนดในรูปแบบของคียและคาอารเรย

จะนําไปแทนที่ รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

  string strtr ( string $str , array $replace_pairs )

 เมื่อ $str หมายถึง 

  $from หมายถึง 

  $to หมายถึง 

  $replace_pairs 

 ตัวอยางที่ 7.17 การใชงาน

1 <?php 

2  $trans = array ("hello" => "hi", "hi" => "hello");

3  echo strtr ("hi all, I said hello", $trans

4 ?> 

 ผลลัพธ 

  hello all, I said hi 

 

7.1.8 ฟงกชันที่ใชสําหรับตัดชองวาง

1) ฟงชันที่ใชสําหรับ

โดยทั้ง 3 ฟงกชันมีรูปแบบการใชงานเหมือนกัน 

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] )

หมายถึง ขอความที่ตองการคนหา 

หมายถึง ขอความที่ตองการแทนที ่

หมายถึง ขอความ หรืออารเรย ที่ใชสําหรับการคนหาและแทนที่

ก็ได) 

หมายถึง จํานวนครั้งที่ตองการใหแทนที ่

strtr ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับการแปลตัวอักษรหรือแทนที่

ในการแทนที่ไดมากกวา 1 คํา โดยอารเรยของขอความที่จะใชแทนที่จะตอง

และคาอารเรย โดยใชคียอารเรยเปนสิ่งที่ตองการคนหา และคา

string strtr ( string $str , array $replace_pairs ) 

 ขอความที่ตองการแปล 

 ขอความที่ตองการคนหา 

 ขอความที่ตองการแทนที ่

 หมายถึง พารามิเตอร ใชระบุขอความที่ตองการคนหาและแทนที่ใน

กรณีของอารเรย array ('from' => 'to', ...) ในในรูปแบบของ

คาอารเรย 

การใชงานฟงกชัน strtr ( )  

$trans = array ("hello" => "hi", "hi" => "hello"); 

echo strtr ("hi all, I said hello", $trans); 

ตัดชองวางและเติมขอความ 

สําหรับตัดชองวาง ประกอบไปดวย 1) ltrim ( ) 2) rtrim ( ) 

ฟงกชันมีรูปแบบการใชงานเหมือนกัน มีรายละเอียดดังนี ้

  

MySQL 

replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) 

หรืออารเรย ที่ใชสําหรับการคนหาและแทนที่ (ไมตองระบุ

แทนที่ขอความ และ

ที่จะใชแทนที่จะตอง

คาอารเรยเปนสิ่งที่

ที่ตองการคนหาและแทนที่ใน

ในรูปแบบของคียและ

1) ltrim ( ) 2) rtrim ( ) และ 3) trim ( ) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

ตารางที่ 7.2 ฟงกชันในการตัดชองวาง

ชื่อฟงกชัน 

ltrim ( ) 

rtrim ( ) 

trim ( ) 
 

 ตัวอยางที่ 7.18 การประยุกตใช

1 <?php  

2 $str = "        PHP        ";

3 echo strlen ($str)."

4 echo strlen (ltrim ($str))."

5 echo strlen (rtrim ($str))."

6 echo strlen (trim ($str)) ;

7 ?> 

 จากตัวอยางจะใชวิธีการทดสอบโดยการนับจํานวนเนื่องจากชองวาง 

สามารถมองเห็นได แตจะสงผลเมื่อใชสําหรับการคนหาหรือเปรียบเทียบขอความ เพราะชองวางเทียบได

กับอักษร 1 ตัว 

2) ฟงกชัน str_pad ( )

หรือขอความลงในขอความเดิม

 รูปแบบ 

 string str_pad ( string $input , int $pad_length [, string $pad_string = " " [, int 

$pad_type = STR_PAD_RIGHT ]] )

 เมื่อ $input หมายถึง

  $pad_length หมายถึง

  $pad_string หมายถึง

  $pad_type หมายถึง
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ในการตัดชองวาง 

หนาที่ 

ตัดชองวางที่อยูดานซายของขอความออกทั้งหมด

ตัดชองวางที่อยูดานขวาของขอความออกทั้งหมด

ตัดชองวางทั้งดานซาย และดานขวาของขอความ

การประยุกตใชฟงกชันที่ใชสําหรับตัดชองวาง 

$str = "        PHP        "; 

($str)."<br>"; // ผลลัพธของการนับ คือ 

(ltrim ($str))."<br>" ; // ผลลัพธของการนับ คือ 

(rtrim ($str))."<br>" ; // ผลลัพธของการนับ คือ 

(trim ($str)) ; // ผลลัพธของการนับ คือ 

จากตัวอยางจะใชวิธีการทดสอบโดยการนับจํานวนเนื่องจากชองวาง (whitespace

แตจะสงผลเมื่อใชสําหรับการคนหาหรือเปรียบเทียบขอความ เพราะชองวางเทียบได

str_pad ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับขยายความยาวของขอความหรือเติมอักษร

เดิม 

str_pad ( string $input , int $pad_length [, string $pad_string = " " [, int 

$pad_type = STR_PAD_RIGHT ]] ) 

หมายถึง ขอความนําเขา 

หมายถึง ความยาวที่ตองการขยายเพิ่มเติม (ถาคาตัวเลขนอยกวาหรือ

เทากับจํานวนความกวางของขอความใน 

ขยาย) 

หมายถึง ตัวอักษรหรือขอความอื่นๆ ที่จะเติมลงไป (ไมระบุก็ได

หมายถึง ดานที่ตองการขยายเพิ่มเติม โดยปริยายจะเติมดานขวา มี

รายละเอียด ดังนี้ STR_PAD_RIGHT 

STR_PAD_LEFT (ขยายเพิ่มดานซาย) หรือ

(ขยายทั้งซายและขวาเทาๆ กัน) 

  

ตัวเลข วันและเวลา 143 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ออกทั้งหมด 

ออกทั้งหมด 

ขอความออกทั้งหมด 

ผลลัพธของการนับ คือ 19 

ผลลัพธของการนับ คือ 11 

ผลลัพธของการนับ คือ 11 

ผลลัพธของการนับ คือ 3 

whitespace) จะไม

แตจะสงผลเมื่อใชสําหรับการคนหาหรือเปรียบเทียบขอความ เพราะชองวางเทียบได

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับขยายความยาวของขอความหรือเติมอักษร

str_pad ( string $input , int $pad_length [, string $pad_string = " " [, int 

ถาคาตัวเลขนอยกวาหรือ

 $input จะไมมีการ

ไมระบุก็ได) 

ดานที่ตองการขยายเพิ่มเติม โดยปริยายจะเติมดานขวา มี

 (ขยายเพิ่มดานขวา), 

หรือ STR_PAD_BOTH 
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 ตัวอยางที่ 7.19 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $input = "Alien"; 

3 echo str_pad ($input, 10);                     

4 echo str_pad ($input, 10, "

5 echo str_pad ($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);  

6 echo str_pad ($input, 6 , "___");               

7 ?> 
 

7.1.9 ฟงกชันที่ใชจัดการอักษรพิเศษของ 

ฟงกชันที่ใชจัดการอักษรพิเศษของ 

1) ฟงกชัน nl2br ( )

เปนคําสั่งที่ใชสําหรับขึ้นบรรทัดใหม ใหเปลี่ยนเปนแท็ก 

ตองการใหผูใชปอนขอมูลผานทางจอภาพ เชน ปอนขอมูลผานกลองขอความ 

Box) หลายๆ บรรทัด หรือโดยปกติแลวเมื่อกดปุม 

จะถูกบันทึกดวยสัญลักษณ \n หรือ 

ใหม แมจะมองไมเห็นสัญลักษณนี้ก็ตาม แตในเอกสาร 

เพราะในเอกสาร HTML จะขึ้นบรรทัดใหมดวยสัญลักษณ 

การเปลี่ยนจากสัญลักษณ \n ใหเปน 

 รูปแบบ 

 string nl2br ( string $string [, bool $is_xhtml = true ] ) 

 เมื่อ $string  หมายถึง

  $is_xhtml หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.20 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  echo nl2br ("สวัสดีครับ

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 สวัสดีครับ 

 www.sru.ac.th 

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน str_pad ( ) 

put, 10);                      // ผลลัพธ คือ "Alien     "

echo str_pad ($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT);   // ผลลัพธ คือ "-

echo str_pad ($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);   // ผลลัพธ คือ "__Alien___"

echo str_pad ($input, 6 , "___");                // ผลลัพธ คือ "Alien_"

