
 

 

 

บทที่ 14 

การใช PHP รวมกับ MySQL 

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงฟงกชันของภาษา PHP สําหรับการเชื่อมตอและประยุกตใชงานรวมกับ 

MySQL สําหรับฟงกชันที่เกี่ยวของนั้นมีจํานวนมาก แตมีขอแนะนํา คือ ชื่อฟงกชันที่เกี่ยวของเหลานี้จะ

ขึ้นตนดวยคําวา mysql เปนสวนใหญ ทําใหจําไดไมยาก เนนประยุกตการใชงานเปนสําคัญเพื่อเปน

พื้นฐานสําหรับการนําไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ตอไป 

 

14.1 ฟงกชันเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตอระหวางภาษา PHP และระบบฐานขอมูล MySQL  

 กอนที่จะใชงานฐานขอมูลได จะตองเปดการเชื่อมตอกับฐานขอมูลใหไดกอน โดยฟงกชันที่ใชใน

การเปดการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ประกอบดวย 1) mysql_connect ( ) และ  

2) mysql_pconnect ( ) แตเนื่องจากระบบฐานขอมูล MySQL เปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่มีการ

ตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานกอนการเขาใชงานจัดการกับระบบฐานขอมูล ดังนั้นฟงกชันที่ใชจะตอง

ระบุขอมูลที่สําคัญประกอบดวย ชื่อหรือหมายเลข IP ของเซิรฟเวอรที่ติดตั้งฐานขอมูล MySQL หากเปน

เครื่องเซิรฟเวอรเดียวกันกับเว็บเซิรฟเวอรที่กําลังใชงานอยูในปจจุบัน สามารถระบุเปน localhost แทน

ชื่อเซิรฟเวอรได ตามดวยชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชตรวจสอบสิทธิกอนการ

เขาใชงานฐานขอมูล MySQL หากขอมูลที่ระบุถูกตอง ฟงกชันจะคืนคาเปน MySQL link identifier 

(Resource) แตหากไมถูกตองจะคืนคาเปนเท็จ (False) สําหรับความแตกตางของฟงกชัน 

mysql_connect ( ) และ mysql_pconnect ( ) ม ี2 ประเด็น ดังนี้ 

14.1.1 การใชงานดวยฟงกชัน mysql_pconnect ( ) จะคนหาวามีการเชื่อมตอกับระบบ

ฐานขอมูล MySQL เซิรฟเวอร ดวยชื่อผูใช และรหัสผาน อยูกอนหนานี้หรือไม หากพบ จะใช MySQL 

link identifier เดิม (เรียกการเชื่อมตอแบบนี้วา "Persistent") แตหากไมพบการเชื่อมตอเดิม จะทําการ

สรางการเชื่อมตอใหม แตสําหรับฟงกชัน mysql_connect ( ) จะทําการเชื่อมตอใหมทุกครั้งเมื่อมีการ

เรียกใชฟงกชัน 

14.1.2 การยกเลิกการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ฟงกชัน mysql_pconnect ( ) ไมตองใช

คําสั่งยกเลิกการเชื่อมตอกับ MySQL link identifier หลังจากที่ใชงานระบบฐานขอมูลเสร็จแลว เพราะจะ

เก็บไวใชงานในครั้งตอไป สวนฟงกชัน mysql_connect ( ) จะตองใชฟงกชัน mysql_close ( ) สําหรับ

ยกเลิกการเชื่อมตอกับ MySQL link identifier เพื่อคืนหนวยความจําใหกับระบบ 
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 รูปแบบการใชงานฟงกชัน 

เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL 

 รูปแบบ 

 resource mysql_connect

 string $password) 

 เมื่อ $server หมายถึง

  $username หมายถึง

  $password หมายถึง

 

 รูปแบบการใชงานฟงกชัน 

ฐานขอมูล MySQL มรีูปแบบการใชงาน

 รูปแบบ 

 bool mysql_close ([ resource $

 เมื่อ $link_identifier หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 14.1 การเชื่อมตอและ

mysql_connect ( ) และ mysql_

1 <?php 

2 $link = mysql_connect

3 if (!$link) { 

4  echo "<br>

5  exit; 

6 } else { 

7 echo "<br>

8 mysql_close (

9 } 

10 ?> 

 จากตัวอยางที่ 14.1 การเชื่อมตอและ

อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน mysql_connect ( ) และ mysql_pconnect ( ) 

