
 

 

 

บทที่ 8 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 
 

 การจัดเก็บขอมูลของคอมพิวเตอรจะทําในรูปแบบของไฟล ทั้งนี้ในกระบวนการสรางเว็บใน

บางครั้งมีความจําเปนตองใชความรูเรื่องการจัดการไฟล (File) และไดเรกทอรี (Directory) มาเกี่ยวของ 

ดังนั้นในบทนี้จึงจะกลาวถึงเรื่องราวพื้นฐานที่จําเปนที่ควรรูเกี่ยวกับไฟลและไดเรกทอรี เชน การอางอิง

ตําแหนง การสราง การลบ การเปลี่ยนชื่อ การเคลื่อนยาย การเปด และการอาน เปนตน 

  

8.1 การอางอิงตําแหนงไฟลและไดเรกทอร ี

 ในการสรางเว็บเพจนั้น บางครั้งจําเปนตองนําขอมูลจากไฟลตางๆ เขามาใชรวมดวย เชน รูปภาพ 

หรือการนําไฟลเขามาแทรก ทั้งนี้ไฟลแตละชนิด มักแยกเก็บใหเปนสัดสวนเฉพาะ เชน ไฟลภาพ อาจเก็บ

ไวในไดเรกทอรี images หรือ pictures หรือไฟลสําหรับนําไปแทรกจะเก็บไวในไดเรกทอรี inc เปนตน 

ดวยเหตุนี้จึงมักเกิดปญหาในการอางอิง ตําแหนงไฟลที่อยูตางไดเรกทอรี ดังนั้นกอนที่จะศึกษาเรื่องอื่นๆ 

จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการอางอิงตําแหนงของไฟลและไดเรกทอรีกอน มีรายละเอียด ดังนี ้

8.1.1 การอางถึง Document Root 

Document Root คือ ไดเรกทอรีเริ่มตนของการจัดเก็บขอมูลของเว็บไซต ตําแหนงนี้ปกติ

แลวจะขึ้นอยูกับการตั้งคาและปรับแตงระบบโดยผูดูแลระบบ ทั้งนี้หากเปนผูติดตั้งระบบเองดวย 

AppServ ตามคาปกติจะกําหนดทีอ่ยูไว ดังนี้ 

 C:/AppServ/www 

สําหรับตําแหนงนี้ถาเปนรูปแบบ URL จะเทากับ http://localhost หรือ 

http://127.0.0.1 นั้นเอง ตามรูปแบบของระบบเว็บจะแทนตําแหนงนี้ดวยเครื่องหมาย / แลวตามดวย

ตําแหนงอางอิงตําแหนงไฟล และไดเรกทอร ีเปนตนไป เชน “/myphp/example/index.php” 

8.1.2 การอางอิงพาธแบบ Absolute 

พาธ คือ เสนทางไปยังไฟลหรือไดเรกทอรี การอางอิงแบบ Absolute จะเปนการระบุ

ตําแหนงที่แทจริงของไฟล หรือไดเรกทอรี โดยเริ่มจาก Document Root เปนตนไป   

 ลักษณะการอางอิงไฟลภาพตางๆ จะเปนดังนี้ 

 <img src = “/myphp/img/logo.png”  /> 

 <a href = “/myphp/example/login.php “>เขาสูระบบ < /a> 

 จะเห็นวาการอางอิงพาธแบบ Absolute นี้ตองไปเริ่มจาก Document Root เสมอ (เริ่มพาธ

ดวยเครื่องหมาย / ) แลวตามดวยไดเรกทอรีตามลําดับจนถึงไฟลที่ตองการ ไมวาจะนําไฟลไปใชที่เว็บเพจ
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ใดก็ตาม เพราะก็จะอางอิงจากตําแหนง

Absolute นี้ จะใชไดผลเฉพาะกับ 

ภาษา PHP จะเกิดปญหา เวนแตจะระบุตําแหนง 

 ตัวอยางที่ 8.1 การระบุตําแหนง 

 $root = $_SERVER ['DOCUMENT_

 $path = "myphp/example/inc/header.inc.php

 include (“$root  .  $path”);

 //ลักษณะผลลัพธ C:/AppServ/www/
 

8.1.3 การอางอิงพาธแบบ 

การอางอิงพาธแบบ 

มาใชเปนหลัก โดยมีสัญลักษณการเปรียบเทียบตําแหนงเพิ่มเติมเขามาอีก

1) การใชสัญลักษณ 

2) การใชสัญลักษณ 

ปจจุบันอยูที่ไดเรกทอรี /myphp/example 

/myphp เปนตน  
  

8.2 การจัดการกับไฟล 

 การจัดเก็บขอมูลลงในไฟลทําได 

ไฟล (Text File) และ 2) จัดเก็บในรูป

ตาม จําเปนตองมีการเขียน และอานขอมูลในไฟลเสมอ 
 

ตารางที่ 8.1 ขั้นตอนการเขียนและอานขอมูลในไฟล

การทํางาน ขั้นตอน

การเขียน (Writing) 1. เปดไฟลที่ตองการ

หรือสรางไฟลใหม

2. เขียนขอมูลลงไฟล

3. ปดไฟล

 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงการจัดการกับไฟลประเภทเท็กซไฟล 

8.2.1 การเปดไฟล 

การอานขอมูลจากไฟลหรือบันทึกขอมูลลงไฟล จะตองเริ่มดวยการเปดไฟลขึ้นมากอน

เสมอ โดยใชฟงกชัน fopen ( ) สําหรับ

โหมดไฟล (File Mode) ถาหากสามารถ

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

อางอิงจากตําแหนง Document Root เสมอ อยางไรก็ตามการระบุพาธแบบ 

นี้ จะใชไดผลเฉพาะกับ HTML tags เทานั้น หากใชรวมกับฟงกชันตางๆ ของ

จะเกิดปญหา เวนแตจะระบุตําแหนง Document Root กอนการเรียกใชงาน

ระบุตําแหนง Document Root กอนการใชงาน 

$_SERVER ['DOCUMENT_ROOT'] ; 

php/example/inc/header.inc.php"; 

nclude (“$root  .  $path”); 

AppServ/www/myphp/example/inc/header.inc.php

การอางอิงพาธแบบ Relative 

แบบ Relative จะอางอิงโดยการเทียบกับตําแหนงไฟลที่เปนผูเรียกไฟลอื่น

มาใชเปนหลัก โดยมีสัญลักษณการเปรียบเทียบตําแหนงเพิ่มเติมเขามาอีก 2 รูปแบบ ดังนี้

การใชสัญลักษณ . (จุดหนึ่งจุด) ใชแทนไดเรกทอรีปจจุบัน 

การใชสัญลักษณ .. (จุดสองจุด) ใชแทนไดเรกทอรีกอนหนานี้ 1

php/example ถาใช .. จะหมายถึงการอางอิงไปยังตําแหนงไดเรกทอรี

การจัดเก็บขอมูลลงในไฟลทําได 2 วิธี คือ 1) จัดเก็บในรูปของแฟลตไฟล (Flat File

จัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล (Database) แตไมวาจะมีการ

และอานขอมูลในไฟลเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนการเขียนและอานขอมูลในไฟล 

ขั้นตอน  การทํางาน 

เปดไฟลที่ตองการ

หรือสรางไฟลใหม 

เขียนขอมูลลงไฟล 

ปดไฟล 

 การอาน (Reading) 1. เปดไฟล

2. อานขอมูลจากไฟล

3. ปดไฟล

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงการจัดการกับไฟลประเภทเท็กซไฟล มีฟงกชันในการจัดการดังตอไปนี้

การอานขอมูลจากไฟลหรือบันทึกขอมูลลงไฟล จะตองเริ่มดวยการเปดไฟลขึ้นมากอน

สําหรับการเปดไฟลเพื่อการทํางานใดๆ นั้น สามารถระบุไดในสวนของ

ถาหากสามารถเปดไฟลไดจะคืนคาเปนตําแหนงของตัวชี้

MySQL 

เสมอ อยางไรก็ตามการระบุพาธแบบ 

ตางๆ ของระบบไฟลดวย

ใชงาน ตัวอยางดังนี้ 

php/example/inc/header.inc.php 

เทียบกับตําแหนงไฟลที่เปนผูเรียกไฟลอื่น

ดังนี้ 

1 ระดับ เชน หาก

การอางอิงไปยังตําแหนงไดเรกทอรี 

Flat File) หรือเท็กซ

มีการจัดเก็บแบบใดก็

ขั้นตอน 

เปดไฟล 

อานขอมูลจากไฟล 

ปดไฟล 

มีฟงกชันในการจัดการดังตอไปนี ้

การอานขอมูลจากไฟลหรือบันทึกขอมูลลงไฟล จะตองเริ่มดวยการเปดไฟลขึ้นมากอน

งานใดๆ นั้น สามารถระบุไดในสวนของ

เปดไฟลไดจะคืนคาเปนตําแหนงของตัวชี้ตําแหนงที่อยูใน
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ไฟลขอมูล (Resource) หากเปดไมได หรือไมพบไฟลที่ระบุ จะคืนคาเปนเท็จ 

fopen ( ) ดังนี้ 

 รูปแบบ 

 resource fopen ( string $filename

 เมื่อ  $filename  หมายถึง

  $mode หมายถึง

  $use_include_path

ตารางที่ 8.2 โหมดไฟล 

โหมดไฟล 

r โหมดอาน 

r+ โหมดอาน 

w โหมดเขียน 

มีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม

w+ โหมดเขียน 

ถาไฟลมีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม

a โหมดเพิ่

ขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะไดรับการสรางขึ้นใหม

a+ โหมดเพิ่ม 

จุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะไดรับการสรางขึ้นใหม

b โหมดไบนารี 

ระหวางไฟลไบนารีและ

Unix 

t ใชรวมกับโหมดอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนการเปดไฟลในโหมดเท็กซ

ไฟลธรรมดา
 

 หมายเหตุ 

ตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล (File 

ในไฟล เมื่อเปดไฟล ตัวชี้ตําแหนงไฟล

การอานหรือเขียนขอมูลในไฟล 
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หากเปดไมได หรือไมพบไฟลที่ระบุ จะคืนคาเปนเท็จ รูปแบบ

e fopen ( string $filename, string $mode [, bool $use_include_path = 

หมายถึง  ชื่อไฟลที่ตองการเปด 

หมายถึง  โหมดไฟล ใชระบุวาเปดไฟลเพื่อวัตถุประสงคใด

ไดจากตารางที่ 8.2) 

$use_include_path หมายถึง หากกําหนดพารามิเตอรเปน 1 หรือ 

ค นห า ไ ฟล จ า ก ไ ด เ ร ก ทอ รี ที่ กํ า หน ด ใ น  

(กําหนดคาในไฟล php.ini) 

ความหมาย 

โหมดอาน – เปดไฟลสําหรับการอาน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล

โหมดอาน – เปดไฟลสําหรับการอานและเขียน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล

โหมดเขียน – เปดไฟลสําหรับการเขียน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล ถาไฟล

มีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม

โหมดเขียน – เปดไฟลสําหรับการเขียนและอาน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล 

ถาไฟลมีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม

โหมดเพิ่ม – เปดไฟลสําหรับการเพิ่ม (เขียน) เริ่มทํางานจากจุดสิ้นสุดของ

ขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะไดรับการสรางขึ้นใหม 

โหมดเพิ่ม – เปดไฟลสําหรับการเพิ่ม (เขียน) และอาน เริ่มทํางานจาก

จุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะไดรับการสรางขึ้นใหม

โหมดไบนารี – ใชรวมกับโหมดอื่น โดยอาจจะจําเปน ถาระบบไฟลแยก

ระหวางไฟลไบนารีและเท็กซไฟล ระบบ Windows 

Unix ไมมีการแยก 

ใชรวมกับโหมดอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนการเปดไฟลในโหมดเท็กซ

ไฟลธรรมดา 

File Pointer) หมายถึง ตัวแปรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับ

ตําแหนงไฟลขอมูลจะถูกกําหนดใหชี้ไปยังขอมูลแรกในไฟล โดยทุกครั้งหลังจาก

การอานหรือเขียนขอมูลในไฟล ตัวชี้จะเลื่อนไปยังขอมูลที่อยูตําแหนงถัดไปโดยอัตโนมัติ

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 165 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

รูปแบบการใชงานฟงกชัน 

, string $mode [, bool $use_include_path = false] ) 

ใชระบุวาเปดไฟลเพื่อวัตถุประสงคใด (ดูคาของโหมดไฟล

หรือ True ฟงกชันจะ

ไ ด เ ร ก ทอ รี ที่ กํ า หน ด ใ น  "include_path" 

เปดไฟลสําหรับการอาน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล 

เปดไฟลสําหรับการอานและเขียน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล 

เปดไฟลสําหรับการเขียน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล ถาไฟล

มีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม 

เปดไฟลสําหรับการเขียนและอาน เริ่มทํางานจากตอนตนไฟล 

ถาไฟลมีอยูแลวจะลบขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะสรางขึ้นใหม 

เริ่มทํางานจากจุดสิ้นสุดของ

และอาน เริ่มทํางานจาก

จุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะไดรับการสรางขึ้นใหม 

ใชรวมกับโหมดอื่น โดยอาจจะจําเปน ถาระบบไฟลแยก

Windows มีการแยก แตระบบ 

ใชรวมกับโหมดอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนการเปดไฟลในโหมดเท็กซ

สําหรับการชี้ตําแหนงขอมูล

ขอมูลจะถูกกําหนดใหชี้ไปยังขอมูลแรกในไฟล โดยทุกครั้งหลังจาก

ตัวชี้จะเลื่อนไปยังขอมูลที่อยูตําแหนงถัดไปโดยอัตโนมัติ 
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 ตัวอยางที่ 8.2 การเปดไฟลเพื่อ

1 <?php 

2  $fp = fopen ("test

3 ?>  

จากตัวอยางที่ 8.2 

เปดไฟลเพื่อเขียน โดยถาไฟลมีอยูแลวจะลบขอมูล

เพิ่มขอมูลตอทายเรื่อยๆ จะตองเปลี่ยน

 ตัวอยางที่ 8.3 การเปดไฟลเพื่อ

1 <?php 

2  $fp = fopen ("test

3 ?> 

จากตัวอยางที่ 8.2 

ไฟล ซึ่งเปนผลมาจากการใชฟงกชัน 

ไดเรกทอรีของไฟลที่ตองการเปดดวย เชน 

สวน  "C:/AppServ/www/file/" 

Internet/Intranet ได โดยระบุเปน 

โปรโตคอล FTP เชน ftp://user:password@www.freebsd.sru.ac.th/file/

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปดไฟลหรือเขียนไฟลดวย 

ในการอานหรือเขียนขอมูลในไฟลที่เซิรฟเวอร สวนใหญจะพบในระบบปฏิบัติการ 

เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิการใชงานของไฟลแตละไฟลไว ดังนั้นถ

ในลักษณะของ “Permission denied” 

หรือไม 

ในกรณีที่ไมสามารถใชฟงกชัน 

แจงขอผิดพลาด โดยใชโครงสรางเงื่อนไข

 ตัวอยางที่ 8.4 การใชโครงสรางเงื่อนไข 

1 <?php 

2  $fp = @open (" 

3  If (!$fp) { 

4   echo " ไมสามารถเปดไฟลได

5   exit; 

6  } 

7 ?> 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การเปดไฟลเพื่อเขียน 

test.txt", "w"); 

8.2 การเปดไฟลเพ่ือเขียนมีการกําหนดโหมดเปน “w” 

ถาไฟลมีอยูแลวจะลบขอมูลทั้งหมด ถาไมมีไฟลจะสรางไฟลขึ้นใหม

เพิ่มขอมูลตอทายเรื่อยๆ จะตองเปลี่ยนไฟลโหมดตามตัวอยางที่ 8.3 

การเปดไฟลเพื่อเขียนตอทาย 

test.txt", "a"); 

8.2 และ 8.3 กําหนดใหตัวแปร $fp ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลใน

ซึ่งเปนผลมาจากการใชฟงกชัน fopen ( ) หากไฟลที่ตองการเปดอยูคนละไดเรกทอรี จะตองระบุ

ไดเรกทอรีของไฟลที่ตองการเปดดวย เชน "C:/AppServ/www/file/test.txt" โดย "test.txt" 

C:/AppServ/www/file/" คือ ไดเรกทอรีที่เก็บไฟล "test.txt" นอกจากนี้ยังอางถึงไฟลใน 

ได โดยระบุเปน URL เชน "http://www.freebsd.sru.ac.th" หรือเรียกไฟลผาน

ftp://user:password@www.freebsd.sru.ac.th/file/test.txt เปนตน

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปดไฟลหรือเขียนไฟลดวย fopen ( ) คือ ผูใชอาจไมมีสิทธิ์

ไฟลที่เซิรฟเวอร สวนใหญจะพบในระบบปฏิบัติการ Unix 

เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิการใชงานของไฟลแตละไฟลไว ดังนั้นถาใชฟงกชัน fopen 

“Permission denied” ใหตรวจสอบสิทธิ์ในการใชงานไฟลอีกครั้งวาสามารถใชงานได

ในกรณีที่ไมสามารถใชฟงกชัน fopen ( ) เพื่อเปดไฟลขอมูลได สามารถเขียนคําสั่งเพื่อ

โครงสรางเงื่อนไข if ในการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได

โครงสรางเงื่อนไข if ในการตรวจสอบขอผิดพลาดเมื่อเปดไฟลขอมูลไมได

" /usr/local/apache/data/doc/customer.txt ". 

ไมสามารถเปดไฟลได "; 

MySQL 

“w” เปนโหมดสําหรับ

ขึ้นใหม แตหากตองการ

ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลใน

หากไฟลที่ตองการเปดอยูคนละไดเรกทอรี จะตองระบุ

test.txt" คือ ชื่อไฟล 

นอกจากนี้ยังอางถึงไฟลใน 

หรือเรียกไฟลผาน

เปนตน 

คือ ผูใชอาจไมมีสิทธิ์

Unix หรือ Linux 

 ( ) แลวเกิด error 

ในการใชงานไฟลอีกครั้งวาสามารถใชงานได

สามารถเขียนคําสั่งเพื่อ

ที่อาจเกิดข้ึนได ดังนี้ 

ในการตรวจสอบขอผิดพลาดเมื่อเปดไฟลขอมูลไมได 

. " w ") 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

จากตัวอยางที่ 

ไฟลขอมูลไมได มีการระบุ @ 

ขึ้นมาในกรณีที่ไมสามารถเปดไฟลได แตจะใช

เปดไฟลดวยผูพัฒนาเอง เปนตน

8.2.2 การปดไฟล 

ทุกครั้งที่มีการเปดไฟล เมื่อใช

ครั้ง โดยใชฟงกชัน fclose ( ) 

ฟงกชัน fclose ( ) หากสามารถ

เปน false รูปแบบการใชงานฟงกชัน 

 รูปแบบ 

 bool fclose ( resource 

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.5 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $handle = fopen

3  fclose ($handle);

4 ?> 

8.2.3 การเขียนขอมูลลงใน

การเขียนขอมูลลงในไฟล สามารถ

( ) 2) fputs ( ) และ 3) file_put_content ( ) 

ฟงกชัน fopen ( ) กอนเสมอ รายละเอียดดังนี้

1) ฟงกชัน fwri

ฟงกชันดังนี ้

 รูปแบบ 

 int fwrite ( resource $handle , string $string [, int $length ] )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

  $string หมายถึง

  $length หมายถึง
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จากตัวอยางที่ 8.4 การใชโครงสรางเงื่อนไข if ในการตรวจสอบขอผิดพลาดเมื่อเปด

@ ไวหนาฟงกชัน fopen ( ) เพื่อไมใหฟงกชันแสดง

ขึ้นมาในกรณีที่ไมสามารถเปดไฟลได แตจะใชโครงสรางเงื่อนไข if ในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการ

ดวยผูพัฒนาเอง เปนตน 

ทุกครั้งที่มีการเปดไฟล เมื่อใชทํางานตามวัตถุประสงคเสร็จ หลังจากนั้นควร

fclose ( ) เพื่อปดการเชื่อมตอและคืนคาหนวยความจํากลับสูระบบ

สามารถปดไฟลได ฟงกชันจะคืนคาเปน true และหากปดไฟลไมสําเร็จ จะคืนคา

การใชงานฟงกชัน มีดังนี ้

bool fclose ( resource $handle ) 

หมายถึง  Resource หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล เปนคาที่สงคืน

มาจากฟงกชัน fopen ( ) 

การใชฟงกชัน fclose ( ) 

$handle = fopen ("somefile.txt", "r"); 

($handle); 

ขอมูลลงในไฟล 

การเขียนขอมูลลงในไฟล สามารถประยุกตใชได 3 ฟงกชันหลักๆ ประกอบดวย 

file_put_content ( ) โดยกอนจะเขียนขอมูลลงในไฟลจะตองเปดไฟลดวย

รายละเอียดดังนี ้

fwrite ( ) เปนฟงกชันสําหรับเขียนขอมูลลงในไฟล มีรูปแบบ

int fwrite ( resource $handle , string $string [, int $length ] ) 

หมายถึง  Resource หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล

หมายถึง ขอมูลหรือขอความที่ตองการจัดเก็บลงไฟล 

หมายถึง จํานวนตัวอักษรที่ตองการบันทึกลงไฟล (มีหนวยเปนไบต

กําหนดจะบันทึกกลุมตัวอักษรทั้งหมดจากตัวแปร 

  

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 167 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ในการตรวจสอบขอผิดพลาดเมื่อเปด

เพื่อไมใหฟงกชันแสดงขอผิดพลาดของระบบ

ในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการ

หลังจากนั้นควรจะปดไฟลทุก

ปดการเชื่อมตอและคืนคาหนวยความจํากลับสูระบบ โดยเมื่อเรียกใช

หากปดไฟลไมสําเร็จ จะคืนคา

หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล เปนคาที่สงคืน

หลักๆ ประกอบดวย 1) fwrite 

ไฟลจะตองเปดไฟลดวย

ไฟล มีรูปแบบการใชงาน

หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล 

มีหนวยเปนไบต) หากไม

กําหนดจะบันทึกกลุมตัวอักษรทั้งหมดจากตัวแปร $string ลงในไฟล 
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 ตัวอยางที่ 8.6 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $path = "C:/AppServ/www/file

3 $filename = "testfwrite.txt";

4 $file = fopen ( $path

5 $data = "ทดสอบการเขียนขอมูลลงไฟลดวย

6 if (fwrite ($file, $data)==True) 

7  echo "เขียนขอมูลลงไฟลเรียบรอยแลว

8 } 

9 fclose ($file); 