ฟงกชันที่ใชจัดการอักษรพิเศษของ HTML 

ฟงกชันที่ใชจัดการอักษรพิเศษของ HTML มีรายละเอียด ดังนี้ 

nl2br ( ) เปนฟงกชันสําหรับเปลี่ยนอักษรพิเศษ เชน \r\n, 

เปนคําสั่งที่ใชสําหรับขึ้นบรรทัดใหม ใหเปลี่ยนเปนแท็ก <br> ของภาษา HTML มีความจําเปนในกรณีที่

ตองการใหผูใชปอนขอมูลผานทางจอภาพ เชน ปอนขอมูลผานกลองขอความ (Text Field

ปกติแลวเมื่อกดปุม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม ตําแหนงที่กดปุม 

หรือ new line เพื่อเปนสัญลักษณบงชี้วาเปนตําแหนงที่จะตองขึ้นบรรทัด

ใหม แมจะมองไมเห็นสัญลักษณนี้ก็ตาม แตในเอกสาร HTML สัญลักษณ \n จะไมทําใหขึ้นบรรทัดใหม 

จะขึ้นบรรทัดใหมดวยสัญลักษณ <br> เทานั้น ดังนั้นฟงกชัน 

ใหเปน <br> 

string nl2br ( string $string [, bool $is_xhtml = true ] )  

หมายถึง ขอความ 

หมายถึง จะใชรูปแบบ xhtml หรือไม (คาโดยปริยายจะกําหนดเปน 

ฟงกชัน nl2br ( ) 

สวัสดีครับ\nwww.sru.ac.th"); 

  

MySQL 

"Alien     " 

-=-=-Alien" 

"__Alien___" 

"Alien_" 

n, \n\r, \n และ \r 

มีความจําเปนในกรณีที่

Text Field หรือ Text 

เพื่อขึ้นบรรทัดใหม ตําแหนงที่กดปุม Enter ก็

อเปนสัญลักษณบงชี้วาเปนตําแหนงที่จะตองขึ้นบรรทัด

จะไมทําใหขึ้นบรรทัดใหม 

เทานั้น ดังนั้นฟงกชัน nl2br ( ) จึงใชใน

คาโดยปริยายจะกําหนดเปน true) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

2) ฟงกชัน wordwrap ( )

โดยจะไมตัดคําหรือฉีกขอความ ใชแยกคําจากการเวนวรรค ภายหลังจากการแบง

ดําเนินการอยางไรก็แลวแตกําหนด

 รูปแบบ 

 string wordwrap (string $str [, int $width = 

 เมื่อ $str หมายถึง

  $width หมายถึง

  $break หมายถึง

  $cut หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.21 การใช

1 <?php 

2  $text = "The quick 

3  $newtext = wordwrap

4  echo $newtext;

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 The quick brown fox

 jumped over the lazy

 dog. 

  

7.2 ฟงกชันที่ใชจัดการจํานวนและตัวเลข

 ฟงกชันที่ใชจัดการจํานวนและตัวเลข ในภาษา

ฟงกชัน แตสําหรับในบทที่ จะแนะนําเฉพาะฟงกชันที่นิยมใชงาน

7.2.1 ฟงกชันประมาณคา

ฟงกชันประมาณคา
 

ตารางที่ 7.3 ฟงกชันประมาณคา

ceil (จํานวน)       ใชในการปดเศษขึ้นไปเปนเลขจํานวนเต็มตัวถัดไปถาเศษมีคามากกวา 

                   echo ceil (10.01);         

             echo ceil (10.50);         
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wordwrap ( ) เปนฟงกชันสําหรับแบงขอความตามจํานวนตัวอักษรที่กําหนด 

โดยจะไมตัดคําหรือฉีกขอความ ใชแยกคําจากการเวนวรรค ภายหลังจากการแบง

ดําเนินการอยางไรก็แลวแตกําหนด 

string wordwrap (string $str [, int $width = 75 [, string $break = "\n" [, bool $cut = false ]]])

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคาขอความ 

หมายถึง จํานวนตัวอักษรที่ตองการ (โดยปริยาย คือ 75) 

หมายถึง คําสั่งที่ตองการใหดําเนินการ (โดยปริยาย คือ \

หมายถึง ตองการตัดคําหรือไม หากกําหนดเปน true 

เกินกวาที่ $width กําหนด 

การใชฟงกชัน wordwrap ( ) 

$text = "The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

$newtext = wordwrap ($text, 20, "<br>\n"); 

echo $newtext; 

The quick brown fox 

jumped over the lazy 

ฟงกชันที่ใชจัดการจํานวนและตัวเลข 

ฟงกชันที่ใชจัดการจํานวนและตัวเลข ในภาษา PHP มีฟงกชันที่ใชจัดการขอมูลชนิดนี้อยูหลาย

สําหรับในบทที่ จะแนะนําเฉพาะฟงกชันที่นิยมใชงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ประมาณคาจํานวนและตัวเลข 

ประมาณคาจํานวนและตัวเลข มีดังนี้ 

ฟงกชันประมาณคา 

ใชในการปดเศษขึ้นไปเปนเลขจํานวนเต็มตัวถัดไปถาเศษมีคามากกวา 

echo ceil (10.01);           //ผลลัพธ คือ 

echo ceil (10.50);           //ผลลัพธ คือ 

ตัวเลข วันและเวลา 145 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตามจํานวนตัวอักษรที่กําหนด 

โดยจะไมตัดคําหรือฉีกขอความ ใชแยกคําจากการเวนวรรค ภายหลังจากการแบงขอความแลวจะ

n" [, bool $cut = false ]]]) 

 

\n เพื่อข้ึนบรรทัดใหม) 

true จะตัดคําที่มีความยาว

brown fox jumped over the lazy dog."; 

ที่ใชจัดการขอมูลชนิดนี้อยูหลาย

ดังนี้ 

ใชในการปดเศษขึ้นไปเปนเลขจํานวนเต็มตัวถัดไปถาเศษมีคามากกวา 0 เชน 

ผลลัพธ คือ 11 

ผลลัพธ คือ 11 
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ตารางที่ 7.3 (ตอ) 

floor (จํานวน)      ใชในการตัดเศษทิ้ง 

              echo floor (10.01);         

     echo floor (10.50);         

round (จํานวน,      ใชในการประมาณคาเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียง หากเศษนอยกวา 

[, ทศนิยม])               เศษทิ้ง แตหากเศษมีคาตั้งแต 

   echo round (10.49);         

   echo round (10.50);         

                        สวนทศนิยมเปนการกําหนดวาจะใหมีทศนิยมกี่ตําแหนง

intval (จํานวน)           เลือกเอาเฉพาะจํานวนเต็มของจํานวนที่ระบุ หากมีทศนิยมจะตัดทิ้งเชน

   echo intval (10.01);         

   echo intval (10.99);         

   echo intval (

floatval (จํานวน)        เลือกเอาจํานวนที่ระบุในแบบ 

   จํานวนนั้นวางอยูขางหนา

   echo floatval (“12.34  MB”);
 

7.2.2 ฟงกชันเปรียบเทียบจํานวน

ฟงกชันเปรียบเทียบจํานวน
 

ตารางที่ 7.4 ฟงกชันเปรียบเทียบจํานวน

min (n1, n2, …n) หรือ หาคาที่นอยที่สุด

min (อารเรย)         $m1 = min

   $m2 = min

max (n1, n2, …n) หรือ  หาคาทีม่าก

max (อารเรย)       $m1 = max

   $m2 = max
 

7.2.3 ฟงกชันการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข

ฟงกชันที่นาสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข
 

ตารางที่ 7.5 ฟงกชันการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข

number_format        ใชในการจัดรูปแบบตัวเลข เชน จาก 

(จํานวน)   echo number_format

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ใชในการตัดเศษทิ้ง ไมวาเศษนั้นจะมีคาเทาใดก็ตาม เชน 

echo floor (10.01);           //ผลลัพธ คือ 10

echo floor (10.50);           //ผลลัพธ คือ 10

ใชในการประมาณคาเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียง หากเศษนอยกวา 

เศษทิ้ง แตหากเศษมีคาตั้งแต 0.5 จะปดขึ้นไปเปนจํานวนเต็มถัดไป เชน

echo round (10.49);           //ผลลัพธ คือ 10

echo round (10.50);           //ผลลัพธ คือ 11

สวนทศนิยมเปนการกําหนดวาจะใหมีทศนิยมกี่ตําแหนง 

เลือกเอาเฉพาะจํานวนเต็มของจํานวนที่ระบุ หากมีทศนิยมจะตัดทิ้งเชน

echo intval (10.01);           //ผลลัพธ คือ 10

echo intval (10.99);           //ผลลัพธ คือ 10

echo intval (-1.23);           //ผลลัพธ คือ -1 

เลือกเอาจํานวนที่ระบุในแบบ float ฟงกชันนี้นาจะมีประโยชนในกรณีที่

จํานวนนั้นวางอยูขางหนาขอความ เชน 

echo floatval (“12.34  MB”);  //ผลลัพธ คือ 12.34

เปรียบเทียบจํานวน 

เปรียบเทียบจํานวน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฟงกชันเปรียบเทียบจํานวน 