MySQL มรีูปแบบดังนี้ 

mysql_connect | mysql_pconnect (string $server, string $username, 

หมายถึง ชื่อเครื่องเซิรฟเวอรที่ติดตั้งระบบฐานขอมูล 

หมายเลข IP หรือสามารถใช localhost 

เซิรฟเวอรเดียวกันกับเว็บเซิรฟเวอรปจจุบันที่กําลังใชงานอยู

หมายถึง ชื่อผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบฐานขอมูล 

หมายถึง รหัสผานของผู ใชที่มีสิทธิ เชื่ อมตอและเรียกใช งานระบบ

ฐานขอมูล MySQL 

ฟงกชัน mysql_close ( ) ใชสําหรับการยกเลิกการเชื่อมตอกับระบบ

รูปแบบการใชงานดังนี ้

bool mysql_close ([ resource $link_identifier = NULL ] ) 

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

การเชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตอระบบฐานขอมูล MySQL 

_close ( ) 

$link = mysql_connect ("localhost", "mysql_user", "mysql_password

<br>ไมสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL<br>

<br>การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ ดวยฟงกชัน mysql_connect

mysql_close ($link); 

การเชื่อมตอและยกเลิกการเชื่อมตอดวยฟงกชัน mysql_connect (

สคริปต PHP 

MySQL 

mysql_pconnect ( ) ใชสําหรับการ

string $server, string $username, 

ที่ติดตั้งระบบฐานขอมูล MySQL หรือ

localhost (กรณีเปนเครื่อง

เซิรฟเวอรเดียวกันกับเว็บเซิรฟเวอรปจจุบันที่กําลังใชงานอยู) 

ชื่อผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบฐานขอมูล MySQL 

ผู ใชที่มีสิทธิ เชื่ อมตอและเรียกใช งานระบบ

ใชสําหรับการยกเลิกการเชื่อมตอกับระบบ

MySQL link identifier 

MySQL ดวยฟงกชัน 

mysql_password"); 

<br>";  

mysql_connect<br>"; 

mysql_connect ( ) 
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 บรรทัดที่ 2 กําหนดตัวแปร 

เรียกใชฟงกชัน mysql_connect ( ) 

  "localhost

กําหนดแบบนี้ไดนั้นแสดงวาเครื่องเซิรฟเวอร

กําลังใชงานอยู 

  "mysql_user" 

MySQL 

  "mysql_password"

ฐานขอมูล MySQL 

 บรรทัดที่ 3 ใชโครงสรางเงื่อนไข 

ฐานขอมูล MySQL ไดหรือไม หากเชื่อมตอไปได ไปบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 4 แสดงขอความ 

 บรรทัดที่ 5 หยุดการทํางานคําสั่งที่เหลือทั้งหมด

 บรรทัดที่ 6 สิ้นสุดสคริปต

จากบรรทัดที่ 3) 

 บรรทัดที่ 7 แสดงขอความ 

ความหมาย คือ ใชคําสั่งอื่นๆ ตามที่ผูพัฒนาตองการจะกําหนดใหระบบทําอะไรตอจากนี้เปนตนไป

 บรรทัดที่ 8 ใชฟงกชั

 บรรทัดที่ 9 สิ้นสุดสคริปตโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 10 สิ้นสุดสคริปต 
 

 ตัวอยางที่ 14.2 การเชื่อมตอ

1 <?php 

2 $link = mysql_

3 if (!$link) { 

4  echo "

5  exit; 

6 } else { 

7 echo 

8 } 

9 ?> 
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กําหนดตัวแปร $link (ทําหนาที่เปน MySQL link identifier

mysql_connect ( ) โดยกําหนดพารามิเตอร ประกอบดวย  

localhost" คือ ชื่อเครื่องเซิรฟเวอรที่ติดตั้งระบบฐานขอมูล 

เครื่องเซิรฟเวอรที่เรียกใชงานเปนเครื่องเดียวกันกับเว็บเซิรฟ

"mysql_user" คือ ชื่อผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบฐานขอมูล 

"mysql_password" คือ รหัสผานของผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบ

ใชโครงสรางเงื่อนไข if ตรวจสอบคาของตัวแปร $link วาสามารถเชื่อมตอระบบ

ไดหรือไม หากเชื่อมตอไปได ไปบรรทัดที่ 4 หากสามารถเชื่อมตอไดไปบรรทัดที่ 

แสดงขอความ "ไมสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL

หยุดการทํางานคําสั่งที่เหลือทั้งหมด 

สิ้นสุดสคริปตโครงสรางเงื่อนไข if และเริ่มโครงสรางเงื่อนไข 

แสดงขอความ "การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ ดวยฟงกชัน mysql_connect

ความหมาย คือ ใชคําสั่งอื่นๆ ตามที่ผูพัฒนาตองการจะกําหนดใหระบบทําอะไรตอจากนี้เปนตนไป

ใชฟงกชนั mysql_close ( ) เพื่อปดการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล 

สิ้นสุดสคริปตโครงสรางเงื่อนไข else 

สคริปต PHP 

การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล MySQL ดวยฟงกชัน mysql_pconnect ( )