10 ?> 

จากตัวอยางที่ 8.6 

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

ความหมายแลวหมายถึงการกําหนดตําแหนงของ 

ไฟลขอมูล) 

บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

เท็กซไฟลที่ตองการเขียนขอมูล) 

บรรทัดที่ 4 กําหนดใหตัวแปร 

หรืออางอิงตําแหนงของ Document Root

คือ w (กําหนดใหตัวแปร $file ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล

บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

ลงไฟลดวยฟงกชัน fwrite ( )" 

บรรทัดที่ 6 ใชโครงสรางเงื่อนไข 

โดยระบุพารามิเตอรประกอบดวย $

ใชเขียนลงในไฟล) กรณีผลการตรวจสอบมีคาเปน 

บรรทัดที่ 7 แสดงขอความ 

บรรทัดที่ 8 ปดการเชื่อมตอกับไฟล

2) ฟงกชัน fputs ( )

ทํางานจะเหมือนกับฟงกชัน fwrite ( )

 รูปแบบ 

 int fputs ( resource $handle , string $string [, int $length ] )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การใชฟงกชัน fwrite ( ) 

AppServ/www/file"; 

$filename = "testfwrite.txt"; 

$path . "/" . $filename, "w"); 

ทดสอบการเขียนขอมูลลงไฟลดวยฟงกชัน fwrite()"; 

$data)==True) { 

เขียนขอมูลลงไฟลเรียบรอยแลว"; 

8.6 การใชฟงกชัน fwrite ( ) เพื่อเขียนขอมูลลงในไฟล อธิบายดังนี้

กําหนดใหตัวแปร $path มีคาเทากับ "C:/AppServ/www/file

ความหมายแลวหมายถึงการกําหนดตําแหนงของ Document Root เพื่อใชอางอิงตําแหนงสําหรับเก็บ

กําหนดใหตัวแปร $filename มีคาเทากับ "testfwrite.txt"

กําหนดใหตัวแปร $file มีคาเทากับ เรียกใชฟงกชัน fopen ( ) 

ocument Root ระบุเท็กซไฟลที่ตองการใชงานและโหมดไฟลที่ตองการใชงาน 

ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล) 

กําหนดใหตัวแปร $data มีคาเทากับขอความ "ทดสอบการเขียนขอมูล

ใชโครงสรางเงื่อนไข if ตรวจสอบผลการทํางานของฟงกชัน 

$file (ทําหนาที่ตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล) และ $data (

กรณีผลการตรวจสอบมีคาเปน true ไปบรรทัดที่ 7 

แสดงขอความ "เขียนขอมูลลงไฟลเรียบรอยแลว" 

ปดการเชื่อมตอกับไฟล 

( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเขียนขอมูลลงไฟล โดยการเรียกใช

fwrite ( ) มีรูปแบบดังนี้ 

( resource $handle , string $string [, int $length ] ) 

หมายถึง  Resource หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล

MySQL 

เพื่อเขียนขอมูลลงในไฟล อธิบายดังนี้ 

AppServ/www/file" (โดย

เพื่อใชอางอิงตําแหนงสําหรับเก็บ

"testfwrite.txt" (ชื่อของ

fopen ( ) โดยระบุ

ระบุเท็กซไฟลที่ตองการใชงานและโหมดไฟลที่ตองการใชงาน 

ทดสอบการเขียนขอมูล

ตรวจสอบผลการทํางานของฟงกชัน fwrite ( ) 

$data (คือ ขอมูลที่จะ

โดยการเรียกใช และการ

หรือตําแหนงของตัวชี้ที่อยูในไฟลขอมูล 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

  $string หมายถึง

  $length หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.7 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $filename = 

3  if (file_exists

4          $count

5          $count

6          $fp = fopen

7          fputs ($fp, "$count[0]");

8          fclose ($fp);

9          echo $count[0];

10      } else { 

11          $fh = fopen

12          if ($fh==false)

13          fputs ($fh, 1);

14          fclose ($fh);

15          $count = file

16          echo $count[0];

17      } 

18 ?> 

จากตัวอยางที่ 

เว็บไซต อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 2 

เท็กซไฟล) 

บรรทัดที่ 3 

ใชสําหรับตรวจสอบวามีไฟลที่ระบุ

ในกรณีคืนคา กรณีคืนคา true 

บรรทัดที่ 4 

ดวยฟงกชัน file ( ) รูปแบบการอานจะอานขอมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบอารเรย

บทที่ 8 การจัดการไฟลและไดเรกทอรี
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หมายถึง ขอมูลหรือขอความที่ตองการจัดเก็บลงไฟล 

หมายถึง จํานวนตัวอักษรที่ตองการบันทึกลงไฟล (มีหนวยเปนไบต

กําหนดจะบันทึกกลุมตัวอักษรทั้งหมดจากตัวแปร 

การใชฟงกชัน fputs ( ) 

$filename = "sitevisitors.txt"; 

if (file_exists ($filename)) { 

$count = file($filename);  

$count [0] ++; 

$fp = fopen ($filename, "w"); 

fputs ($fp, "$count[0]"); 

fclose ($fp); 

echo $count[0]; 

$fh = fopen ($filename, "w"); 

($fh==false) die ("ไมสามารถสรางไฟลได"); 

fputs ($fh, 1); 

fclose ($fh); 

$count = file ($filename);  

echo $count[0]; 

จากตัวอยางที่ 8.7 การใชฟงกชัน fputs ( ) เพื่อพัฒนาระบบตัวนับจํานวนผูเขาชม

 กําหนดใหตัวแปร $filename มีคาเทากับ "sitevisitors.txt

 ใชโครงสรางเงื่อนไข if ตรวจสอบ ผลการทํางานของฟงกชัน 

ใชสําหรับตรวจสอบวามีไฟลที่ระบหุรือไม ถามีไฟลที่ระบุจะคืนคา true หากไมมีไฟล

true ไปบรรทัดที่ 4 หากคืนคา false ไปบรรทัด 10 

 กําหนดใหตัวแปร $count อานไฟลขอมูลจากไฟล 

รูปแบบการอานจะอานขอมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบอารเรย 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

มีหนวยเปนไบต) หากไม

กําหนดจะบันทึกกลุมตัวอักษรทั้งหมดจากตัวแปร $string ลงในไฟล 

เพื่อพัฒนาระบบตัวนับจํานวนผูเขาชม

sitevisitors.txt" (ชื่อของ

ตรวจสอบ ผลการทํางานของฟงกชัน file_exit ( ) 

หากไมมีไฟลที่ระบุจะคืนคา false 

อานไฟลขอมูลจากไฟล "sitevisitors.txt" 
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บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

[0] เปนเพราะผลมาจากฟงกชัน file ( ) 

การอางอิงคาตองระบุในรูปแบบของอารเรย

บรรทัดที่ 6 กําหนดใหตัวแปร 

"sitevisitors.txt" ในโหมด "w" ดวยฟงกชัน 

บรรทัดที่ 7 เขียนขอมูลลงในไฟล

คือ ขอมูลที่จะใชเขียนลงในไฟล) 

บรรทัดที่ 8 ปดการเชื่อมตอไฟล

บรรทัดที่ 9 แสดงคาผลในตัวแปร 

บรรทัดที่ 10 ปดโครงสรางเงื่อนไข 

จากโครงสรางเงื่อนไข if) 

บรรทัดที่ 11 กําหนดใหตัวแปร 

"sitevisitors.txt" ในโหมด "w" ดวยฟงกชัน 

บรรทัดที่ 12 ตรวจสอบคาตัวแปร 

หรือไม หากเปน true ไปบรรทัดที่ 

ไฟลได" 

บรรทัดที่ 13 เขียนคาเลข 

บรรทัดที่ 14 ปดการเชื่อมตอไฟล

บรรทัดที่ 15 กําหนดใหตัวแปร 

ดวยฟงกชัน file ( ) รูปแบบการอานจะอานขอมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบอารเรย

บรรทัดที่ 16 แสดงคาตัวแปร 

ทํางานเฉพาะชวงบรรทัดที่ 3 ถึงบรรทัดที่ 

3) ฟงกชัน file_put_content

ฟงกชัน fwrite ( ) และ fputs ( ) แตฟงกชันนี้

ไฟล ตางจากวิธีเดิมที่ตองใชฟงกชัน 

fputs ( ) เขียนขอมูลลงไฟล เมื่อการทํา

ฟงกชัน file_put_content ( ) มีดังนี้

 รูปแบบ 

 int file_put_contents ( string $filename , mixed $data )

 เมื่อ  $filename  หมายถึง

  $data หมายถึง

 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กําหนดใหตัวแปร $count [0] เพิ่มคา 1 คา (การที่ตองเรียกใช 

file ( ) เมื่ออานขอมูลทั้งหมดตัวแปรจะเปลี่ยนเปนชนิดอารเรย ดังนั้น

รูปแบบของอารเรย) 

กําหนดใหตัวแปร $fp ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล เปดไฟล 

ดวยฟงกชัน fopen ( ) 

เขียนขอมูลลงในไฟล ($fp คือ ตัวแทนของไฟลขอมูล และ 

ปดการเชื่อมตอไฟล 

แสดงคาผลในตัวแปร $count [0] 

ปดโครงสรางเงื่อนไข if เริ่มตนโครงสรางเงื่อนไข else 

กําหนดใหตัวแปร $fh ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล เปดไฟล 

ดวยฟงกชัน fopen ( ) 

ตรวจสอบคาตัวแปร $fh ดวยโครงสรางเงื่อนไข if วาสามารถเปดไฟลได

ไปบรรทัดที่ 13 หากเปน false ใหหยุดทํางานแลวแจงขอความ 

เขียนคาเลข 1 ลงใน $fh ($fh คือ ตัวแทนของไฟลขอมูล

ปดการเชื่อมตอไฟล 

กําหนดใหตัวแปร $count อานไฟลขอมูลจากไฟล 

รูปแบบการอานจะอานขอมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบอารเรย 

แสดงคาตัวแปร $count [0] (จะแสดงหมายเลข 1 ในรอบถัดๆ ไปจะ

ถึงบรรทัดที่ 9 เทานั้น) 

file_put_content ( ) เปนฟงกชันสําหรับเขียนขอมูลลงไฟล 

แตฟงกชันนี้จะดําเนินการเองตั้งแตเปดไฟล เขียนขอมูลลงไฟล และปด

ไฟล ตางจากวิธีเดิมที่ตองใชฟงกชัน fopen ( ) เปดไฟลกอน แลวจึงใชฟงกชัน fwrite ( ) 

เขียนขอมูลลงไฟล เมื่อการทํางานเสร็จสิ้นจึงใชฟงกชัน fclose ( ) ปดไฟล รูปแบบการใชงาน

มีดังนี ้

int file_put_contents ( string $filename , mixed $data ) 

หมายถึง  ชื่อไฟลที่จะเขียนขอมูล 

หมายถึง ขอมูลที่ตองการบันทึกลงไฟล 

  

MySQL 

การที่ตองเรียกใช $count 

หมดตัวแปรจะเปลี่ยนเปนชนิดอารเรย ดังนั้น

ทําหนาที่เปนตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล เปดไฟล 

คือ ตัวแทนของไฟลขอมูล และ $count [0] 

else (กรณีเปน false 

ตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล เปดไฟล 

วาสามารถเปดไฟลได

ใหหยุดทํางานแลวแจงขอความ "ไมสามารถสราง

คือ ตัวแทนของไฟลขอมูล) 