หาคาที่นอยที่สุดของชวงที่กําหนด 

$m1 = min (6, 7, 3, 8, 9);          //ผลลัพธ คือ 

$m2 = min (array (10, 10.5, 3.4, 5.2, 20 ));     //ผลลัพธ คือ 

มากที่สุดของชวงที่กําหนด 

$m1 = max (6, 7, 3, 8, 9);         //ผลลัพธ คือ 

$m2 = max (array (10, 10.5, 3.4, 5.2, 20 ));     //ผลลัพธ คือ 

การตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข 

ที่นาสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข มีดังนี้ 

ฟงกชันการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข 

ใชในการจัดรูปแบบตัวเลข เชน จาก 1234 เปน 1,234 เปนตน เชน

echo number_format (1234567);     // 1,234,567               

MySQL 

10 

10 

ใชในการประมาณคาเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียง หากเศษนอยกวา 0.5 จะตัด 

จะปดขึ้นไปเปนจํานวนเต็มถัดไป เชน 

10 

11 

เลือกเอาเฉพาะจํานวนเต็มของจํานวนที่ระบุ หากมีทศนิยมจะตัดทิ้งเชน 

10 

10 

 

นี้นาจะมีประโยชนในกรณีที่ 

12.34 

ผลลัพธ คือ $m1 = 3 

ผลลัพธ คือ $m2 = 3.4 

ผลลัพธ คือ $m1 = 9 

ผลลัพธ คือ $m2 = 20 

เปนตน เชน 

// 1,234,567                
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ตารางที่ 7.5 (ตอ) 

is_numeric (ขอมูล)   ตรวจสอบวาขอมูลที่ระบุนั้นเปนตัวเลขหรือไม โดยจะคืนคา 

                              ตัวเลขที่ไมมี

   “123”

   $a = is

   $b = is

   $c = is_

is_int (ขอมูล)      ตรวจสอบวาเปนจํานวนเต็มหรือไม หากใชจะคืนคา 

is_float (ขอมูล)      ตรวจสอบวาเปนจํานวน

7.2.4 ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข

ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข
 

ตารางที่ 7.6 ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเลข

abs (จํานวน)            ใชสําหรับหาคา 

   $x = abs(10);        

   $y = abs (

rand ( ) หรือ          ใชในการสรางเลขสุม โดยคาที่ไดจะไมแนนอนในแตละครั้ง โดยปกติ

rand (คานอยที่สุด,      เลขสุมที่ไดจะเปนเลขจํานวนเต็มที่มีคาระหวาง 

คามากท่ีสุด)        PHP 

   ระหวางคาใดถึงคาใด เชน 

   $r1 = 

   $r2 = 

pow (เลขฐาน, เลขชี้กําลัง) ใชในการคาเลขยกกําลัง เชน

   echo pow (10, 2); 

sqrt (ตัวเลข)        หาคารากที่สองของจํานวนที่ระบุ แตตองไมใชจํานวนที่ติดลบ เชน

                      $a = sqrt (100);            //$a =10
 

7.3 ฟงกชันที่ใชจัดการวันและ

ขอมูลเกี่ยวกับวันและ

สคริปต การใชงานสวนใหญจะทําผาน

แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) 

Greenwich Mean Time (GMT) 

อังกฤษ โดยหนวยเวลาอยางเปนทางการ เรียกวา 

บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข 
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ตรวจสอบวาขอมูลที่ระบุนั้นเปนตัวเลขหรือไม โดยจะคืนคา 

ตัวเลขที่ไมมอีักษรอื่นๆปะปนอยูดวย ทั้งนี้ตัวเลขที่เขียนในแบบ

“123” ก็ถือวาเปนตัวเลขดวยเพราะสามารถนําไปใช คํานวณได เชน

= is_numeric(123);          //ผลลัพธ คือ $a = ture

$b = is_numeric(“1.23”);   //ผลลัพธ คือ $b = ture

$c = is_numeric(“123abc”); //ผลลัพธ คือ $c = false

ตรวจสอบวาเปนจํานวนเต็มหรือไม หากใชจะคืนคา true

ตรวจสอบวาเปนจํานวนจริงจริงหรือไม หากใชจะคืนคา true

ที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข 

ที่เกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข มีรายละเอียด ดังนี้ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเลข 

ใชสําหรับหาคา absolute เชน 

$x = abs(10);          //ผลลัพธ คือ $x = 10

$y = abs (-10);       //ผลลัพธ คือ $y = 10

ใชในการสรางเลขสุม โดยคาที่ไดจะไมแนนอนในแตละครั้ง โดยปกติ

เลขสุมที่ไดจะเปนเลขจํานวนเต็มที่มีคาระหวาง 0-32,768 

PHP อนุญาตใหสามารถกําหนดชวงตัวเลขผลลัพธที่ตองการไดวาใหอยู

ระหวางคาใดถึงคาใด เชน  

$r1 = rand ( );              

$r2 = rand (10, 20);      //เลขสุมที่ไดจะมีคาระหวาง 

ใชในการคาเลขยกกําลัง เชน 

echo pow (10, 2);  //100 

หาคารากที่สองของจํานวนที่ระบุ แตตองไมใชจํานวนที่ติดลบ เชน

$a = sqrt (100);            //$a =10 

และเวลา 

และเวลา นับวาเปนขอมูลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนโปรแกรมแบบ

สคริปต การใชงานสวนใหญจะทําผานฟงกชันตางๆ ที่เกี่ยวของ รูปแบบของวันที่และเวลา

 Local Mean Time (LMT) คือ เวลาเฉลี่ยของแตละทองถิ่น

Greenwich Mean Time (GMT) คือ เวลามาตรฐานสากล เปนเวลาที่เทียบกับเมืองกรีนิช ประเทศ

อังกฤษ โดยหนวยเวลาอยางเปนทางการ เรียกวา UTC ฟงกชันที่ใชจัดการวันและเวลา มีดังนี้

ตัวเลข วันและเวลา 147 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตรวจสอบวาขอมูลที่ระบุนั้นเปนตัวเลขหรือไม โดยจะคืนคา true ถาเปนขอมูล 

อื่นๆปะปนอยูดวย ทั้งนี้ตัวเลขที่เขียนในแบบขอความ เชน  

ก็ถือวาเปนตัวเลขดวยเพราะสามารถนําไปใช คํานวณได เชน 

$a = ture 

$b = ture 

$c = false 

true 

true   

$x = 10 

$y = 10 

ใชในการสรางเลขสุม โดยคาที่ไดจะไมแนนอนในแตละครั้ง โดยปกติแลว 

32,768 แตอยางไรก็ตาม 

ใหสามารถกําหนดชวงตัวเลขผลลัพธที่ตองการไดวาใหอยู 

เลขสุมที่ไดจะมีคาระหวาง 10-20 

หาคารากที่สองของจํานวนที่ระบุ แตตองไมใชจํานวนที่ติดลบ เชน 

นับวาเปนขอมูลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขียนโปรแกรมแบบ

รูปแบบของวันที่และเวลาสามารถ

คือ เวลาเฉลี่ยของแตละทองถิ่น และ 2) 

คือ เวลามาตรฐานสากล เปนเวลาที่เทียบกับเมืองกรีนิช ประเทศ

วันและเวลา มีดังนี ้
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7.3.1 ฟงกชัน date_default_timezone_set

ฟงกชัน date_default_

ที่ตองการใช และจะแสดงวันและเวลาตาม 

 รูปแบบ 

 bool date_default_timezone_set ( string $timezone_identifier )

 เมื่อ $timezone_identifier

7.3.2 ฟงกชัน time ( )

Timestamp จะแสดงเวลาเปนหนวยวินาที โดยเริ่มนับคาตั้งแตวั

00:00:00 น. ตามเวลา GMT จนถึงวันที่และเวลาปจจุบัน ยกตัวอยางเชน วันที่ 

เวลา 13:47:00 มีคา Unix Timestamp 

 รูปแบบ 

 int time ( void ) 
 

 ตัวอยางที่ 7.22 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $nextWeek = time ( ) + (7 * 24 * 60 * 60);