$link = mysql_pconnect ("localhost", "mysql_user", "mysql_password

echo "<br>ไมสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL

echo "<br>การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ ดวยฟงกชัน mysql_pconnect

รวมกับ MySQL 307 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

MySQL link identifier) รับผลจากการ

ชื่อเครื่องเซิรฟเวอรที่ติดตั้งระบบฐานขอมูล MySQL โดยการที่จะ

เว็บเซิรฟเวอรปจจุบันที่

อผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบฐานขอมูล 

รหัสผานของผูใชที่มีสิทธิเชื่อมตอและเรียกใชงานระบบ

วาสามารถเชื่อมตอระบบ

หากสามารถเชื่อมตอไดไปบรรทัดที่ 6 

MySQL" 

และเริ่มโครงสรางเงื่อนไข else (กรณีเปนเท็จ

mysql_connect" หรือโดย

ความหมาย คือ ใชคําสั่งอื่นๆ ตามที่ผูพัฒนาตองการจะกําหนดใหระบบทําอะไรตอจากนี้เปนตนไป 

เพื่อปดการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL 

mysql_pconnect ( ) 

mysql_password"); 

MySQL<br>";  

mysql_pconnect<br>"; 
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 จากตัวอยางที่ 14.1 และ 

ฐานขอมูล MySQL เหมือนกันทุกประการแตตางกันที่ หากใชฟงกชัน 

mysql_close ( ) รวมดวยเสมอเมื่อตองการยกเลิกการเชื่อมตอ

 นอกจากเรียกใชฟงกชันสําหรับเชื่อมตอ

ฐานขอมูล MySQL แลว ยังมีการตรวจสอบผลลัพธขอ

ใชการตรวจสอบตามตัวอยางขางตน

มีตัวอยางดังนี ้
 

 ตัวอยางที่ 14.3 เทคนิคการประยุกตใช

1 <?php 

2  $link = @mysql_

3 if (!$link) die ("ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได

4 echo "การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ

5 ?> 

 แตอยางไรก็ตาม การใชฟงกชัน

การเชื่อมตอเองโดยอัตโนมัติอยูแลวเมื่อสิ้นสุดสคริปตของ

ไดสะดวกขึ้น เพราะในบางครั้งการเปดการเชื่อมตอ

ที่กําหนด ดังนั้นจึงไมตองมาคอยสั่งปดการเชื่อมตอตามเงื่อนไข

 

14.2 ฟงกชันสําหรับการเลือกใชงาน

 การที่จะเรียกใชงานตาราง

นั้นบรรจุอยูกอน หากใชคําสั่งโดยตรง

สําหรับภาษา PHP มีฟงกชันที่ใชสําหรับ

 รูปแบบ 

  bool mysql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

 เมื่อ $database_name

  $link_identifier 

 ตัวอยางที่ 14.4 แสดงตัวอยางการใชงาน

1 <?php 

2  $link = mysql_p

3  if (!$link) { 

4   die ("ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

และ 14.2 จะเห็นไดวาการใชงานฟงกชันอื่นๆ หลังจากเชื่อมตอกับระบบ

เหมือนกันทุกประการแตตางกันที่ หากใชฟงกชัน mysql_connect ( ) 

รวมดวยเสมอเมื่อตองการยกเลิกการเชื่อมตอ 

สําหรับเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตอระหวางภาษา PHP 

ตรวจสอบผลลัพธของฟงกชันกอนจะดําเนินการใดๆ ตอไป

ตัวอยางขางตน อาจใชเทคนิค Error Suppression รวมกับฟงกชัน die ( ) 

การประยุกตใช Error Suppression รวมกับฟงกชัน die ( ) 

mysql_pconnect ("localhost", "mysql_user", "mysql_password

ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได: " . mysql_error ( 

การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ"; 

ฟงกชัน mysql_close ( ) ไมใชสิ่งที่จําเปน เนื่องจากภาษา

โดยอัตโนมัติอยูแลวเมื่อสิ้นสุดสคริปตของเว็บเพจนั้นๆ จึงทําใหการเขียนสคริปตคําสั่ง

บางครั้งการเปดการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL จะขึ้นอยู