อานไฟลขอมูลจากไฟล "sitevisitors.txt" 

1 ในรอบถัดๆ ไปจะ

เปนฟงกชันสําหรับเขียนขอมูลลงไฟล เชนเดียวกับ

ดําเนินการเองตั้งแตเปดไฟล เขียนขอมูลลงไฟล และปด

fwrite ( ) หรือฟงกชัน 

รูปแบบการใชงาน



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 8.8 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $file = 'people.txt';

3 $current = file_get_contents

4 $current .= "John Smith

5 file_put_contents

6 ?> 

8.2.4 การอานขอมูลจากไฟล

การอานขอมูลจากไฟล มีขั้นตอนการทํางานเหมือนกับการเขียนไฟล คือ เปดไฟลดวย

ฟงกชัน fopen ( ) กอนจึงจะสามารถอานไฟล

fclose ( ) สําหรับฟงกชันที่ใชอานไฟล

1) ฟงกชัน feof ( )

อานฟงกชัน feof จะสงคืนคาเปน

ฟงกชันดังนี ้

 รูปแบบ 

 bool feof ( resource $handle )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.9 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $file = fopen ("

3 while (!feof ($file)) {

4 $char = fgetc ($file);

5 echo $char . "

6 } 

7 fclose($file); 

8 ?> 

จากตัวอยางที่ 

สําคัญ ดังนี้ 

บรรทัดที่ 2 

ไฟล "data.txt" ดวยไฟลโหมด 
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การใชฟงกชัน file_put_content ( ) 

$file = 'people.txt';  

$current = file_get_contents ($file);   // เปดไฟลรับขอมูลเดิม

$current .= "John Smith \n";   // เพิ่มขอมูลบุคลากร

file_put_contents ($file, $current);  // เขียนขอมูลลงไฟล

การอานขอมูลจากไฟล 

การอานขอมูลจากไฟล มีขั้นตอนการทํางานเหมือนกับการเขียนไฟล คือ เปดไฟลดวย

กอนจึงจะสามารถอานไฟลขอมูลได เมื่อเลิกใชไฟลแลวจะตองปดไฟลดวยฟงกชัน 

สําหรับฟงกชันที่ใชอานไฟลขอมูลมีดังนี ้

feof ( ) เปนฟงกชันที่ใชตรวจสอบและอานขอมูลในไฟล

สงคืนคาเปน true แตถายังอานไมหมด จะสงคืนคาเปน false

feof ( resource $handle ) 

หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ขอมูลในไฟล 

การใชฟงกชัน feof ( ) 

("data.txt", "r"); 

($file)) { 

$char = fgetc ($file); 

echo $char . "<br>"; 

ากตัวอยางที่ 8.9 การใชฟงกชัน feof ( ) เพื่ออานคาขอมูลในไฟล อธิบายบรรทัดที่

 กําหนดใหตัวแปร $file เทากับผลการเรียนใชฟงกชัน 

ดวยไฟลโหมด "r" 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เปดไฟลรับขอมูลเดิม  

เพิ่มขอมูลบุคลากร  

เขียนขอมูลลงไฟล 

การอานขอมูลจากไฟล มีขั้นตอนการทํางานเหมือนกับการเขียนไฟล คือ เปดไฟลดวย

ได เมื่อเลิกใชไฟลแลวจะตองปดไฟลดวยฟงกชัน 

อานขอมูลในไฟล เมื่อขอมูลทั้งหมดถูก

false มีรูปแบบการใชงาน

เพื่ออานคาขอมูลในไฟล อธิบายบรรทัดที่

เทากับผลการเรียนใชฟงกชัน fopen ( ) เปด
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บรรทัดที่ 3 ใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

สุดทายดวย feof (เพื่อขอมูลไมสามารถอานไดฟงกชันจะคืนคา 

วนรอบเพื่ออานขอมูลไปเรื่อยๆ จนกวาจะไมมีขอมูลใหอาน

2) ฟงกชัน fgetc ( ) 

ดังนี้ 

รูปแบบ 

 string fgetc ( resource $handle )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.10 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $fp = fopen ("somefile.txt

3 if (!$fp) { 

4      echo "ไมสามารถเปดไฟล

5 } else { 

6  while (false !== ($char = fgetc

7       echo "$char

8 } 

9 } 

10 ?> 

จากตัวอยางที่ 8.10 

ครั้งละ 1 อักษร 

3) ฟงกชัน fread ( ) 

งานฟงกชัน มีดังนี ้

 รูปแบบ 

 string fread ( resource $handle , int $length )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

  $length หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.11 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $filename = "/usr/local/something.txt";

3 $handle = fopen

4 $contents = fread

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while เพื่ออานคาขอมูล

เพื่อขอมูลไมสามารถอานไดฟงกชันจะคืนคา false) โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

วนรอบเพื่ออานขอมูลไปเรื่อยๆ จนกวาจะไมมีขอมูลใหอาน 

fgetc ( ) ใชอานขอมูลจากไฟลครั้งละ 1 อักษร รูปแบบการใชงานฟงกชัน

string fgetc ( resource $handle ) 

หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ขอมูลในไฟล 

ฟงกชัน fgetc ( ) 

somefile.txt", "r"); 

ไมสามารถเปดไฟล somefile.txt ได"; 

while (false !== ($char = fgetc ($fp))) { 

echo "$char<br>"; 

8.10 แสดงตัวอยางการใชฟงกชัน fgetc ( ) สําหรับอานขอมูลจากไฟล

fread ( ) ใชอานขอมูลจากไฟลตามความยาวของอักษรที่ระบุ 

string fread ( resource $handle , int $length ) 

หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล 

หมายถึง ความยาวของอักษรที่ตองการอาน 

ฟงกชัน fread ( ) 

$filename = "/usr/local/something.txt"; 

$handle = fopen ($filename, "r"); 

$contents = fread ($handle, filesize ($filename)); 

MySQL 

เพื่ออานคาขอมูลตรวจสอบขอมูล

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while จะ

รูปแบบการใชงานฟงกชันมี

อานขอมูลจากไฟล

ที่ระบุ รูปแบบการใช



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

5 fclose ($handle);

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 

ความยาวของอักษรที่ระบ ุ

4) ฟงกชัน fgets ( )

ขอมูลจนกระทั่งพบอักษรสําหรับขึ้นบรรทัดใหม 

ฟงกชันมีดังนี ้

รูปแบบ 

 string fgets ( resource $handle [, int $length ] )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

  $length หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.12 การใช

1 <?php 

2 $handle = @fopen

3 if ($handle) { 

4      while (($buffer = fgets

5     if (!feof

6           echo "Error: unexpected fgets

7      } 

8      fclose ($handle);

9 } 

10 ?> 

5) ฟงกชัน fgetss ( ) 

ฟงกชัน fgetss ( ) สามารถกําหนดใหแสดงหรือไมแสดง 

จะขาม HTML tags หรือ PHP 

งานฟงกชันดังนี้ 

รูปแบบ 

 string fgetss ( resource $handle [, int $length [, string $allowable_tags ]] )

 เมื่อ  $handle  

  $length 

 $allowable_tags
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($handle); 

จากตัวอยางที่ 8.11 แสดงตัวอยางการใชฟงกชัน fread ( ) ใชอานขอมูลจากไฟลตาม

fgets ( ) เปนฟงกชันที่ใชอานขอมูลจากไฟลครั้งละ 1 

สําหรับขึ้นบรรทัดใหม (\n) หรือสิ้นสุดไฟล จึงหยุดอาน มี

string fgets ( resource $handle [, int $length ] ) 

หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ขอมูลในไฟล 

หมายถึง ความยาวของอักษรที่ตองการอาน 

การใชฟงกชัน fgets ( ) 

@fopen ("/tmp/inputfile.txt", "r"); 

 

while (($buffer = fgets ($handle, 4096)) !== false) echo $buffer;

if (!feof ($handle)) { 

echo "Error: unexpected fgets ( ) fail\n"; 

($handle); 

fgetss ( ) เปนฟงกชันที่ใหผลลัพธเหมือนกับฟงกชัน fgets ( ) 

สามารถกําหนดใหแสดงหรือไมแสดง HTML tags หรือ PHP ได โดยฟงกชัน 

PHP ไป แตจะสนใจเฉพาะขอความตัวอื่น ฟงกชัน fgetss 

string fgetss ( resource $handle [, int $length [, string $allowable_tags ]] )

 หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ขอมูลในไฟล 

 หมายถึง ความยาวของอักษรที่ตองการอาน 

$allowable_tags  หมายถึง  อนุญาตใหแท็กทํางานหรือไมทํางาน 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

อานขอมูลจากไฟลตาม

1 บรรทัด และจะอาน

หรือสิ้นสุดไฟล จึงหยุดอาน มีรูปแบบการใชงาน

echo $buffer; 

fgets ( ) แตตางกันที่

ได โดยฟงกชัน fgets ( ) 

fgetss ( ) มีรูปแบบการใช

string fgetss ( resource $handle [, int $length [, string $allowable_tags ]] ) 
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 ตัวอยางที่ 8.13 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $str = <<<EOD 

3 <html><body> 

4 <p>Welcome! Today is the <?php echo

?>.</p> 

5 </body></html> 

6 Text outside of the HTML block.

7 EOD; 

8 file_put_contents 

9 $handle = @fopen

10 if ($handle) { 

11      while (!feof ($handle)) {

12           $buffer = fgetss

13           echo $buffer;

14      } 

15     fclose ($handle);

16 } 

17 ?>  

6) ฟงกชัน readfile ( )

โดยไมตองใชฟงกชัน fopen ( ) 

ขอมูล (หนวยเปนไบต) หากเกิดขอผิดพลาด จะคืนคาเปน

รูปแบบ 

 int readfile ( string $filename [, bool $use_include_path = false] )

 เมื่อ  $filename  

  $use_include_path

 ตัวอยางที่ 8.14 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $file = "monkey.gif

3 if (file_exists ($file)) {

4     header ("Content

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน fgetss ( ) 

<p>Welcome! Today is the <?php echo (date ("jS")); ?> of <?= date

 

Text outside of the HTML block. 