3  echo "Now: ". date ("Y

4  echo "Next Week: ". date ("Y

5  echo "Next Week: ". date ("Y

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 Now: 2012-11-26 

 Next Week: 2012-12-03

 Next Week: 2012-12-03

จากตัวอยางที่ 7.22 

อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 1 

บรรทัดที่ 2 

เวลาใน 1 สัปดาห คือ 7 วัน คูณดวย 

บรรทัดที่ 3 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

date_default_timezone_set ( ) 

date_default_ timezone_set ( ) ใชสําหรับกําหนดรูปแบบ 

วลาตาม Timezone ที่กําหนด รูปแบบการใชฟงกชัน 

date_default_timezone_set ( string $timezone_identifier ) 

$timezone_identifier  หมายถึง  เขตเวลา (Timezone) สําหรับเวลาในประเทศไทย ตอง

ระบุคาเปน "Asia/Bangkok" เปนเวลา 

เวลา GMT สามารถระบุคาเปน GMT 

time ( ) เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาปจจุบันในรูปแบบของ 

จะแสดงเวลาเปนหนวยวินาที โดยเริ่มนับคาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค

จนถึงวันที่และเวลาปจจุบัน ยกตัวอยางเชน วันที่ 26 พฤศจิกายน 

Unix Timestamp คือ "1353912424" 

ฟงกชัน time ( ) 

$nextWeek = time ( ) + (7 * 24 * 60 * 60); 

echo "Now: ". date ("Y-m-d") ."<br>"; 

echo "Next Week: ". date ("Y-m-d", $nextWeek) ."<br>"; 

echo "Next Week: ". date ("Y-m-d", strtotime("+1 week")) ."<br>";

03 

03 

7.22 การใชฟงกชัน การใชฟงกชัน time ( ) สําหรับ

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $nextWeek มีคาเทากับ time ( ) 

วัน คูณดวย 24 ชั่วโมง คูณดวย 60 นาที คูณดวย 60 วินาที 

 แสดงผลวันที่ปจจุบัน โดยใชฟงกชัน date ( ) 

MySQL 

กําหนดรูปแบบ Timezone  

 มีดังนี ้

สําหรับเวลาในประเทศไทย ตอง

เปนเวลา LMT สําหรับ

GMT หรือ UTC 

เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาปจจุบันในรูปแบบของ Unix 

มกราคม ค.ศ.1970 เวลา 

พฤศจิกายน 2012 

d", strtotime("+1 week")) ."<br>"; 

สําหรับคํานวณหาวัน 

time ( ) บวกดวย
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บรรทัดที่ 4 

บรรทัดที่ 5 

ฟงกชันแปลงขอความเปนเวลา 

บรรทัดที่ 6 

7.3.3 ฟงกชัน strtotime

ในรูปแบบ timestamp แตขอความ

  รูปแบบ 

 int strtotime ( string $time [, int $now = time() ] )

 เมื่อ  $time  หมายถึง

  $now  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.23 การใช

1 <?php 

2 echo strtotime

3 echo strtotime

4 echo strtotime

5 echo strtotime

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 1432783796 

 1347206400 

 1432870196 

 1433388596 

จากตัวอยางที่ 

และเวลา ในรูปแบบ timestamp

เปลี่ยนรูปแบบ timestamp เปนวันที่จะตองใชรวมกับฟงกชัน 

 ตัวอยางที่ 7.24 การใช

1 <?php 

2 echo date("Y-m

3 echo date("Y-m

4 echo date("Y-m

5 echo date("Y-m

6 ?> 
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 แสดงผลวันที่ในสัปดาหถัดไป โดยใชฟงกชัน date ( )

 แสดงผลวันที่ในสัปดาหถัดไป โดยใชฟงกชัน date ( ) 

งกชันแปลงขอความเปนเวลา (มีคาเทากัน เหมือนในบรรทัดที่ 4) 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

strtotime ( ) เปนฟงกชันที่ ใชสําหรับแปลงขอความให เปนขอมูลวันเวลา

ขอความนั้นตองเขียนในรูปแบบที่สามารถแปลงได ถาแปลงไมไดจะคืนคา 

int strtotime ( string $time [, int $now = time() ] ) 

หมายถึง  วันและเวลาในรูปแบบขอความ 

หมายถึง  วันและเวลาปจจุบันที่เรียกใชฟงกชัน 

การใชฟงกชัน strtotime ( ) สําหรับแปลงขอความใหเปนขอมูลวัน

echo strtotime ("now"), "<br>"; 

echo strtotime ("10 September 2012"), "<br>"; 

echo strtotime ("+1 day"), "<br>"; 

echo strtotime ("+1 week"), "<br>"; 

จากตัวอยางที่ 7.23 การใชฟงกชัน strtotime ( ) สําหรับแปลงขอความใหเปนขอมูลวัน

timestamp นั้น คาผลลัพธที่ได จะยากแกการทําความเขาใจ ดังนั้นหากตองการ

เปนวันที่จะตองใชรวมกับฟงกชัน date ( ) ตัวอยางดังนี้

การใชฟงกชัน strtotime ( ) รวมกับฟงกชัน date ( ) 

m-d", strtotime ("now")), "<br>"; 

m-d", strtotime ("10 September 2012")), "<br>"; 

m-d", strtotime ("+1 day")), "<br>"; 

m-d", strtotime ("+1 week")), "<br>"; 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

date ( ) 

date ( ) รวมกับตัวแปร 

ให เปนขอมูลวันเวลา 

นั้นตองเขียนในรูปแบบที่สามารถแปลงได ถาแปลงไมไดจะคืนคา false 

สําหรับแปลงขอความใหเปนขอมูลวันและเวลา 

สําหรับแปลงขอความใหเปนขอมูลวัน

นั้น คาผลลัพธที่ได จะยากแกการทําความเขาใจ ดังนั้นหากตองการ

ตัวอยางดังนี้ 
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 ผลลัพธ 

 2012-05-28 

 2012-09-10 

 2012-05-29 

 2012-06-04 

จากตัวอยางที่ 7.24 

ในรูปแบบวันที่ที่งายแกการทําความเขาใจ

7.3.4 ฟงกชัน date ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

ของผลลัพธของฟงกชันได เชน ตองการเฉพาะวันที่ หรือตองการเฉพาะเวลา รูปแบบคําสั่งมีดังนี้

  รูปแบบ 

 string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )

 เมื่อ  $format  หมายถึง

 $timestamp  หมายถึง

อักษรตางๆ ที่ใชกําหนดรูปแบบวัน

$format สามารถแยกออกเปนกลุมไดดังนี้

1) อักษรที่ใชแทน วันและสัปดาห

ตารางที่ 7.7 อักษรที่ใชแทนความหมาย

อักษร 

d ใชแทนวันที่ของเดือน โดยเปนเลข 

j ใชแทนวันที่ของเดือน แบบไมมี 

D ใชแทนวันในรอบสัปดาหแบบยอ เชน 

l ตัวแอลพิมพเล็กใชแทนวันในรอบสัปดาหแบบชื่อเต็ม เชน 

S 

 

ตัวS(พิมพใหญ) เปนตัวอักษรยอที่ใชบงบอกลําดับที่ของวันในรอบเดือน เชน 

โดยปกติจะใชตอทายตัว j 

w ใชแทนลําดับของวันในรอบสัปดาหจาก 

z แทนลําดับของวันในรอบปจาก 

W ลําดับของสัปดาหในรอบป

 

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

7.24 การใชฟงกชัน strtotime ( ) รวมกับฟงกชัน date ( ) 

ในรูปแบบวันที่ที่งายแกการทําความเขาใจ 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงวันที่และเวลา โดยสามารถกําหนดรูปแบบ

ของผลลัพธของฟงกชันได เชน ตองการเฉพาะวันที่ หรือตองการเฉพาะเวลา รูปแบบคําสั่งมีดังนี้

date ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) 

หมายถึง  รูปแบบวันและเวลา 

หมายถึง  พารามิเตอรเสริมชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบน

ระบบ Unix ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของ

ฟงกชัน time ( ) หรือวันและเวลาปจจุบัน 

ที่ใชกําหนดรูปแบบวันและเวลาสําหรับฟงกชัน date ( ) สง

สามารถแยกออกเปนกลุมไดดังนี ้

ที่ใชแทน วันและสัปดาห 

อักษรที่ใชแทนความหมายของวันและสัปดาห สําหรับฟงกชัน date ( ) 

ความหมาย 

ใชแทนวันที่ของเดือน โดยเปนเลข 2 หลัก เชน 01, 02, 31 

ใชแทนวันที่ของเดือน แบบไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียว เชน 1, 2, 30 