จึงไมตองมาคอยสั่งปดการเชื่อมตอตามเงื่อนไขนั้นๆ 

ใชงานฐานขอมูล 

ตารางฐานขอมูลใดๆ ไดนั้น จําเปนตองเลือกฐานขอมูลที่มี

โดยตรง ก็คือ การใชคําสั่ง USE แลวตามดวยฐานขอมูลที่ตองการเลือกใช

สําหรับเลือกใชงานฐานขอมูล คือ mysql_select_db 

bool mysql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

$database_name หมายถึง ชื่อฐานขอมูลที่ตองการเลือกใชงาน 

 หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

แสดงตัวอยางการใชงานฟงกชัน mysql_select_db ( ) 

pconnect ("localhost", "mysql_user", "mysql_password

ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได : " . mysql_error 

MySQL 

จะเห็นไดวาการใชงานฟงกชันอื่นๆ หลังจากเชื่อมตอกับระบบ

mysql_connect ( ) จําเปนตองใช 

PHP และระบบ

ฟงกชันกอนจะดําเนินการใดๆ ตอไป หรือหากไม

die ( ) หรือ exit ( ) 

die ( ) หรือ exit ( ) 

mysql_password"); 

 )); 

ภาษา PHP จะปด

การเขียนสคริปตคําสั่งทํา

อยูกับเงื่อนไขตางๆ 

มีตารางฐานขอมูล

แลวตามดวยฐานขอมูลที่ตองการเลือกใช

 ( ) มีรูปแบบดังนี้ 

bool mysql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) 

MySQL link identifier 

mysql_password"); 

 ( )); 
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5  } 

6  $db_selected = 

7  if (!$db_selected) 

8  die ("ไมสามารถเลือก

9  } 

10 ?> 

 หากไมใชฟงกชัน mysql_select_db

ระบุชื่อฐานขอมูลที่ตองการเลือกใชงานโดยตรงไปยัง

แลวตามดวยชื่อฐานขอมูลที่ตองการเลือกใชงาน

 ตัวอยางที่ 14.5 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $link = mysql_pconnect (

3  if (!$link) { 

4       die (

5  } 

6  $db_selected = 

7  if (!$db_selected) {

8       die (

9  } 

10 ?> 

 การใชฟงกชัน mysql_query

mysql_select_db ( ) เพราะเปนการใช

รายละเอียดของฟงกชัน mysql_query

 

14.3 การสงคําสอบถามหรือคําสั่ง

 การสงคําสอบถามหรือ

คําสั่งอะไรนั้น ขึ้นอยูกับวาตองการ

ขอมูล การใชคําสั่งเพื่อเพิ่มขอมูล

PHP ไมไดเปนผูประมวลผล

มาตรฐาน SQL ที่กําหนดขึ้นในรูปแบบ

คําสอบถามหรือคําสั่งมาตรฐาน 

สอบถามหรือคําสั่งไปยังระบบฐานขอมูล 
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$db_selected = mysql_select_db ("employees", $link); 

if (!$db_selected) { 

ไมสามารถเลือกใชงานฐานขอมูล employees ได : "

mysql_select_db ( ) สามารถประยุกตใชฟงกชัน mysql_query

เลือกใชงานโดยตรงไปยังระบบฐานขอมูล MySQL โดยใช

แลวตามดวยชื่อฐานขอมูลที่ตองการเลือกใชงาน มีตัวอยางดังนี้  

การใชฟงกชัน mysql_query ( ) แทน ฟงกชัน mysql_select_db ( )

mysql_pconnect ("localhost", "mysql_user", "mysql_password

die ("ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได : " . mysql_error ( ));

$db_selected = mysql_query ("USE employees;" , $link);

if (!$db_selected) { 

die ("ไมสามารถเลือกฐานขอมูล employees ได : " . mysql_error

mysql_query ( ) จะมีความสามารถการทํางานได

เพราะเปนการใชคํานิยมขอมูลโดยตรงไปยังระบบฐานขอมูล 

mysql_query ( ) จะกลาวถึงในลําดับตอไป 

คําสั่งไปยังระบบฐานขอมูล MySQL 

คําสอบถามหรือคําสั่งไปยังระบบฐานขอมูล MySQL การที่จะเลือก

กับวาตองการใหระบบฐานขอมูล MySQL ทํางานอะไร เชน การสอบถามเพื่อเรียกดู

ขอมูล เปลี่ยนแปลงคาขอมูล เปนตน (ศึกษาเพิ่มเติมไดในบทที่ 

ไมไดเปนผูประมวลผลคําสอบถามหรือคําสั่ง SQL เอง แตเปนเพียงผูสง

ที่กําหนดขึ้นในรูปแบบขอความไปยังระบบฐานขอมูล MySQL เทานั้น 

คําสั่งมาตรฐาน SQL ไดนั้น จําเปนตองใชฟงกชัน mysql_query 

ไปยังระบบฐานขอมูล MySQL มีรูปแบบดังนี้ 

รวมกับ MySQL 309 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

" . mysql_error ( )); 

mysql_query ( ) แทนได

โดยใชคําสอบถาม USE 

mysql_select_db ( ) 

mysql_password"); 

. mysql_error ( )); 

); 

. mysql_error ( )); 