 ("sample.php", $str); 

$handle = @fopen ("sample.php", "r"); 

($handle)) { 

$buffer = fgetss ($handle, 4096); 

echo $buffer; 

($handle); 

readfile ( ) เปนฟงกชันที่ใชอานขอมูลในไฟลทั้งหมด สามารถเปดไฟลไดเอง 

fopen ( ) ฟงกชันจะแสดงขอมูลที่อานไดทางหนาจอ พรอมคืนคาเปนขนาดของ

หากเกิดขอผิดพลาด จะคืนคาเปน false รูปแบบการใชงานฟงกชัน 

int readfile ( string $filename [, bool $use_include_path = false] ) 

 หมายถึง  ชื่อไฟลที่จะอานขอมูล 

$use_include_path หมายถึง กําหนดเปน True หากตองการใหคนหาไฟลใน 

include_path 

ฟงกชัน readfile ( ) 

monkey.gif"; 

($file)) { 

Content-Description: File Transfer"); 

MySQL 

)); ?> of <?= date ("F"); 

เปนฟงกชันที่ใชอานขอมูลในไฟลทั้งหมด สามารถเปดไฟลไดเอง 

ฟงกชันจะแสดงขอมูลที่อานไดทางหนาจอ พรอมคืนคาเปนขนาดของ

นฟงกชัน มีดังนี ้

หากตองการใหคนหาไฟลใน 
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5     header ("Content

6     header ("Content

7     header ("Content

8     header ("Expires: 0

9     header ("Cache

10     header ("Pragma: public

11     header ("Content

12     ob_clean ( 

13     readfile ($file);

14 } 

15 ?> 

ภาพที่ 8.1 แสดงการเปดไฟลรูปภาพ

7) ฟงกชัน fpassthru ( ) 

แตจะตองเปดไฟลดวยฟงกชัน 

ใชงานฟงกชัน ดังนี้ 

รูปแบบ 

 int fpassthru ( resource $handle )

 เมื่อ  $handle  หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.15 การใชฟงกชัน 

1 <?php  

2 $name = "./img/ok.png

3 $fp = fopen ($name, 

4 header ("Content

5 header ("Content
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Content-Type: application/octet-stream"); 

Content-Disposition: attachment; filename=".basename

Content-Transfer-Encoding: binary"); 

Expires: 0"); 

Cache-Control: must-revalidate"); 

Pragma: public"); 

Content-Length: " . filesize ($file)); 

 );  flush ( ); 

($file); exit; 

 

 
แสดงการเปดไฟลรูปภาพ 

 

fpassthru ( ) เปนฟงกชันที่ใชอานขอมูลในไฟลเหมือนกับฟงกชัน 

แตจะตองเปดไฟลดวยฟงกชัน fopen ( ) กอน จึงจะใชฟงกชัน fpassthru ( ) อานขอมูลได มี

int fpassthru ( resource $handle ) 

หมายถึง  ตัวแปรสําหรับชี้ขอมูลในไฟล 

การใชฟงกชัน fpassthru() สําหรับไฟลชนิดไบนารี 

./img/ok.png"; 

($name, "rb");  // เปดไฟลดวยโหมดไบนาร ี

("Content-Type: image/png"); 

("Content-Length: " . filesize ($name)); 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 175 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

.basename ($file)); 

เปนฟงกชันที่ใชอานขอมูลในไฟลเหมือนกับฟงกชัน readfile ( ) 

อานขอมูลได มีรูปแบบการ
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6 fpassthru ($fp); 

7 exit; 

8 ?> 

8) ฟงกชัน file ( )

readfile ( ) แตตางกันที่ฟงกชัน file ( ) 

รูปแบบ 

 array file ( string $filename

 เมื่อ  $filename หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.16 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $lines = file ("http://www.example.com/

3 foreach ($lines as $line_num => $line) {

4      echo "Line #<b>{$line_num}</b> : " . 

5 } 

6 $html = implode ('', file

7 $trimmed = file("somefile.txt

8 ?> 

9) ฟงกชัน file_get_content ( ) 

ฟงกชัน file ( ) แตตางกันที่ฟงกชัน 

ฟงกชันดังนี้ 

รูปแบบ 

 string file_get_contents ( string $filename

 เมื่อ  $filename หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.17 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $homepage = file_get_contents

3 echo $homepage;

4 ?> 

 ตัวอยางที่ 8.18 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $file = file_get_contents

3 ?> 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 
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file ( ) เปนฟงกชันสําหรับอานขอมูลในไฟลทั้งหมดเหมือนกับฟงกชัน 

file ( ) จะนําขอมูลเก็บลงอารเรย มีรูปแบบการใชงานฟงกชัน

array file ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อไฟลที่ตองการอานขอมูล 

การใชฟงกชัน file ( ) 

http://www.example.com/"); 

foreach ($lines as $line_num => $line) { 

echo "Line #<b>{$line_num}</b> : " . htmlspecialchars($line) . "<br

$html = implode ('', file ("http://www.example.com/")); 

somefile.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

file_get_content ( ) เปนฟงกชันสําหรับอานขอมูลในไฟลทั้งหมดเหมือนกับ

แตตางกันที่ฟงกชัน file_get_content ( ) จะคืนคาเปนขอความ มีรูปแบบการใชงาน

string file_get_contents ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อไฟลที่ตองการอานขอมูล 

การใชฟงกชัน file_get_content ( ) หนาโฮมเพจของเว็บไซต

$homepage = file_get_contents ("http://www.example.com/"); 

echo $homepage; 

การใชฟงกชัน file_get_content ( ) คนหาในตําแหนง include_path

$file = file_get_contents ("./people.txt", FILE_USE_INCLUDE_PATH);

MySQL 

เปนฟงกชันสําหรับอานขอมูลในไฟลทั้งหมดเหมือนกับฟงกชัน 

รูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

htmlspecialchars($line) . "<br>"; 

, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES); 

เปนฟงกชันสําหรับอานขอมูลในไฟลทั้งหมดเหมือนกับ

รูปแบบการใชงาน

หนาโฮมเพจของเว็บไซต 

 

include_path 

FILE_USE_INCLUDE_PATH); 
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8.2.5 การลบไฟล 

สามารถใชฟงกชัน 

 รูปแบบ 

 bool unlink ( string $filename

 เมื่อ  $filename  

 ตัวอยางที่ 8.19 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $fh = fopen ("test.html

3 fwrite ($fh, "<h1>Hello world!</h1>

4 fclose ($fh); 

5 unlink ("test.html

6 ?> 

8.2.6 ฟงกชันอื่นๆ ที่ใชจัดการกับไฟล

1) ฟงกชันสําหรับ

จากตัวอยางกอนหนานี้ หากไฟลที่ตองการเปดไมมีอยูจริง 

เขียน/อานไฟล จะทําใหฟงกชันคืนคาเปนความผิดพลาด หากไมดักจับหรือตรวจสอบความผิดพลาดเหลานั้น 

อาจทําใหมีผลกระทบตอการทํางานของสวนอื่
 

ตารางที่ 8.3 ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเกี่ยวกับไฟล

ฟงกชัน 

is_file ( ) ตรวจสอบวาเปนไฟลทั่วไปหรือไม หากใช

จะคืนคาเปน 

เปน False

is_writable ( ) ตรวจสอบวาสามารถเขียนขอมูลลงในไฟล

ไดหรือไม หากไดจะคืนคาเปน 

ไมได จะคืนคาเปน 

is_readable ( ) ตรวจสอบวาสามารถอานขอมูลจากไฟล

นั้นไดหรือไม  การคืนคาจะเหมือนกับ

ฟงกชัน is_writable ( )
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สามารถใชฟงกชัน unlink ( ) ได มรีูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

bool unlink ( string $filename ) 

 หมายถึง  ชื่อไฟลที่จะลบ 

การใชฟงกชัน unlink ( ) 

test.html", "a"); 

<h1>Hello world!</h1>"); 

test.html"); 

ฟงกชันอื่นๆ ที่ใชจัดการกับไฟล 

ฟงกชันสําหรับการตรวจสอบไฟล 

จากตัวอยางกอนหนานี้ หากไฟลที่ตองการเปดไมมีอยูจริง หรือไฟลนั้นไมอนุญาตใหมีการ

อานไฟล จะทําใหฟงกชันคืนคาเปนความผิดพลาด หากไมดักจับหรือตรวจสอบความผิดพลาดเหลานั้น 

อาจทําใหมีผลกระทบตอการทํางานของสวนอืน่ๆ สําหรับฟงกชันที่ใชตรวจสอบไฟล มีดังตอไปนี้

ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเกี่ยวกับไฟล 

การทํางาน รูปแบบ

ตรวจสอบวาเปนไฟลทั่วไปหรือไม หากใช

จะคืนคาเปน True หากไมใช จะคืนคา

False 

bool is_file ( string $filename )

ตรวจสอบวาสามารถเขียนขอมูลลงในไฟล

ไดหรือไม หากไดจะคืนคาเปน True หาก

ไมได จะคืนคาเปน False 

bool is_writable ( string $filename )

ตรวจสอบวาสามารถอานขอมูลจากไฟล

นั้นไดหรือไม  การคืนคาจะเหมือนกับ

is_writable ( ) 

bool is_readable ( string $filename )
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หรือไฟลนั้นไมอนุญาตใหมีการ

อานไฟล จะทําใหฟงกชันคืนคาเปนความผิดพลาด หากไมดักจับหรือตรวจสอบความผิดพลาดเหลานั้น 

ไฟล มีดังตอไปนี้ 

รูปแบบ 

bool is_file ( string $filename ) 

bool is_writable ( string $filename ) 

is_readable ( string $filename ) 
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2) การตรวจสอบเวลาที่เกี่ยวของกับไฟล

ตารางที่ 8.4 ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเวลาที่เกี่ยวของกับไฟล

ฟงกชัน 

fileatime ( ) ใชหาเวลา (คา 

เขาถึงไฟลครั้งลาสุด

filectime ( ) ใชหาเวลา (คา 

เปลี่ยนแปลงขอมูลของไฟลครั้งลาสุด ขอมูล

ของไฟลที่จะบันทึกไดแก การกําหนดกลุม

ผูใชงาน มี 3 กลุม 

และ ownership 

ไฟล โดยเวลานี้จะถูกบั

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

filemtime ( ) ใชหาเวลา (คา 

แกไขขอมูลในไฟลครั้งลาสุด โดย

ถูกบันทึกตอนสรางไฟล และทุกครั้งที่มีการ

แกไขขอมูล 
 

8.3 การจัดการกับไดเรกทอร ี

 ภาษา PHP มีฟงกชันที่ใชจัดการเกี่ยวกับไดเรกทอรี ดังนี้

8.3.1 การอานไดเรกทอร ี

1) ฟงกชัน opendir ( )

จะสงคืนคาเปนตัวชี้ตําแหนงไดเรกทอรี

รูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

 รูปแบบ 

 resource opendir ( string $path

 เมื่อ  $path หมายถึง  

2) ฟงกชัน closedir ( )

 รูปแบบ 

 void closedir ([ resource $dir_handle ] )

 เมื่อ  $dir_handle 

3) ฟงกชัน readdir ( )

ดังนี้ 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 
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การตรวจสอบเวลาที่เกี่ยวของกับไฟล 

ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเวลาที่เกี่ยวของกับไฟล 

การทํางาน รูปแบบ

คา Unix Timestamp) ที่มีการ

เขาถึงไฟลครั้งลาสุด 

int fileatime ( string $filename )

คา Unix Timestamp) ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลของไฟลครั้งลาสุด ขอมูล

ของไฟลที่จะบันทึกไดแก การกําหนดกลุม

กลุม ประกอบดวย user, group 

ownership การกําหนดสิทธิ์การเขาถึง

เวลานี้จะถูกบันทึกขณะสรางไฟล 

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

int filectime ( string $filename )

คา Unix Timestamp) ที่มีการ

แกไขขอมูลในไฟลครั้งลาสุด โดยเวลานี้จะ

ถูกบันทึกตอนสรางไฟล และทุกครั้งที่มีการ

int filemtime ( string $filename )

มีฟงกชันที่ใชจัดการเกี่ยวกับไดเรกทอรี ดังนี ้

 

opendir ( ) เปนฟงกชันสําหรับเปดไดเรกทอรีเพ่ืออานรายชื่อไฟลภายใน โดย

ตัวชี้ตําแหนงไดเรกทอรี (Directory Hander) หากเปดไดเรกทอรีไมได จะคืนคาเปน 

resource opendir ( string $path ) 

 ไดเรกทอรีที่ตองการเปด 

closedir ( ) เปนฟงกชันสําหรับปดไดเรกทอร ีมรีูปแบบการใชงานฟงกชัน

void closedir ([ resource $dir_handle ] ) 