ใชแทนวันในรอบสัปดาหแบบยอ เชน Sun, Mon 

ตัวแอลพิมพเล็กใชแทนวันในรอบสัปดาหแบบชื่อเต็ม เชน Sunday, Monday

เปนตัวอักษรยอที่ใชบงบอกลําดับที่ของวันในรอบเดือน เชน st, nd, rd, th

โดยปกติจะใชตอทายตัว j หรือ d (ใชแทนวันที่) เชน jS ลักษณะผลลัพธคือ 1st

ใชแทนลําดับของวันในรอบสัปดาหจาก 0-6 

แทนลําดับของวันในรอบปจาก 0-365 

ลําดับของสัปดาหในรอบป 

  

MySQL 

date ( ) เพื่อแสดงผล

แสดงวันที่และเวลา โดยสามารถกําหนดรูปแบบ

ของผลลัพธของฟงกชันได เชน ตองการเฉพาะวันที่ หรือตองการเฉพาะเวลา รูปแบบคําสั่งมีดังนี้ 

ชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบน

ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของ

สงผานพารามิเตอร 

Sunday, Monday 

st, nd, rd, th 

1st 
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2) อักษรที่ใชแทนความหมาย

ตารางที่ 7.8 อักษรที่ใชแทนความหมายของเดือน สําหรับฟงกชัน 

อักษร 

F ชื่อเดือนแบบเต็ม เชน 

M ลําดับที่ของเดือนในรอบปโดยมี 

M ชื่อของเดือนแบบยอ เฉพาะ 

n ลําดับที่ของเดือนแบบไมมี 

t จํานวนวันของเดือนนั้นๆ โดยมีคาระหวาง 

3) อักษรที่ใชแทนความหมาย

ตารางที่ 7.9 อักษรที่ใชแทนความหมายของป สําหรับฟงกชัน 

อักษร 

L 

 

ตรวจสอบวาเปนป Leap Year 

ถาไมใชจะคืนคา 0 

Y ใชแทนป ค.ศ. แบบเลข 

y ใชแทนป ค.ศ. แบบเลข 

4) อักษรที่ใชแทน

ตารางที่ 7.10 อักษรที่ใชแทนความหมายของเวลา สําหรับฟงกชัน 

อักษร 

a ใชแทนคา Ante Meridiem 

A ใชแทนคา Ante Meridiem 

g ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 

G ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 

h ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 

H ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 

i คานาทีแบบมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวจาก 

s คาวินาทีแบบมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวจาก 

O คาความแตกตางเมื่อเทียบกับเวลา 

r เวลาตามมาตรฐานของ 

 ตัวอยางที่ 7.25 การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน 

1 <?php 

2 date_default_timezone_set('
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อักษรที่ใชแทนความหมายเดือน สําหรับฟงกชัน date ( ) 

อักษรที่ใชแทนความหมายของเดือน สําหรับฟงกชัน date ( ) 

ความหมาย 

ชื่อเดือนแบบเต็ม เชน January, March 

ลําดับที่ของเดือนในรอบปโดยมี 0 นําหนาเลขหลักเดียว เชน 01, 02, 12 

ชื่อของเดือนแบบยอ เฉพาะ 3 ตัวแรก เชน Jan, Feb 

ลําดับที่ของเดือนแบบไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียว เชน 1, 2, 12 

จํานวนวันของเดือนนั้นๆ โดยมีคาระหวาง 28- 31 

อักษรที่ใชแทนความหมายของป สําหรับฟงกชัน date ( ) 

อักษรที่ใชแทนความหมายของป สําหรับฟงกชัน date ( ) 

ความหมาย 

Leap Year หรือไม(เดือนกุมภาพันธมี 29 วัน) ถาใชจะคืนคา 

แบบเลข 4 หลัก เชน 1975 

แบบเลข 2 หลัก เชน 75 

ที่ใชแทนความหมายของเวลา สําหรับฟงกชัน date ( ) 

อักษรที่ใชแทนความหมายของเวลา สําหรับฟงกชัน date ( ) 

ความหมาย 

Ante Meridiem และ Post Meridiem แบบพิมพเล็ก ไดแก am 

Ante Meridiem และ Post Meridiem แบบพิมพใหญ ไดแก 

ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 12 ชั่วโมง โดยไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 

ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 24 ชั่วโมง โดยไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 

ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 12 ชั่วโมง โดยไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 

ใชแทนคาชั่วโมงของวันแบบ 24 ชั่วโมง โดยไมมี 0 นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 

นําหนาเลขหลักเดียวจาก 00-59 

นําหนาเลขหลักเดียวจาก 00-59 

คาความแตกตางเมื่อเทียบกับเวลา Greenwich(GMT) เชน +0700 

เวลาตามมาตรฐานของ RFC 2822 เชน Sun, 1 Mar 2009 15:03:57 +0700

การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน date ( )

date_default_timezone_set('Asia/Bangkok'); 

ตัวเลข วันและเวลา 151 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

ถาใชจะคืนคา 1  

am หรือ pm 

แบบพิมพใหญ ไดแก AM หรือ PM 

นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 0-12 

นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 0-23 

นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 01-12 

นําหนาเลขหลักเดียวระหวาง 00-23 

Sun, 1 Mar 2009 15:03:57 +0700 

date ( ) แบบที่ 1 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

3 echo "การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน 

4 echo date ("r") . "

5 echo date ('l jS \

6 echo "July 1, 2012

7 ?> 

 ผลลัพธแบบที่ 1 

 การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน 

 Mon, 26 Nov 2012 16:36:34 +0700

 Monday 26th of November 2012 04:36:34 PM

 July 1, 2012 is on a Sunday

 ตัวอยางที่ 7.26 การแสดงวันและเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน 

1 <?php 

2 date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');

3 $birth = strtotime ("12/10/1978");

4 echo date ("ขาพเจาเกิดเมื่อ  

5 $day = array("อาทิตย

6 $month =array("มกราคม

"กรกฎาคม", "สิงหาคม" , "กันยายน

7 $d = date ("w"); 

8 $day = $day [$d]; 

9 $date = date ("j"); 

10 $m = date ("m")-1;

11 $month = $months [$m];

12 $year = date ('Y') + 543;

13 echo "วันนี้ตรงกับวัน 

14 echo date("ขณะนี้เวลา 

15 ?> 

 ผลลัพธแบบที่ 2 

 ขาพเจาเกิดเมื่อ 10-12-1978

 วันนี้ตรงกับวัน จันทร วันที่ 

7.3.5 ฟงกชัน getdate ( )

แตไมสามารถกําหนดรูปแบบเองได และฟงกชันจะคืนคาเปนอารเรย

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน date ( ) <br>

. "<br>"; 

\of F Y h:i:s A') . "<br>"; 

12 is on a " . date ("l", mktime(0, 0, 0, 7, 1, 2012

การแสดงวันที่และเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน date ( )  

Mon, 26 Nov 2012 16:36:34 +0700 

Monday 26th of November 2012 04:36:34 PM 

July 1, 2012 is on a Sunday 

การแสดงวันและเวลาในรูปแบบตางๆ ดวยฟงกชัน date ( ) แบบที่ 

date_default_timezone_set('Asia/Bangkok'); 

$birth = strtotime ("12/10/1978"); 

ขาพเจาเกิดเมื่อ  j-m-Y <br>", $birth); 

อาทิตย", "จันทร", "อังคาร", "พุธ", "พฤหัสบดี", "ศุกร", "เสาร

มกราคม", "กุมภาพันธ", "มีนาคม", "เมษายน", "พฤษภาคม

กันยายน" , "ตุลาคม" , "พฤศจิกายน" , "ธันวาคม"); 

 

 

1;  // เพราะลําดับเดือนจะมคีาระหวาง

$month = $months [$m]; 

$year = date ('Y') + 543; 

วันนี้ตรงกับวัน $day  วันที่ $date เดือน $month  ป $year  "; 

ขณะนี้เวลา H:i:s"); 

1978 

วันนี้ตรงกับวัน จันทร วันที่ 26 เดือน ป 2555 ขณะนี้เวลา 16:43:48 

( ) เปนฟงกชันท่ีใชสําหรับแสดงวันที่และเวลาเชนเดียวกับฟงกชัน 

แตไมสามารถกําหนดรูปแบบเองได และฟงกชันจะคืนคาเปนอารเรยแบบคียและคาอารเรย

MySQL 

<br>"; 

12)) . "<br>"; 

แบบที่ 2 

เสาร");  

พฤษภาคม", "มิถุนายน", 

ระหวาง 1-12 

 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงวันที่และเวลาเชนเดียวกับฟงกชัน date ( ) 

คียและคาอารเรย รูปแบบมีดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

  รูปแบบ 

 array getdate ([ int $timestamp = time() ] )

 เมื่อ  $timestamp 

 