ทํางานไดเร็วกวาการใชฟงกชัน 

โดยตรงไปยังระบบฐานขอมูล MySQL สําหรับ

ที่จะเลือกใชคําสอบถามหรือ

การสอบถามเพื่อเรียกดู

ศึกษาเพิ่มเติมไดในบทที่ 13) ทั้งนี้ภาษา 

เอง แตเปนเพียงผูสงคําสอบถามหรือคําสั่ง

เทานั้น การที่จะสามารถใช

 ( ) สําหรับการสงคํา
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 รูปแบบ 

 resource mysql_query ( string $query [, resource $

 เมื่อ $query หมายถึง

  $link_identifier หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 14.6 การสงคําสอบถามเพ่ือเรียกดูขอมูล

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

7 $query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query ($query, $link);

9 if (!$result) die ("Can not Query

10 echo "<table border=1 width=50%>";

11 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {

12 echo "<tr>"; 

13 echo "<td> " . $row ["firstn

14 echo "<td> " . $row ["lastname"] . "</td>";

15 echo "<td> ". $row ["address"] . "</td>";

16 echo "</tr>";

17 } 

18 echo "<table>"; 

19 mysql_free_result ($result);

20 ?> 

 ผลลัพธ 

Parinya 

Jaidee 

Dennis 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

resource mysql_query ( string $query [, resource $link_identifier = NULL ] )

หมายถึง คําสอบถามหรือคําสั่งที่ตองการใชงาน 

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

คําสอบถามเพ่ือเรียกดูขอมูลไปยังระบบฐานขอมูล MySQL

localhost"; 

$user = "parinya"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

Suratthani"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

echo "<table border=1 width=50%>"; 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<tr>";  

echo "<td> " . $row ["firstname"] . "</td>"; 

echo "<td> " . $row ["lastname"] . "</td>"; 

echo "<td> ". $row ["address"] . "</td>"; 

echo "</tr>"; 

 

mysql_free_result ($result); 

Noidonprai Suratthani 

Ruktum Suratthani 

Robert Suratthani 

MySQL 

link_identifier = NULL ] ) 

MySQL link identifier  

MySQL 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 
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 จากตัวอยางที่ 14.6 การสง

ดังนี้ (ตัวอยางที่ 14.6 และผลลัพธ

ผลลัพธ ในหัวขอถัดไป) 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต

 บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

 บรรทัดที่ 4 กําหนดใหตัวแปร 

 บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

ฟงกชัน mysql_pconnect ( )

ประกอบดวย 1) ชื่อเซิรฟเวอร 

 บรรทัดที่ 6 กําหนดใหตัวแปร 

ใชสําหรับเลือกฐานขอมูล ระบุพารามิเตอร 

หนาที่ MySQL link identifier

 บรรทัดที่ 7 กําหนดใหตัวแปร 

ประโยคขอความใหเปนประโยคเดียวกัน

 บรรทัดที่ 8 กําหนดใหตัวแปร 

สงคําสอบถามไปยังระบบฐานขอมูล 

และ 2) MySQL link identifier

 บรรทัดที่ 9 ตรวจสอบผลของการสอบถามขอมูลจากตัวแปร 

if ในการตรวจสอบ หากไมสามารถสอบถามขอมูลได สั่งใหหยุดการทํางานบรรทัดที่เหลือทั้งหมดดวย

ฟงกชัน die ( ) และแสดงเหตุผลที่ไมสามารถสอบถามขอมูลได

 บรรทัดที่ 10 เริ่มตนแท็ก

 บรรทัดที่ 11 ใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

อานคาดังนี้ กําหนดใหตัวแปร 

ฟงกชัน mysql_fetch_assoc 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

สามารถอานชุดขอมูลได ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 12 เริ่มตนแท็ก

 บรรทัดที่ 13 เริ่มตนแท็ก 

 บรรทัดที่ 14 เริ่มตนแท็ก 

 บรรทัดที่ 15 เริ่มตนแท็ก 

 บรรทัดที่ 16 ปดแท็ก 
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การสงคําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลไปยังระบบฐานขอมูล

และผลลัพธที่ได จะใชประกอบการบรรยายการใชงานฟงกชัน

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $host มีคาเทากับ "localhost" 

กําหนดใหตัวแปร $user มีคาเทากับ "parinya" (ชื่อผูใชที่มีสิทธิใชงานฐานขอมูล

กําหนดใหตัวแปร $password มีคาเทากับ "12345" 