 หมายถึง  ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี

readdir ( ) เปนฟงกชันสําหรับอานไดเรกทอรี มีรูปแบบการใชงานฟงกชัน

MySQL 

รูปแบบ 

string $filename ) 

int filectime ( string $filename ) 

string $filename ) 

เปนฟงกชันสําหรับเปดไดเรกทอรีเพ่ืออานรายชื่อไฟลภายใน โดย

หากเปดไดเรกทอรีไมได จะคืนคาเปน False มี

รูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี 

รูปแบบการใชงานฟงกชัน
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 รูปแบบ 

 string readdir ([ resource $dir_handle ] )

 เมื่อ  $dir_handle

 ตัวอยางที่ 8.20 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $dir = "/etc/php5/";

3 if (is_dir ($dir)) {

4      if ($dh = opendir

5          while (($file = readdir

6              

7           } 

8           closedir

9      } 

10 } 

11 ?> 

4) ฟงกชัน rewinddir ( 

การใชงานฟงกชันดังนี้ 

 รูปแบบ 

 void rewinddir ([ resource $dir_handle ] )

 เมื่อ  $dir_handle
 

8.3.2 การดูรายละเอียดของไดเรกทอรี

1) ฟงกชัน dirname ( )

งานฟงกชันดังนี้ 

 รูปแบบ 

 string dirname ( string $path )

 เมื่อ  $path 

2) ฟงกชัน basename ( )

ฟงกชันดังนี ้

 รูปแบบ 

 string basename ( string $path [, string $suffix ] )

 เมื่อ  $path 
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string readdir ([ resource $dir_handle ] ) 

$dir_handle หมายถึง  ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี

การใชฟงกชัน opendir ( ), closedir ( ) และ readdir ( )

$dir = "/etc/php5/"; 

($dir)) { 

if ($dh = opendir ($dir)) { 

while (($file = readdir ($dh)) !== false) { 

 echo "filename: $file : filetype: " . filetype ($dir . $file) . "

closedir ($dh); 

rewinddir ( ) เปนฟงกชันสําหรับกลับไปที่สวนตนของไดเรกทอรี

void rewinddir ([ resource $dir_handle ] ) 

$dir_handle หมายถึง  ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี

การดูรายละเอียดของไดเรกทอรี 

dirname ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงพาธของไดเรกทอรี

string dirname ( string $path ) 

 หมายถึง  พาธของไดเรกทอรี 

basename ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงชื่อของไฟล

string basename ( string $path [, string $suffix ] ) 

 หมายถึง  พาธของไดเรกทอรี 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี 

readdir ( ) 

($dir . $file) . "<br>"; 

เปนฟงกชันสําหรับกลับไปที่สวนตนของไดเรกทอรี มีรูปแบบ

ตัวแปรที่ใชเก็บคาของตัวชี้ที่ใชชี้ไดเรกทอรี 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงพาธของไดเรกทอรี มีรูปแบบการใช

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงชื่อของไฟล มีรูปแบบการใชงาน
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  $suffix หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.21 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $p = “c:/windows/php.ini” ;

3 $basel1 = basename ($p);                 

4 $basel2 = basename ($p,  “ .ini”);     

5 ?> 
 

2) ฟงกชัน realpath ( )

งานฟงกชันดังนี้ 

 รูปแบบ 

 string realpath ( string $path )

 เมื่อ  $path หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.22 การใชฟงกชัน 

<?php 

 echo realpath('/windows/system32');

?> 

3) ฟงกชัน pathinfo ( )

เปนอารเรยที่สมาชิกแตละตัวประกอบไปดวย ชื่อไดเรกทอรี

ผลลัพธที่จะไดอยูในรูปแบบคียและคาอารเรย

basename และ extension มรีูปแบบการใชงานฟงกชัน

 รูปแบบ 

 mixed pathinfo ( string $path [, int $options = PATHINFO_DIRNAME | 

PATHINFO_BASENAME | PATHINFO_EXTENSION | PATHINFO_FILENAME ] )

 เมื่อ  $path หมายถึง

  $options หมายถึง
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

หมายถึง สวนขยายไฟลนั้น เชน .php, .html, .txt หากไมกําหนดคาที่ไดจะ

มีทั้งชื่อไฟล และสวนขยาย 

การใชฟงกชัน basename ( ) 

$p = “c:/windows/php.ini” ; 

$basel1 = basename ($p);                  // ผลลัพธ คือ $base1 =” php.ini”

$basel2 = basename ($p,  “ .ini”);      // ผลลัพธ คือ $base2 = “php”

realpath ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับแสดงพาธจริงทั้งหมด

string realpath ( string $path ) 

หมายถึง  พาธของไดเรกทอรี 

การใชฟงกชัน realpath ( ) 

echo realpath('/windows/system32');  // ผลลัพธ คือ C:\WINDOWS

pathinfo ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบพาธโดยการสงคืนคากลับมา

เปนอารเรยที่สมาชิกแตละตัวประกอบไปดวย ชื่อไดเรกทอรี, basename และสวนขยายของไฟล อารเรย

คียและคาอารเรย โดยคาคียอารเรย จะประกอบไปดวย 

รูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

mixed pathinfo ( string $path [, int $options = PATHINFO_DIRNAME | 

PATHINFO_BASENAME | PATHINFO_EXTENSION | PATHINFO_FILENAME ] ) 

หมายถึง  พาธของไดเรกทอรี 

หมายถึง  กําหนดเพื่อดึงเฉพาะขอมูลที่ตองการ มี 4 คา ไดแก

 PATHINFO_DIRNAME  เฉพาะขอมูลไดเรกทอรี

 PATHINFO_BASENAME เฉพาะขอมูลชื่อไฟลและนามสกุลไฟล

 PATHINFO_EXTENSION เฉพาะขอมูลนามสกุลของไฟล

 PATHINFO_FILENAME เฉพาะขอมูลชื่อไฟล

  

MySQL 

หากไมกําหนดคาที่ไดจะ

$base1 =” php.ini” 

$base2 = “php” 

พาธจริงทั้งหมด มีรูปแบบการใช

WINDOWS\System32 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบพาธโดยการสงคืนคากลับมา

และสวนขยายของไฟล อารเรย

จะประกอบไปดวย dirname , 

mixed pathinfo ( string $path [, int $options = PATHINFO_DIRNAME | 

คา ไดแก 

เฉพาะขอมูลไดเรกทอรี 

เฉพาะขอมูลชื่อไฟลและนามสกุลไฟล 

เฉพาะขอมูลนามสกุลของไฟล 

เฉพาะขอมูลชื่อไฟล 
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 หมายเหต ุ

หากไมระบุพารามิเตอร

dirname, basename, extention, 

ไฟล) และชื่อไฟล ตามลําดับ 
 

 ตัวอยางที่ 8.23 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $path_parts = pathinfo

3 echo $path_parts

4 echo $path_parts

5 echo $path_parts

6 echo $path_parts

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 /www/htdocs/inc 

 lib.inc.php 

 php 

 lib.inc 

8.3.3 การสรางและลบไดเรกทอรี

1) ฟงกชัน mkdir ( )

สงคืนคาเปน true หากสรางไมได เพราะมีไดเรกทอรีนั้นอยูแลว หรือไมไดรับสิทธิ์ใหสรางไดเรกทอรี 

(ขึ้นอยูกับระบบความปลอดภัยของแตละเครื่อง และการกําหนดคา

false มรีูปแบบการใชงานฟงกชัน

 รูปแบบ 

 bool mkdir ( string $pathname [, 

 เมื่อ  $pathname

  $mode 
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พารามิเตอรฟงกชัน pathinfo ( ) จะคืนคาเปนอารเรยประกอบดวยอินเด็กซ 

dirname, basename, extention, และ filename ใชสําหรับเก็บคาไดเรกทอรี ชื่อไฟล 

การใชฟงกชัน pathinfo ( ) 

$path_parts = pathinfo ("/www/htdocs/inc/lib.inc.php "); 

echo $path_parts ["dirname "]. "<br>"; 

echo $path_parts ["basename "] . "<br>"; 

echo $path_parts ["extension "] . "<br>""; 

$path_parts ["filename "] . "<br>";  

 

การสรางและลบไดเรกทอร ี

mkdir ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับสรางไดเรกทอรี หากสรางได ฟงกชันจะ

หากสรางไมได เพราะมีไดเรกทอรีนั้นอยูแลว หรือไมไดรับสิทธิ์ใหสรางไดเรกทอรี 

ขึ้นอยูกับระบบความปลอดภัยของแตละเครื่อง และการกําหนดคาโหมดของไฟล) ฟงกชันจะสงคืนคาเปน

รูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

bool mkdir ( string $pathname [, int $mode = 0777 ] ) 

$pathname คือ  พาธของไดเรกทอร ี

 คือ โหมดของไดเรกทอรีที่ใชใน Unix เทานั้น ในระบบปฏิบัติการ 

MS-Windows พารามิเตอรตัวนี้จะไมถูกนํามาใช

กําหนดใหมีคาโหมดเปน 0777 สามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมโหมดในฟงกชัน chmod ( ) 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

จะคืนคาเปนอารเรยประกอบดวยอินเด็กซ 

เก็บคาไดเรกทอรี ชื่อไฟล (รวมนามสกุล

สรางไดเรกทอรี หากสรางได ฟงกชันจะ

หากสรางไมได เพราะมีไดเรกทอรีนั้นอยูแลว หรือไมไดรับสิทธิ์ใหสรางไดเรกทอรี 

ฟงกชันจะสงคืนคาเปน 

เทานั้น ในระบบปฏิบัติการ 

พารามิเตอรตัวนี้จะไมถูกนํามาใช โดยปริยาย

สามารถศึกษารายละเอียด
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 ตัวอยางที่ 8.24 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 mkdir ("/path/to/my/dir", 0700);

3 ?> 

2) ฟงกชัน rmdir ( )

ดังนี้ 

 รูปแบบ 

 bool rmdir ( string $dirname

 เมื่อ  $dirname หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.25 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 if (!is_dir ("examples

3      mkdir ("examples

4 } 

5 rmdir ("examples "

6 ?> 

8.3.4 การตรวจสอบการมีอยูของไฟลและไดเรกทอรี

ฟงกชัน file_exists ( 

ระบุอยูหรือไม หากมีจะคืนคากลับมาเปนคา 

 รูปแบบ 

 bool file_exists ( string $filename )

 เมื่อ $filename หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.26 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $filename = "/path/to/foo.txt

3 if (file_exists ($filename)) {

4      echo "ตรวจพบไฟลเอกสาร

5 } else { 

6      echo "ไมพบไฟลเอกสาร

7 } 

8 ?> 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การใชฟงกชัน mkdir ( ) 

("/path/to/my/dir", 0700); // สรางไดเรกทอรีพรอมกําหนดโหมดเปน 

rmdir ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับลบไดเรกทอรี มีรูปแบบการใชงานฟงกชัน

string $dirname ) 

หมายถึง  พาธของไดเรกทอรทีี่ตองการลบ 

การใชฟงกชัน rmkdir ( ) 

examples ")) { 

examples "); 

"); 

การตรวจสอบการมีอยูของไฟลและไดเรกทอร ี

file_exists ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบวามีไฟล หรือไดเรกทอรีตามที่

ระบุอยูหรือไม หากมีจะคืนคากลับมาเปนคา true 

bool file_exists ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อของไฟลหรือไดเรกทอรีที่ตองการตรวจสอบ

การใชฟงกชัน file_exists ( ) 

/path/to/foo.txt"; 

if (file_exists ($filename)) { 

ตรวจพบไฟลเอกสาร $filename"; 