อารเรยที่ไดจากฟงกชัน 

ตารางที่ 7.11 คียและคาของอารเรย

คีย 

seconds 

minutes 

hours 

mday 

wday 

mon 

อานคา “

อานคา “

อานคา “

อานคา “

อานคาลําดับของวันในรอบสัปดาห

อานคาลําดับของเดือนในรอบป

Year 

yday 

weekday 

month 

อานคา “

อานคาลําดับของวันในรอบป

อานคา “

อานคา “
 

 ตัวอยางที่ 7.27 การใช

<?php 

 $today = getdate (

?> 

 ผลลัพธ 

Array ( [seconds] => 30 [minutes] => 

2012 [yday] => 330 [weekday] => Monday [month] => November [

7.3.6 ฟงกชัน mktime

เชนเดียวกับฟงกชัน time ( ) 

เทานั้น สวนฟงกชัน mktime ( ) 

รูปแบบคําสั่งมีดังนี ้
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getdate ([ int $timestamp = time() ] ) 

$timestamp  หมายถึง  พารามิเตอรชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบนระบบ

Unix ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของ

ฟงกชัน time ( ) หรือวันและเวลาปจจุบัน

อารเรยที่ไดจากฟงกชัน getdate ( ) สงคืนคา ประกอบดวยสมาชิกของอารเรย 

อารเรยที่ไดจากการใชฟงกชัน getdate ( ) 

คําอธิบาย ลักษณะคาที่ได

“วินาที” 

“นาที” 

“ชั่วโมง” 

“วันที่” 

อานคาลําดับของวันในรอบสัปดาห 

อานคาลําดับของเดือนในรอบป 

0-59 

0 to 59 

0 to 23 

1 to 31 

0 (อาทิตย)-6 (เสาร

1-12 

“ป” แบบเลข 4 หลัก 

อานคาลําดับของวันในรอบป 

“ชื่อวัน” ของสัปดาห 

“ชื่อเดือน” ของป 

เชน 2010 

0-365 

Sunday-Saturday

January-December

การใชฟงกชัน getdate ( ) 

( );  print_r ($today); 

minutes] => 55 [hours] => 16 [mday] => 26 [wday] => 1 [mon] => 

weekday] => Monday [month] => November [0] => 1353923730 

mktime ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับหาคา Unix Timestamp 

time ( ) แตฟงกชัน time ( ) หาคา Unix Timestamp ของวันที่และเวลาปจจุบัน

mktime ( ) สามารถกําหนดวันและเวลาที่ตองการหาคา Unix Timestamp 

ตัวเลข วันและเวลา 153 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบนระบบ 

ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของ

เวลาปจจุบัน 

สมาชิกของอารเรย ดังตอไปนี้ 

ลักษณะคาที่ได 

เสาร) 

Saturday 

December 

mon] => 11 [year] => 

1353923730 ) 

Unix Timestamp ของวันที่และเวลา

ของวันที่และเวลาปจจุบัน

Unix Timestamp ได 
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  รูปแบบ 

 int mktime ([ int $hour = date("H") [, int $minute = date("i") [, int $second = date("s")

 [, int $month = date("n") [, int $day = date("j") [, int $year = date("Y") [, int $is_dst = 

 เมื่อ  $hour  หมายถึง

  $minute  หมายถึง

  $second  หมายถึง

  $month  หมายถึง

  $day  หมายถึง

  $year  หมายถึง

  $is_dst  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 7.28 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 date_default_timezone_set

3 echo date("M-d-Y", mktime(

4 echo date("M-d-Y", mktime(

5 echo date("M-d-Y", mktime(

6 echo date("M-d-Y", mktime(

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 Jan-01-2013 

 Jan-01-2013 

 Jan-01-2013 

 Jan-01-2013 

7.3.7 ฟงกชัน checkdate

ถูกตองจะตองไมเกิน 31 วัน หรือเดือนจะตองเปนตัวเลขที่อยูระหวาง 

พบวาวันที่ไมถูกตอง จะคืนคาเปนเท็จ 

  รูปแบบ 

 bool checkdate ( int $month , int $day , int $year )

 เมื่อ  $month  หมายถึง 

  $day  หมายถึง 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

int mktime ([ int $hour = date("H") [, int $minute = date("i") [, int $second = date("s")

[, int $month = date("n") [, int $day = date("j") [, int $year = date("Y") [, int $is_dst = 

หมายถึง ชั่วโมง  

หมายถึง  นาท ี  

หมายถึง วินาที 

หมายถึง  เดือน  

หมายถึง  วัน    

หมายถึง  ป 

หมายถึง  การกําหนดรูปแบบวันและเวลาตามฤดูกาล (กําหนดพารามิเตอรเปน 

1) ไมกําหนดเวลา (กําหนดพารามิเตอรเปน 0) 

สามารถกําหนดเปน -1 หรือไมกําหนด จะมคีาปริยาย

ฟงกชัน mktime ( ) 

date_default_timezone_set ('Asia/Bangkok'); 

Y", mktime(0, 0, 0, 12, 32, 2012)) . "<br>"; 

Y", mktime(0, 0, 0, 13, 1, 2012)). "<br>"; 

Y", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2013)). "<br>"; 

Y", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 13)); 

checkdate ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที่ เชน วันที่ที่

วัน หรือเดือนจะตองเปนตัวเลขที่อยูระหวาง 1 ถึง 12 หากฟงกชันตรวจสอบแลว

พบวาวันที่ไมถูกตอง จะคืนคาเปนเท็จ (False) จากถูกตองจะคืนคาเปนจริง (True) รูปแบบคําสั่งมีดังนี้

bool checkdate ( int $month , int $day , int $year ) 

  จํานวนเดือนใน 1 ป มีคาอยูระหวาง 1 - 12 เดือน 

  จํานวนวันของแตละเดือน 

MySQL 

int mktime ([ int $hour = date("H") [, int $minute = date("i") [, int $second = date("s") 

[, int $month = date("n") [, int $day = date("j") [, int $year = date("Y") [, int $is_dst = -1 ]]]]]]] ) 

กําหนดพารามิเตอรเปน 

) หรือหากไมทราบ

คาปริยายเทากับ -1 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที่ เชน วันที่ที่

หากฟงกชันตรวจสอบแลว

รูปแบบคําสั่งมีดังนี้ 

 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

  $year  หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 7.29 การใช

1 <?php 

2 var_dump (checkdate (12, 31, 2012));

3 var_dump (checkdate (2, 29, 2013));

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 7.29 

ในบรรทัดที่ 2 จะไดผลเปนจริง เพราะเดือนธันวาคม ใน

จะไดผลเปนเท็จ เพราะเดือนกุมภาพันธ

7.3.8 การจัดการกับวันที่และเวลาแบบ 

 1) ฟงกชัน gmdate ( )

แตจะคืนคาเปนเวลา GMT โดยสามารถกําหนดรูปแบบวันที่และเวลาไดเหมือนกับฟงกชัน 

มรีูปแบบการใชงานฟงกชัน ดังนี้

 รูปแบบ 

 string gmdate ( string $format [, int $timestamp = time() ] )

 เมื่อ  $format  

  $timestamp  

 ตัวอยางที่ 7.30 การใช

1 <?php 

2 echo date("M d Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 

3 echo gmdate("M d Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2012));

4 ?>  

 ผลลัพธ 

 Jan 01 2012 00:00:00

 Dec 31 2011 17:00:00

 2) ฟงกชัน gmmktime ( )

mktime ( ) แตจะคืนคาเปนเวลา 
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หมายถึง  ป มีคาอยูระหวาง 1 - 32767 

การใชฟงกชัน checkdate ( ) สําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที่

var_dump (checkdate (12, 31, 2012)); // เปนจริงเพราะเดือนธันวาคมมี 

var_dump (checkdate (2, 29, 2013)); // เปนเท็จเพราะเดอืนกุมภาพันธในป 

7.29 การใชฟงกชัน checkdate ( ) สําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที่

จริง เพราะเดือนธันวาคม ในป ค.ศ.2012 มี 31 วัน สําหรับผลของบรรทัดที่ 

จะไดผลเปนเท็จ เพราะเดือนกุมภาพันธ ในป ค.ศ.2012 มี 28 วัน 

การจัดการกับวันที่และเวลาแบบ Greenwich Mean Time 

gmdate ( ) เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาเหมือนกับฟงกชัน 

โดยสามารถกําหนดรูปแบบวันที่และเวลาไดเหมือนกับฟงกชัน 

ดังนี ้

string gmdate ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) 

 หมายถึง รูปแบบวันและเวลา 

 หมายถึง  พารามิเตอรเสริมชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบนระบบ 