กําหนดใหตัวแปร $link ทําหนาที่เปน MySQL link identifier

mysql_pconnect ( ) (ใชสําหรับเชื่อมตอระบบฐานขอมูล MySQL) ระบุพารามิเตอร

ชื่อเซิรฟเวอร 2) ชื่อผูใชที่มีสิทธิใชงานฐานขอมูล และ 3) รหัสผาน

กําหนดใหตัวแปร $db_selected รับคาที่สงมาจากฟงกชัน 

ใชสําหรับเลือกฐานขอมูล ระบุพารามิเตอร 2 คา ประกอบดวย 1) ชื่อฐานขอมูล และ 

MySQL link identifier 

กําหนดใหตัวแปร $query รับคาที่สงมาจากฟงกชัน sprintf 

ใหเปนประโยคเดียวกัน 

กําหนดใหตัวแปร $result รับคาที่สงมาจากฟงกชัน mysql_query (

ไปยังระบบฐานขอมูล MySQL โดยระบุคาพารามิเตอร 2 คา ประกอบดวย 

MySQL link identifier 

ตรวจสอบผลของการสอบถามขอมูลจากตัวแปร $result โดยใชโครงสรางเงื่อนไข 

ในการตรวจสอบ หากไมสามารถสอบถามขอมูลได สั่งใหหยุดการทํางานบรรทัดที่เหลือทั้งหมดดวย

และแสดงเหตุผลที่ไมสามารถสอบถามขอมูลได 

แท็ก <table> (ใชสําหรับแสดงขอมูลใหเปนระเบียบ) 

ใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while โดยจะวนรอบอานขอมูลไปเรื่อยๆ มีเงื่อนไขการ

อานคาดังนี้ กําหนดใหตัวแปร $row รับคาที่สงมาจากฟงกชัน mysql_fetch_assoc ($result) 

ysql_fetch_assoc ( ) ใชสําหรับอานคาชุดของขอมูลครั้งละ 1 แถว หรือ 

while จะหยุดก็ตอเมื่อไมมีชุดขอมูลใหอานและไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

สามารถอานชุดขอมูลได ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 12 ถึงบรรทัดที ่17 

แท็ก <tr> 

เริ่มตนแท็ก <td> แสดงคาของตัวแปร $row [คีย firstname]

เริ่มตนแท็ก <td> แสดงคาของตัวแปร $row [คีย lastname]

เริ่มตนแท็ก <td> แสดงคาของตัวแปร $row [คีย address] 

ปดแท็ก </tr> 

รวมกับ MySQL 311 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ฐานขอมูล MySQL อธิบาย

ใชงานฟงกชันสําหรับอานขอมูล

ชื่อผูใชที่มีสิทธิใชงานฐานขอมูล) 

MySQL link identifier รับคาที่สงมาจาก

ระบุพารามิเตอร 3 คา 

รหัสผาน 

 mysql_select_db ( ) 

ชื่อฐานขอมูล และ 2) ตัวแปรที่ทํา

sprintf ( ) ใชสําหรับตอ

mysql_query ( ) ใชสําหรับ

คา ประกอบดวย 1) คําสอบถาม 

โดยใชโครงสรางเงื่อนไข 

ในการตรวจสอบ หากไมสามารถสอบถามขอมูลได สั่งใหหยุดการทํางานบรรทัดที่เหลือทั้งหมดดวย

 

โดยจะวนรอบอานขอมูลไปเรื่อยๆ มีเงื่อนไขการ

mysql_fetch_assoc ($result) ซึ่ง

แถว หรือ 1 ระเบียน 

จะหยุดก็ตอเมื่อไมมีชุดขอมูลใหอานและไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 18 หากยัง

firstname] ปดแท็ก </td> 

lastname] ปดแท็ก </td> 

 ปดแท็ก </td> 
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 บรรทัดที่ 17 สิ้นสุดสคริปตโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 18 ปดแท็ก </table>

 บรรทัดที่ 19 ฟงกชัน mysql_free_result ( ) 

 บรรทัดที่ 20 สิ้นสุดสคริปต 
 

 ฟงกชัน mysql_query ( 

รวมกับฟงกชัน sprintf ( ) เพื่อตอ

mysql_query ( ) และผลลัพธที่ไดจาก

 สําหรับผลลัพธที่คืนกลับมา

ที่สงเขาไปในฟงกชัน สามารถสรุปไดดังนี้

14.3.1 หากเปนคําสอบถาม

ทํางานสําเร็จจะคืนคากลับมาเปนชุดขอมูล ผลลัพธที่ไดหรือเรียกวา 

14.3.2 หากเปนคําสั่งในกรณีอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงขอมูล 

หากการทํางานสําเร็จจะคืนคา true

14.3.3 หากเกิดขอผิดพลาดจาการใช

คําสั่งผิด จะคืนคา false 

  

14.4 การอานขอมูลผลลัพธ 

 หลังจากการใชฟงกชัน mysql_query

ไดจะเปนผลลัพธมาจากขอบเขตขอมูลใดๆ 

คาที่สงมาจากฟงกชัน mysql_query

ตัวอยางฟงกชันที่ใชสําหรับอานขอมูลผลลัพธ มี

 14.4.1 ฟงกชัน mysql_num_rows ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