ไมพบไฟลเอกสาร $filename"; 

MySQL 

สรางไดเรกทอรีพรอมกําหนดโหมดเปน 0700 

รูปแบบการใชงานฟงกชัน

ตรวจสอบวามีไฟล หรือไดเรกทอรีตามที่

ชื่อของไฟลหรือไดเรกทอรีที่ตองการตรวจสอบ 
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8.3.5 การคัดลอกไฟล

ฟงกชัน copy ( )

ไฟลปลายทางที่นําไฟลคัดลอกไปไว หากกําหนดไดเรกทอรีรวมกับชื่อไฟล จะหมายความวา ใหคัดลอก

ไฟลไปยังไดเรกทอรีที่ระบุ หากไดเรกทอรีของปลายทางมีชื่อไฟลซ้ํากัน ฟงกชันจะนําไฟลที่คัดลอกทับไฟล

เดิมที่มีอยู มรีูปแบบการใชงานฟงกชัน

 รูปแบบ 

 bool copy ( string $source , string $dest

 เมื่อ  $source 

  $dest 

 ตัวอยางที่ 8.27 การใชฟงกชัน 

<?php 

 $file = 'example.txt';

 $newfile = 'example.txt.bak';

 if  (!copy ($file, $newfile)) {

      echo "ไมสามารถคัดลอกไฟล

 } 

?> 

8.3.6 การเปลี่ยนชื่อไฟลและยายไดเรกทอรี

ฟงกชัน rename ( )

รวมกับชื่อไฟลใหม จะหมายถึงใหยายไฟลไปยังไดเรกทอรีที่กําหนดดวย และหากไดเรกทอรีนั้นมีชื่อไฟล

ซ้ํากัน ฟงกชันจะเขียนไฟลใหมทับไฟลเดิมที่มีอยู 

 รูปแบบ 

 bool rename ( string $oldname 

 เมื่อ  $oldname 

  $newname 

 ตัวอยางที่ 8.28 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 rename ("/tmp/tmp_file.txt", "/home/user/login/docs/my_file.txt");

3 ?> 
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การคัดลอกไฟล เปลี่ยนแปลงชื่อไฟล และยายไดเรกทอรี 

copy ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคัดลอกไฟล โดยกําหนดชื่อไฟลตนฉบับ และชื่อ

ไฟลปลายทางที่นําไฟลคัดลอกไปไว หากกําหนดไดเรกทอรีรวมกับชื่อไฟล จะหมายความวา ใหคัดลอก

ไฟลไปยังไดเรกทอรีที่ระบุ หากไดเรกทอรีของปลายทางมีชื่อไฟลซ้ํากัน ฟงกชันจะนําไฟลที่คัดลอกทับไฟล

นฟงกชันดังนี้ 

bool copy ( string $source , string $dest ) 

 หมายถึง  ชื่อไฟลตนฉบับ 

 หมายถึง ชื่อไฟลหรือตําแหนงปลายทางที่จะคัดลอกไฟล

การใชฟงกชัน copy ( ) 

$file = 'example.txt'; 

'example.txt.bak'; 

($file, $newfile)) { 

ไมสามารถคัดลอกไฟล $file... ได <br>"; 

การเปลี่ยนชื่อไฟลและยายไดเรกทอรี 

rename ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเปลี่ยนชื่อไฟล หากมีการกําหนดไดเรกทอรี

รวมกับชื่อไฟลใหม จะหมายถึงใหยายไฟลไปยังไดเรกทอรีที่กําหนดดวย และหากไดเรกทอรีนั้นมีชื่อไฟล

ซ้ํากัน ฟงกชันจะเขียนไฟลใหมทับไฟลเดิมที่มีอยู มรีูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

bool rename ( string $oldname , string $newname ) 

 หมายถึง  ชื่อไฟลเดิม 

 หมายถึง  ชื่อไฟลใหม 

การใชฟงกชัน rename ( ) 

("/tmp/tmp_file.txt", "/home/user/login/docs/my_file.txt");
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

คัดลอกไฟล โดยกําหนดชื่อไฟลตนฉบับ และชื่อ

ไฟลปลายทางที่นําไฟลคัดลอกไปไว หากกําหนดไดเรกทอรีรวมกับชื่อไฟล จะหมายความวา ใหคัดลอก

ไฟลไปยังไดเรกทอรีที่ระบุ หากไดเรกทอรีของปลายทางมีชื่อไฟลซ้ํากัน ฟงกชันจะนําไฟลที่คัดลอกทับไฟล

คัดลอกไฟล 

เปลี่ยนชื่อไฟล หากมีการกําหนดไดเรกทอรี

รวมกับชื่อไฟลใหม จะหมายถึงใหยายไฟลไปยังไดเรกทอรีที่กําหนดดวย และหากไดเรกทอรีนั้นมีชื่อไฟล

("/tmp/tmp_file.txt", "/home/user/login/docs/my_file.txt"); 
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8.4 การอัพโหลดไฟล 

 ตัวแปร $_FILES เปนตัวแปรประเภท

การทํางานไดทุกสวนของสคริปต โดยตัวแปร 

รูปแบบการสงฟอรมแบบ HTTP POST method

 รูปแบบ 

 $_FILES [userfile] [key]

 เมื่อ  userfile หมายถึง

  key หมายถึง

ตารางที่ 8.5 คาคียของตัวแปร $_FILES

คีย 

name ชื่อของไฟลอัพโหลด

type ชนิดของไฟลอัพโหลด

tmp_name ไดเรกทอรีฝ ง เซิรฟเวอรสําหรับเก็บไฟลอัพโหลดชั่ วคราว ซึ่ งพาธก็คือคาของ 

"upload_tmp_dir" 

error ขอผิดพลาดที่เกิดจากการอัพโหลด 

 0 หมายถึง การอัพโหลดสมบูรณ

 1 หมายถึง ขนาดไฟลใหญกวาที่กําหนดใน 

php.ini) 

 2 หมายถึง ขนาดไฟลใหญกวาที่กําหนดใน 

 3 หมายถึง มีเพียงเฉพาะบางสวนของไฟลเทานั้

 4 หมายถึง ไมมีไฟลที่อัพโหลด

size ขนาดของไฟลอัพโหลด 

8.4.1 ฟงกชันเกี่ยวกับการอัพโหลด

1) ฟงกชัน is_upload_file ( )

ตองการอัพโหลดหรือไม และไฟลที่สงมาเปนแบบ 

สงแบบ POST เทานั้น เพราะสามารถสงขอมูลที่มีความยาวไมจํากัด 

ในการสงไดไมเกิน 255 ตัวอักษร) มีรูปแบบ

 รูปแบบ 

 bool is_uploaded_file ( string $filename )

 เมื่อ  $filename หมายถึง

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เปนตัวแปรประเภทตัวแปรพิเศษ ที่โปรแกรมภาษา PHP กําหนดไว

การทํางานไดทุกสวนของสคริปต โดยตัวแปร $_FILES จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับไฟลอัพโหลด

HTTP POST method เทานั้น) มีรูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้

[userfile] [key] 

หมายถึง ชื่อที่กําหนดในแอทริบิวต name ที่ใชรับชื่อไฟลที่ตองการอัพ

โหลดจากเว็บฟอรม 

หมายถึง คียในตัวแปร $_FILES ที่ใชเก็บคาตางๆ ของไฟล โดยที่คาคีย 

ของตัวแปร $_FILES มีดังนี ้

$_FILES 

คําอธิบาย 

ชื่อของไฟลอัพโหลด 

ชนิดของไฟลอัพโหลด 

ไดเรกทอรีฝ ง เซิรฟเวอรสําหรับเก็บไฟลอัพโหลดชั่ วคราว ซึ่ งพาธก็คือคาของ 

"upload_tmp_dir" สวนชื่อไฟล PHP จะสรางใหโดยอัตโนมัติ 

ผิดพลาดที่เกิดจากการอัพโหลด จะสงคืนคาแสดงเปนตัวเลข มี 4 คา ไดแก

การอัพโหลดสมบูรณ 

ขนาดไฟลใหญกวาที่กําหนดใน upload_max_filesize 

ขนาดไฟลใหญกวาที่กําหนดใน MAX_FILE_SIZE ซึ่งกําหนดในฟอรม

มีเพียงเฉพาะบางสวนของไฟลเทานั้นที่ถูกอัพโหลด 

ไมมีไฟลที่อัพโหลด 

ขนาดของไฟลอัพโหลด (หนวยเปนไบต) 

ฟงกชันเกี่ยวกับการอัพโหลด 

is_upload_file ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบวามีการสงไฟลที่

ตองการอัพโหลดหรือไม และไฟลที่สงมาเปนแบบ POST หรือไม การอัพโหลดไฟลจากเว็บฟอรมจะตอง

เทานั้น เพราะสามารถสงขอมูลที่มีความยาวไมจํากัด (การสงแบบ GET จะจํากัดความยาว

มีรูปแบบการใชงานฟงกชันดังนี้ 

bool is_uploaded_file ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อไฟลทีต่องการตรวจสอบ 

MySQL 

กําหนดไวเพื่อเขาถึง

อัพโหลด (จะตองใช

ดังนี้ 

ที่ใชรับชื่อไฟลที่ตองการอัพ

ที่ใชเก็บคาตางๆ ของไฟล โดยที่คาคีย 

ไดเรกทอรีฝ ง เซิรฟเวอรสําหรับเก็บไฟลอัพโหลดชั่ วคราว ซึ่ งพาธก็คือคาของ 

คา ไดแก 

upload_max_filesize (กําหนดใน 

ซึ่งกําหนดในฟอรม 

ตรวจสอบวามีการสงไฟลที่

หรือไม การอัพโหลดไฟลจากเว็บฟอรมจะตอง

จะจํากัดความยาว



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 8.29 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 if (is_uploaded_file

3    echo "ไฟล ". $_FILES

4    echo "มีรายละเอียด ดังตอไปนี้

5    readfile ($_FILES

6 } else { 

7    echo "การอัพโหลดไมสําเร็จ

8    echo "ชื่อไฟล คือ 

9 } 

10 ?> 

2) ฟงกชัน move_upload_file ( )

ไดเรกทอรีชั่วคราวกอน แลวจึงใชฟงกชัน 

ปลายทางที่กําหนด หากยายไฟลไดสําเร็จ จะคืนคาเปน

การใชงานฟงกชันดังนี้ 

 รูปแบบ 

 bool move_uploaded_file ( string $filename , string $destination )

 เมื่อ  $filename 

  $destination

 ตัวอยางที่ 8.30 ฟอรมอัพโหลดไฟล 

//กอนอื่นจะสงไฟลเขาเครื่องเซิรฟเวอรตองแกฟอรมโดยเพิ่ม 

//และสงไฟลโดยใชอินพุทชนิดไฟล

<form action="uploading.php" method="post" enctype="multipart/form

<br /><input type="file" name="picture" />

</form> 

<?php // การใชฟงกชัน move_upload_file ( )

 if (isset ($_FILES ['picture']))

  move_uploaded_

  ,'uploads/' .