Unix ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของฟงกชัน 

time ( ) หรือวันและเวลาปจจุบัน 

การใชฟงกชัน gmdate ( ) 

echo date("M d Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2012)) . "<br>

echo gmdate("M d Y H:i:s", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2012)); 

Jan 01 2012 00:00:00 

Dec 31 2011 17:00:00 

gmmktime ( ) เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาเหมือนกับฟงกชัน 

แตจะคืนคาเปนเวลา GMT มรีูปแบบ ดังนี้ 

  

ตัวเลข วันและเวลา 155 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

สําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที ่

เปนจริงเพราะเดือนธันวาคมมี 31 วัน ในป 2012 

เปนเท็จเพราะเดอืนกุมภาพันธในป 2013 มี 28 วัน 

สําหรับตรวจสอบความถูกตองของวันที่ 

สําหรับผลของบรรทัดที่ 3 

เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาเหมือนกับฟงกชัน date ( ) 

โดยสามารถกําหนดรูปแบบวันที่และเวลาไดเหมือนกับฟงกชัน date ( )  

พารามิเตอรเสริมชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ของเวลาปจจุบันบนระบบ 

ถาไมมีการกําหนดคาใดๆ คาโดยปริยาย คือ คาของฟงกชัน 

<br>"; 

เปนฟงกชันที่ใชแสดงวันที่และเวลาเหมือนกับฟงกชัน 
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 รูปแบบ 

 int gmmktime ([ int $hour = gmdate("H") [, int $minute = gmdate("i") [, int $second 

= gmdate("s") [, int $month = gmdate("n") [, int $day = gmdate("j") [, int $year = 

gmdate("Y") [, int $is_dst = -1 ]]]]]]] )

 ตัวอยางที่ 7.31 การใชงานฟงกชัน 

<?php 

 echo "July 1, 2012 is on a " . date

?> // ผลลัพธ คือ July 1, 2012 
 

7.3.9 การประยุกตใชงานฟงกชันที่เกี่ยวของกับวันที่และเวลา

 1) การประยุกตใชฟงกชัน

ฟงกชันวันที่และเวลาที่ไดกลาวถึงไว 

 ตัวอยางที่ 7.32 การประยุกต

ควบคุมการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตาราง

<style type="text/css"> 

div.holder{ 

 position:relative; 

 font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa;

 border:2px solid #999;

 float:left; 

 font-size:12px; 

 width:175px; 

 padding:5px; 

} 

div.month { 

 position:relative; 

 display:block; 

 height:18px; 

 width:100%; 

 float:left; 

 left:0; 

 top:0; 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

int gmmktime ([ int $hour = gmdate("H") [, int $minute = gmdate("i") [, int $second 

= gmdate("s") [, int $month = gmdate("n") [, int $day = gmdate("j") [, int $year = 

1 ]]]]]]] ) 

การใชงานฟงกชัน gmmktim ( ) 

echo "July 1, 2012 is on a " . date ("l", gmmktime (0, 0, 0, 7, 1, 2012));

2012 is on a Sunday 

ฟงกชันที่เกี่ยวของกับวันที่และเวลา 

ใชฟงกชันวันที่และเวลา เพื่อสรางปฏิทินออนไลน เปนการประยุกตใช

ที่ไดกลาวถึงไว ตัวอยางดังนี้ 

การประยุกตใชฟงกชันเพื่อทําปฏิทินออนไลนสวนของโครงสราง

ควบคุมการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตาราง 

family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa; 

border:2px solid #999; 

MySQL 

int gmmktime ([ int $hour = gmdate("H") [, int $minute = gmdate("i") [, int $second 

= gmdate("s") [, int $month = gmdate("n") [, int $day = gmdate("j") [, int $year = 

(0, 0, 0, 7, 1, 2012)); 

เปนการประยุกตใช

สราง CSS tags เพื่อ



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 background:#567;  

 color:#fff;  

 border-bottom:2px solid #89a;

 text-align:center; 

} 

div.wkday { 

 position:relative; 

 clear:both; 

 float:left; 

 height:18px; 

 display:block; 

 width:100%; 

 background:#567;  

 color:#fff;  

 border-bottom:3px solid #234;

} 

div.wkday span { 

 display:block; 

 float:left; 

 width:25px; 

 text-align:center; 

} 

div.box_day { 

 position:relative; 

 width:100%; 

 clear:both; 

 float:left;  

 background:#EEEEEE; 

 color:#000; 

 word-spacing:8px; 

 text-indent:3px; 

 } 
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bottom:2px solid #89a; 

 

bottom:3px solid #234; 

  

background:#EEEEEE;  

 

ตัวเลข วันและเวลา 157 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  
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</style> 
 

 ตัวอยางที่ 7.33 การประยุกต

ประมวลผลและแสดงผลรวมกับ CSS tags

<body> 

<?php 

 $thai_month_arr=array

        

       

        

 $now_month = date ("Y

 $mk_time = strtotime 

 $day_no = date ("t",$mk_time);

 $wan_no = date ("w",$mk_time);

 $box_day = $day_no+$wan_no;

 $rows_week = ceil ($box_day/7);

 $total_box = $rows_week

 function get_day ($no_day,$wan_no,$day_no)

  $wan_tee = $no_day

  i f($wan_tee<=0)

   $wan_tee="__";

   return $wan_tee;

  } else { 

   if ($wan_tee

    

   } else { 

    

   } 

  } 

 } 

?> 

<div class="holder"> 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การประยุกตใชฟงกชันเพื่อทําปฏิทินออนไลนสวนของ PHP 

CSS tags 

i_month_arr=array ("0"=>"", "1"=>"มกราคม", "2"=>"กุมภาพันธ", "3"=>"

 "4"=>"เมษายน", "5"=>"พฤษภาคม", "6"=>"มิถุนายน

 "7"=>"กรกฎาคม", "8"=>"สิงหาคม", "9"=>"กันยายน

 "10"=>"ตุลาคม", "11"=>"พฤศจิกายน", "12"=>"ธันวาคม

("Y-m-01"); 

 ($now_month); 

("t",$mk_time); 

("w",$mk_time); 

$day_no+$wan_no; 

($box_day/7); 

$rows_week * 7; 

($no_day,$wan_no,$day_no) { 

$no_day-$wan_no; 

f($wan_tee<=0) { 

$wan_tee="__"; 

$wan_tee; 

($wan_tee <= $day_no) { 

 return str_pad ($wan_tee,2,"0",STR_PAD_LEFT);

 

 return "__"; 

MySQL 

PHP สคริปต เพื่อ

"3"=>"มีนาคม",    

มิถุนายน",     

กันยายน",    

ธันวาคม"); 

($wan_tee,2,"0",STR_PAD_LEFT); 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

<div class="month"> 

<?=$thai_month_arr [intval

</div> 

<div class="wkday"> 

 <span>อา</span> 

 <span>จ</span> 

 <span>อ</span> 

 <span>พ</span> 

 <span>พฤ</span> 

 <span>ศ</span> 

 <span>ส</span> 

</div> 

<?php  

 for ($i = 1; $i <= $total_box;

?> 

<?php  

 if ($i%7 == 1) echo "<div class='box_day'>";

?> 

<?=get_day ($i,$wan_no,$day_no)

<?php  

 if ($i%7 == 0 || $i ==

  echo "</div>n"; 

 } 

?> 

<?php } ?> 

</div> 

<br style="clear:both;" /> 

</body> 

บทที่ 7 ขอความ ตัวเลข 
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[intval (date ("m"))] ?> <?=date ("Y")+543 ?> 

 

 

$total_box; $i++) {  

echo "<div class='box_day'>"; 

($i,$wan_no,$day_no) ?> 

== $total_box ) {  

echo "</div>n";  
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ภาพที่ 7.1 แสดงตัวอยางผลลัพธการสรางปฏิทินออนไลน
 

2) การประยุกตใชฟงกชันวันที่และเวลา

 ตัวอยางที่ 7.34 การประยุกต

1 <?php 

2  function AgeCalculator

3   $birthday_convert

4   return (floor

5  } 

6  echo AgeCalculator

7 ?> 

จากตัวอยางที่ 7.34 

อายุ อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 6 แสดงผลคาการเรียกใชฟงกชัน 

ประกอบดวย ป ค.ศ.เกิด เดือนเกิด และวันที่เกิด

มกราคม วันที่ 2 เรียกใชฟงกชันดวย 

บรรทัดที่ 2 เมื่อฟงกชัน 

กําหนดรับพารามิเตอร 3 คา ประกอบดวย 

ดังนั้นหมายความวา กําหนดคา $year 

มีคาเทากับ 2 ตามลําดับ 

บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

mktime ( ) เพื่อแปลงวัน เดือน ป ค

บรรทัดที่ 4 สงผลการประมวลผลกลับไปยังสวนที่เรียกใช คือ บรรทัดที่ 

ประมวลผลนิพจน ประกอบดวยคาดังนี้ 

หารดวย 31556926 (เมื่อ 1 ป มีคาเทากับ 

ดังนั้นจึงใชฟงกชัน floor ( ) เพื่อตัดทศนิยม

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 
แสดงตัวอยางผลลัพธการสรางปฏิทินออนไลน 