 รูปแบบ 

 int mysql_num_rows ( resource $result )

 เมื่อ $result หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 14.7 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สิ้นสุดสคริปตโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while กลับไปตรวจสอบเงื่อนไข

</table> 

mysql_free_result ( ) ใชสําหรับคืนหนวยความจําใหกับระบบ

สิ้นสุดสคริปต PHP 

 ) จะใชคําสอบถามหรือคําสั่งในรูปแบบขอความ ดังนั้นจึงสามารถใช

เพื่อตอขอความใหเปนประโยคเดียวกัน กอนสงเขาไปประมวลผลในฟงกชัน 

และผลลัพธที่ไดจากฟงกชันนี้จะเปนอะไรนั้น ขึ้นอยูกับคําสอบถามหรือคําสั่ง

สําหรับผลลัพธที่คืนกลับมาจากฟงกชัน mysql_query ( ) นั้นจะขึ้นอยูกับคําสอบถาม

สามารถสรุปไดดังนี้ 

คําสอบถามสําหรับการอานขอมูล เชน SELECT, SHOW, DESCRIBE 

ทํางานสําเร็จจะคืนคากลับมาเปนชุดขอมูล ผลลัพธที่ไดหรือเรียกวา result set 

ในกรณีอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงขอมูล (INSERT, UPDATE,

true 

หากเกิดขอผิดพลาดจาการใชฟงกชัน mysql_query ( ) เชน เขียน

mysql_query ( ) หากคําสอบถามเกี่ยวของกับการคนหาขอมูล ขอมูลที่

ขอบเขตขอมูลใดๆ เรียกวา result set โดยขอมูลนี้จะถูกเก็บไวในตัวแป

mysql_query ( ) สําหรับการอานขอมูลนั้นสามารถประยุกตใชได

ฟงกชันที่ใชสําหรับอานขอมูลผลลัพธ มีดังนี้ 

mysql_num_rows ( ) 

สําหรับนับจํานวนแถวผลลัพธ มรีูปแบบดังนี้ 

int mysql_num_rows ( resource $result ) 

 ตัวแปรที่เก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query

ฟงกชัน mysql_num_rows ( ) 

$host = "localhost"; 

parinya"; 

$password = "12345"; 

MySQL 

กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขบรรทัดที่ 11 

ใชสําหรับคืนหนวยความจําใหกับระบบ 

ดังนั้นจึงสามารถใช

กอนสงเขาไปประมวลผลในฟงกชัน 

หรือคําสั่งที่กําหนด 

คําสอบถามหรือคําสั่ง

SELECT, SHOW, DESCRIBE หาก

INSERT, UPDATE, DELETE) 

เชน เขียนคําสอบถามหรือ

กับการคนหาขอมูล ขอมูลที่

โดยขอมูลนี้จะถูกเก็บไวในตัวแปรที่ใชรับ

นั้นสามารถประยุกตใชไดหลายฟงกชัน 

mysql_query ( ) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

7 $query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query ($query, $link);

9 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

10 echo "ขอมูลที่อานไดมีทั้งหมด 

11 mysql_free_result ($result)

12 ?> 

 ผลลัพธ (อางอิงจากตัวอยางที่ 

 ขอมูลที่อานไดมีทั้งหมด 
 

 14.4.2 ฟงกชัน mysql_result

ฟงกชันสําหรับการอานผลลัพธแบบระบุแถวและคอลัมน

ฟงกชันในการดงึขอมูล result 

 string mysql_result ( resource $result , int $row [, mixed $field = 0 ] )

 เมื่อ $result หมายถึง

  $row หมายถึง

  $field หมายถึง

 ตัวอยางที่ 14.8 การใช

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

7 $query = sprintf

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query ($query, $link);

9 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

10 echo mysql_result ($result, 1);

11 echo "<br>"; 

บทที่ 14 การใช PHP รวมกับ 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani"); 

= mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

ขอมูลที่อานไดมีทั้งหมด " . mysql_num_rows ($result)

mysql_free_result ($result) 

อางอิงจากตัวอยางที่ 14.6 และผลลัพธ) 

ขอมูลที่อานไดมีทั้งหมด 3 ระเบียน 

mysql_result ( ) 

ฟงกชันสําหรับการอานผลลัพธแบบระบุแถวและคอลัมน วิธีนี้เปนการอานขอมูลโดยใช

 set ในคอลัมน และลําดับแถวทีร่ะบุโดยมีรูปแบบดังนี้

mysql_result ( resource $result , int $row [, mixed $field = 0 ] )

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_

หมายถึง แถวของขอมูล 

หมายถึง ขอบเขตขอมูลหรือคอลัมนของขอมูล (เปนตัวเลขหรือ

การใชฟงกชัน mysql_result ( ) 