 } 

?> 

 

บทที่ 8 การจัดการไฟลและไดเรกทอรี
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การใชฟงกชัน is_upload_file ( ) 

if (is_uploaded_file ($_FILES ['userfile'] ['tmp_name'])) { 

". $_FILES ['userfile'] ['name'] ." อัพโหลดสําเร็จแลว

มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ <br>"; 

($_FILES ['userfile'] ['tmp_name']); 

การอัพโหลดไมสําเร็จ กรุณาตรวจสอบไฟลใหม ::"; 

ชื่อไฟล คือ '". $_FILES ['userfile'] ['tmp_name'] . "'."; 

move_upload_file ( ) เนื่องจากการอัพโหลดไฟลของ 

ไดเรกทอรีชั่วคราวกอน แลวจึงใชฟงกชัน move_upload_file ( ) ยายไฟลที่ไดไปเก็บในไดเรกทอรี

ปลายทางที่กําหนด หากยายไฟลไดสําเร็จ จะคืนคาเปน true หากไมสําเร็จ จะคืนคาเปน

bool move_uploaded_file ( string $filename , string $destination )

 หมายถึง  ชื่อไฟลที่ตองการอัพโหลด 

$destination หมายถึง  ตําแหนงไดเรกทอรีปลายทางที่จะเก็บไฟลอัพโหลด

ฟอรมอัพโหลดไฟล (แบบครั้งละ 1 ไฟล) 

กอนอื่นจะสงไฟลเขาเครื่องเซิรฟเวอรตองแกฟอรมโดยเพิ่ม enctype="multipart/form

และสงไฟลโดยใชอินพุทชนิดไฟล 

<form action="uploading.php" method="post" enctype="multipart/form

type="file" name="picture" /> 

move_upload_file ( ) เพื่ออัพโหลดไฟล 

['picture'])) { // ตรวจดูกอนวาอัพโหลดไฟลเขามาจริงๆ

move_uploaded_file ($_FILES ['picture'] ['name']  

. $_FILES ['picture'] ['tmp_name']); 

  

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 185 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

อัพโหลดสําเร็จแลว<br>"; 

 

เนื่องจากการอัพโหลดไฟลของ PHP จะเก็บใน

ยายไฟลที่ไดไปเก็บในไดเรกทอรี

หากไมสําเร็จ จะคืนคาเปน false มีรูปแบบ

bool move_uploaded_file ( string $filename , string $destination ) 

ที่จะเก็บไฟลอัพโหลด 

multipart/form-data"  

<form action="uploading.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 

ตรวจดูกอนวาอัพโหลดไฟลเขามาจริงๆ 
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 ตัวอยางที่ 8.31 ฟอรมอัพโหลดไฟล 

//กอนอื่นจะสงไฟลเขาเครื่องเซิรฟเวอรตองแกฟอรมโดยเพิ่ม 

//และสงไฟลโดยใชอินพุทชนิดไฟล

<form action="uploading.php" method="post" 

<br /><input type="file" name="pictures

<br /><input type="file" name="pictures

<br /><input type="file" name="pictures

<br /><input type="file" name="pictures

<br /><input type="file" name="pictures

<input type="submit" /> 

</form> 

<?php // move_upload_file ( )

 if ( isset($_FILES ['pictures']))

  foreach ($_FILES

   if ($value == UPLOAD_ERR_OK)

    

,'uploads/'.$_FILES['pictures']['name'][$index]);

   } 

  } 

 } 

?> 
 

8.4.2 ฟงกชนัการหาขนาด

1) ฟงกชัน filesize ( 

byte หากตองการเปลี่ยนหนวยเปน 

1,048,576 

 รูปแบบ 

 int filesize ( string $filename )

 เมื่อ $filename หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.32 การใชฟงกชัน

1 <?php 

2 $filename = 'somefile.txt';

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟอรมอัพโหลดไฟล (แบบหลายไฟล) 

กอนอื่นจะสงไฟลเขาเครื่องเซิรฟเวอรตองแกฟอรมโดยเพิ่ม enctype="multipart/form

 

<form action="uploading.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<br /><input type="file" name="pictures [ ]" /> 

<br /><input type="file" name="pictures [ ]" /> 

<br /><input type="file" name="pictures [ ]" /> 

<br /><input type="file" name="pictures [ ]" /> 

name="pictures [ ]" /> 

move_upload_file ( ) เพื่ออัพโหลดไฟล 

['pictures'])) { 

foreach ($_FILES ['pictures'] ['error'] as $index => $value) { 

if ($value == UPLOAD_ERR_OK) { 

 move_uploaded_file($_FILES['pictures']['tmp_name'][$index] 

,'uploads/'.$_FILES['pictures']['name'][$index]); 

นการหาขนาด และชนิดของไฟล 

filesize ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับหาขนาดของไฟล คาที่ไดจะมีหนวยเปน 

หากตองการเปลี่ยนหนวยเปน KB ตองหารดวย 1,024 หากตองการเปลี่ยนเปน 

int filesize ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อของไฟลที่ตองการหาขนาดของไฟล 

การใชฟงกชัน filesize ( ) 

$filename = 'somefile.txt'; 

MySQL 

multipart/form-data"  

data"> 

move_uploaded_file($_FILES['pictures']['tmp_name'][$index] 

คาที่ไดจะมีหนวยเปน 

หากตองการเปลี่ยนเปน MB ตองหารดวย 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

3 echo $filename . ': ' . filesize($filename) . ' bytes';

4 ?>  

2) ฟงกชัน filetype ( 

 หากเปนไฟล

 หากเปนไดเร็

นอกจากนี้แลวอาจเปนไปไดอื่นๆ เชน 

 รูปแบบ 

 string filetype ( string $filename )

 เมื่อ $filename หมายถึง

 ตัวอยางที่ 8.33 การใชฟงกชัน

1 <?php 

2 echo filetype (

3 echo filetype (

4 ?>  

 

สรุป 

ในบทนี้ไดกลาวถึงการจัดการกับไฟลและไดเรกทอรี 

ระบบไฟลและไดเรกทอรี ตัวอยางเชน การอางอิงตําแหนงไฟลและไดเรกทอรี 

เขียนและอานไฟล การจัดการตัวชี้ตําแหนงเพื่ออานและเขียนคาลงในไฟล การลบไฟล การสราง

ไดเรกทอรี การลบไดเรกทอรี การเปลี่ยนชื่อไดเรอทอรี การยายตําแหนง และการอัพโหลดไฟล เปนตน 

กิจกรรมทั้งหมดที่กลาวถึงจะตองอยูภายใตกรอบและสิทธิในการเ

แนวนโยบายที่ผูดูแลระบบเครือขายหรือผูดูแล

ไฟลขอมูลในระบบ ดังนั้นบางฟงกชันอาจจะใชงานไมไดบนเว็บเซิรฟเวอรหากไมมีสิทธิในการเขาถึง

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายความแตกตางระหวางการ

Path และการอางอิงแบบ Relative Path

2. จงอธิบายรายละเอียดของฟงกชัน 

สคริปตเพื่อเปดไฟลสําหรับการเขียนและอาน โดยเริ่มทํางานจากจุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู

ทําการสรางไฟลขึ้นมาใหม 

3. จงอธิบายความหมายและหนาที่ของตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล

บทที่ 8 การจัดการไฟลและไดเรกทอรี
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echo $filename . ': ' . filesize($filename) . ' bytes'; 

filetype ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบวาไฟลหรือไดเร็กทอรี

หากเปนไฟล (File) จะคืนคากลับมาเปนคําวา file 

หากเปนไดเร็กทอรี (Directory) จะคืนคาเปนคําวา dir 

นอกจากนี้แลวอาจเปนไปไดอื่นๆ เชน char, block, link, unknown

string filetype ( string $filename ) 

หมายถึง  ชื่อของไฟลที่ตองการหาขนาดของไฟล 

การใชฟงกชัน filetype ( ) 

("/etc/passwd");    // file 

("/etc/");          // dir 

ในบทนี้ไดกลาวถึงการจัดการกับไฟลและไดเรกทอรี การประยุกตใชฟงกชันสําหรับ

ไฟลและไดเรกทอรี ตัวอยางเชน การอางอิงตําแหนงไฟลและไดเรกทอรี การเปดและปดไฟล การ

เขียนและอานไฟล การจัดการตัวชี้ตําแหนงเพื่ออานและเขียนคาลงในไฟล การลบไฟล การสราง

การลบไดเรกทอรี การเปลี่ยนชื่อไดเรอทอรี การยายตําแหนง และการอัพโหลดไฟล เปนตน 

กิจกรรมทั้งหมดที่กลาวถึงจะตองอยูภายใตกรอบและสิทธิในการเขาถึงไฟลและไดเรกทอรี ตาม

แนวนโยบายที่ผูดูแลระบบเครือขายหรือผูดูแลเว็บเซิรฟเวอรเปนผูกําหนด เพื่อความปลอดภัยของ

ดังนั้นบางฟงกชันอาจจะใชงานไมไดบนเว็บเซิรฟเวอรหากไมมีสิทธิในการเขาถึง

จงอธิบายความแตกตางระหวางการอางอิงตําแหนงของไฟลและไดเรกทอรีแบบ 

Relative Path 

จงอธิบายรายละเอียดของฟงกชัน fopen ( ) โหมดที่เกี่ยวของ และยกตัวอยางการเขียน

สคริปตเพื่อเปดไฟลสําหรับการเขียนและอาน โดยเริ่มทํางานจากจุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู

จงอธิบายความหมายและหนาที่ของตัวชี้ตําแหนงขอมูลในไฟล 

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 187 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ไฟลหรือไดเร็กทอรทีี่ระบ ุ 

char, block, link, unknown 

ประยุกตใชฟงกชันสําหรับจัดการกับ

การเปดและปดไฟล การ

เขียนและอานไฟล การจัดการตัวชี้ตําแหนงเพื่ออานและเขียนคาลงในไฟล การลบไฟล การสราง

การลบไดเรกทอรี การเปลี่ยนชื่อไดเรอทอรี การยายตําแหนง และการอัพโหลดไฟล เปนตน 

ขาถึงไฟลและไดเรกทอรี ตาม

เซิรฟเวอรเปนผูกําหนด เพื่อความปลอดภัยของ

ดังนั้นบางฟงกชันอาจจะใชงานไมไดบนเว็บเซิรฟเวอรหากไมมีสิทธิในการเขาถึง 

อางอิงตําแหนงของไฟลและไดเรกทอรีแบบ Absolute 

และยกตัวอยางการเขียน

สคริปตเพื่อเปดไฟลสําหรับการเขียนและอาน โดยเริ่มทํางานจากจุดสิ้นสุดของขอมูลที่มีอยู ถาไมมีไฟลจะ
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

4. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2  if (file_exists "file

3          $reading

4          $reading 

5          $writing

6          fputs ($

7          fclose ($

8          echo $reading [0]

9      } else { 

10          $writing

11          if ($writing

12          fputs ($

13          fclose ($

14          $reading

15          echo $reading 

16      } 

17 ?> 

 

5. จงบอกชื่อและอธิบายหนาที่ของฟงกชัน

การจัดการไฟลและไดเรกทอรี 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

file.txt"))) { 

reading = file ("file.txt");  

reading [0] ++; 

writing = fopen ("file.txt", "w"); 

fputs ($file_pointer, $reading [0]); 

fclose ($writing); 

reading [0]; 

writing = fopen ("file.txt", "w"); 

writing==false) die ("ไมสามารถสรางไฟลได"); 

fputs ($writing, 1); 

fclose ($writing); 

reading = file ("file.txt");  

reading [0]; 

จงบอกชื่อและอธิบายหนาที่ของฟงกชันในภาษา PHP ที่ใชสําหรับบริหารจัดการไดเรกทอรี

MySQL 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

ที่ใชสําหรับบริหารจัดการไดเรกทอร ี