ใชฟงกชันวันที่และเวลา เพื่อคํานวณหาอายุ มีตัวอยาง ดังนี้

การประยุกตโปรแกรมคํานวณอายุ กรณีศึกษาแบบที่ 1 

Calculator ($year,$month,$day) { 

$birthday_convert = mktime (1, 1, 1, $month, $day, 

(floor ((time ( ) - $birthday_convert) / 31556926));

Calculator (1978, 1, 2);   // ผลลัพธจะได 35

7.34 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชันวันที่และเวลาเพื่อคํานวณหา

แสดงผลคาการเรียกใชฟงกชัน AgeCalculator ( ) โดยพารามิเตอรที่สง

เกิด เดือนเกิด และวันที่เกิด ตัวอยางคาที่สงเขาไปประกอบดวย ป ค

เรียกใชฟงกชันดวย AgeCalculator (1978, 1, 2) 

เมื่อฟงกชัน AgeCalculator ( ) ถูกเรียกใช ฟงกชัน AgeCal

คา ประกอบดวย $year, $month และ $day โดยคาถูกสงมาจากบรรทัดที่ 

year มีคาเทากับ 1978 กําหนดคา $month มีคาเทากับ 

กําหนดใหตัวแปร $birthday_convert มีคาเทากับผลของฟงกชัน 

เพื่อแปลงวัน เดือน ป ค.ศ. เกิด เปนรูปแบบของ timestamp จะมีคาเทากับ 

สงผลการประมวลผลกลับไปยังสวนที่เรียกใช คือ บรรทัดที่ 

ประกอบดวยคาดังนี้ time ( ) คือ (วันและเวลาปจจุบัน – วัน เดือน ป เกิด

ป มีคาเทากับ 31556926 วินาที) ผลหารจะออกมาอยูในรูปเลขทศนิยม 

เพื่อตัดทศนิยม 

MySQL 

ดังนี ้

 $year); 

31556926));  

35 

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชันวันที่และเวลาเพื่อคํานวณหา

โดยพารามิเตอรที่สง

ตัวอยางคาที่สงเขาไปประกอบดวย ป ค.ศ.1978 เดือน

AgeCalculator ( )

โดยคาถูกสงมาจากบรรทัดที่ 6 

มีคาเทากับ 1 และ $day 

มีคาเทากับผลของฟงกชัน 

จะมีคาเทากับ 252525661 

สงผลการประมวลผลกลับไปยังสวนที่เรียกใช คือ บรรทัดที่ 6 การ

วัน เดือน ป เกิด) ทั้งหมด

ผลหารจะออกมาอยูในรูปเลขทศนิยม 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

หมายเหตุ ถาในกรณีจะเขียนฟงกชันรับคาเปนป พ

แปลงเปน ป ค.ศ.กอนเขาสูนิพจน

7.3.10 การเทียบเวลาวินาที

การเทียบเวลาวินาที

มีรายละเอียด ดังนี ้(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 1 มิลลิวินาที เทากับ 0

 1 วินาที เทากับ 1 วินาที

 1 นาที เทากับ 60 วินาที

 1 ชั่วโมง เทากับ 3600 

 1 วัน เทากับ 86400 วินาที

 1 สัปดาห เทากับ 604800 

 1 เดือน เทากับ 2629743

 1 ป เทากับ 31556926 

 1 ปปกติสุรทิน เทากับ 

 1 ปอธิกสุรทิน เทากับ 

ในปอธิกสุรทินมี 29 วัน แทนที่จะมี 

ตามปกต)ิ 
 

 

สรุป 

กระบวนการทํางานของภาษา 

ขอมูลที่จําเปนตองของเกี่ยวอยูบอยครั้ง นั่นก็คือ ขอมู

ดังกลาวถือเปนพื้นฐานสําคัญ ดังนั้นภาษา 

ดังกลาวอยูเปนจํานวนมาก ผูพัฒนาสามาร

ได ผ ล ลั พ ธ ต า มต อ ง ก า ร  เ ช น  ก า รนั บ จํ า น ว นตั ว อั กษ ร  ก า รนั บ คํ า

การเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ การแยกและเชื่อมตอขอความ 

การแสดงผลวันที่และเวลา การคํานวณหาวันเกิด แ

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนาดของขอความ

2. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 
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หมายเหตุ ถาในกรณีจะเขียนฟงกชันรับคาเปนป พ.ศ. จะตองลบออกดวย 

กอนเขาสูนิพจน 

การเทียบเวลาวินาท ี

การเทียบเวลาวินาทีเพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวของกับเวลา

กิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2556) 

0.001 วินาที 

วินาที 

วินาที 

3600 วินาที 

วินาที 

604800 วินาที 

2629743.83 วินาที 

31556926 วินาที 

ปปกติสุรทิน เทากับ 31536000 วินาที (ปปกติที่มี 365 วัน) 

ปอธิกสุรทิน เทากับ 31622400 วินาที (เปนปที่มีการเพิ่มหนึ่งวัน ผลมาจาก

วัน แทนที่จะมี 28 วันตามปกติ ดังนั้น ปดังกลาวจึงมี 366 วัน แทนที่จะมี 

กระบวนการทํางานของภาษา PHP ตั้งแตนําขอมูลเขา ประมวล และแสดงผลลัพธ ชนิดของ

ขอมูลที่จําเปนตองของเกี่ยวอยูบอยครั้ง นั่นก็คือ ขอมูลชนิดขอความ ตัวเลข วันและเวลา 

ดังกลาวถือเปนพื้นฐานสําคัญ ดังนั้นภาษา PHP จึงมีฟงกชันการทํางานที่สนับสนุนการประมวลผล ขอมูล

อยูเปนจํานวนมาก ผูพัฒนาสามารถประยุกตใชฟงกชันที่มีอยูในรูปแบบตางๆ 

ต อ ง ก า ร  เ ช น  ก า รนั บ จํ า น ว นตั ว อั กษ ร  ก า รนั บ คํ า  ก า ร ค น ห าข อ ค ว า ม 

การแยกและเชื่อมตอขอความ การจัดการรูปแบบการแสดงผลตัวเลข 

การคํานวณหาวันเกิด และปฏิทินออนไลน เปนตน 

จงอธิบายฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนาดของขอความ พรอมยกตัวอยางประกอบ

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

ตัวเลข วันและเวลา 161 
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จะตองลบออกดวย 543 เพื่อ

เพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวของกับเวลา  

ผลมาจากเดือนกุมภาพันธ 

วัน แทนที่จะมี 365 วัน

และแสดงผลลัพธ ชนิดของ

และเวลา ลักษณะขอมูล

จึงมีฟงกชันการทํางานที่สนับสนุนการประมวลผล ขอมูล

ในรูปแบบตางๆ เพื่อประมวลผลให

ก า ร ค น ห าข อ ค ว า ม  

การจัดการรูปแบบการแสดงผลตัวเลข  

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก
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1 <?php 

2  $variable = "Computer Science 

3  $pieces = explode (" ", $

4  echo $pieces [0];

5  echo $pieces [3];

6 ?> 
 

3. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2   $array = array("Color"=>"yellow", "red", "pink", "black", "blue");

3  $array = ucwords(

4  echo $array; 

5 ?> 
 

4. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2  function digit ($bit) {

3   for ($loop = 

4    $number = $number

5   } 

6  return $number;

7  } 

8  echo digit(7); 

9 ?> 
 

5. จงอธิบาย หนาที่ของฟงกชัน 

ประยุกตใชงาน ไมนอยกวา 1 ตัวอยาง

 

วันและเวลา 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

Computer Science of Suratthani Rajabhat University

= explode (" ", $variable); 

echo $pieces [0]; 

]; 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

array("Color"=>"yellow", "red", "pink", "black", "blue");

$array = ucwords( implode (" ", $array)); 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

($bit) { 

 0, $number = 0; $loop <= $bit; $loop++){ 

$number = $number + pow (2, $loop); 

return $number; 

จงอธิบาย หนาที่ของฟงกชัน strtotime ( ) รูปแบบการใชงาน และยกตัวอยางการ

ตัวอยาง 

MySQL 

University"; 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

array("Color"=>"yellow", "red", "pink", "black", "blue"); 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

รูปแบบการใชงาน และยกตัวอยางการ