$host = "localhost"; 

$user = "parinya"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

mysql_result ($result, 1); 

 

รวมกับ MySQL 313 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 

mysql_num_rows ($result) . " ระเบียน"; 

วิธีนี้เปนการอานขอมูลโดยใช

ระบุโดยมีรูปแบบดังนี้ 

mysql_result ( resource $result , int $row [, mixed $field = 0 ] ) 

mysql_query ( ) 

เปนตัวเลขหรือขอความก็ได) 

("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

12 echo mysql_result ($result, 2);

13 mysql_free_result ($result)

14 ?> 

 ผลลัพธ (อางอิงจากตัวอยางที่ 

 Jaidee 

 Dennis 
 

 14.4.3 ฟงกชัน mysql_fetch_row ( )

การอานผลลัพธแบบตามลําดับแถว

ตําแหนงที่ตองการอาน แลวอานขอมูลที่พอยนเตอรชี้อยู ดวย

อานไดจะอยูในรูปแบบของอารเรยเรียกลําดับตามอินเด็กซ

 รูปแบบ 

 array mysql_fetch_row ( resource $result )

 เมื่อ $result หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 14.9 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

7 $query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query ($query, $link);

9 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

10 echo "<table border=1 width=50%>";

11 while ($row = mysql_fetch_row ($result)

12 echo "<tr>"; 

13 echo "<td> " . $row [0] . "</td>";

14 echo "<td> " . $row [1] . "</td>";

15 echo "<td> ". $row [2] . "</td>";

16 echo "</tr>";

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

mysql_result ($result, 2); 

mysql_free_result ($result) 

อางอิงจากตัวอยางที่ 14.6 และผลลัพธ) 

mysql_fetch_row ( ) 

การอานผลลัพธแบบตามลําดับแถว เปนการอานแบบเลื่อนพอยนเตอร

ที่ตองการอาน แลวอานขอมูลที่พอยนเตอรชี้อยู ดวยฟงกชัน mysql_fetch_row

เรียกลําดับตามอินเด็กซ รูปแบบของฟงกชันมีดังนี ้

array mysql_fetch_row ( resource $result ) 

 ตัวแปรที่ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( )

ฟงกชัน mysql_fetch_row ( ) 

$host = "localhost"; 

$user = "parinya"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 

echo "<table border=1 width=50%>"; 

mysql_fetch_row ($result)) { 

echo "<tr>";  

echo "<td> " . $row [0] . "</td>"; 

echo "<td> " . $row [1] . "</td>"; 

echo "<td> ". $row [2] . "</td>"; 

echo "</tr>"; 

MySQL 

เปนการอานแบบเลื่อนพอยนเตอร (Pointer) ไปยัง

mysql_fetch_row ( ) ขอมูลที่

mysql_query ( ) 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

17 } 

18 echo "<table>";

19 mysql_free_result ($result)

20 ?> 

 ผลลัพธ (ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที่

Parinya 

Jaidee 

Dennis 
 

 14.4.4 ฟงกชัน mysql_fetch_array ( )

การอานผลลัพธแบบอารเรยเปนการอานขอมูลจาก 

อารเรย โดยคียจะเปนชื่อขอบเขตขอมูล

มีรูปแบบดังนี ้

 array mysql_fetch_array ( resource $result [, int $result_type ] )

 เมื่อ $result 

  $result_type 

 ตัวอยางที่ 14.10 การใช

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

7 $query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query

9 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

บทที่ 14 การใช PHP รวมกับ 
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echo "<table>"; 

mysql_free_result ($result) 

ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที ่ 14.6) 

Noidonprai Suratthani

Ruktum Suratthani

Robert Suratthani

mysql_fetch_array ( ) 

การอานผลลัพธแบบอารเรยเปนการอานขอมูลจาก result set 

ขอบเขตขอมูล และคาจะเปนขอมูลที่สงมาจากฟงกชัน mysql_fetch_array

array mysql_fetch_array ( resource $result [, int $result_type ] )

 หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( )

 หมายถึง กํ าหนดค า อิ น เ ด็ กซ ขอ งอาร เ ร ย  ( ผ ลลั พธ ที่ เ ก็ บอยู ใ น

หนวยความจํา) สามารถกําหนดได 3 คา คือ 

(ใชชื่อฟลดเปนอินเด็กซ), MYSQL_NUM (

อินเด็กซ) และ MYSQL_BOTH (ใชชื่อฟลดและตัวเลขลําดับเปน

อินเด็กซรวมกัน) หากไมกําหนด ตัวแปร $result_type

เด็กซเปนแบบ MYSQL_BOTH เปนคาปริยาย

การใชฟงกชัน mysql_fetch_array ( ) 

$host = "localhost"; 

$user = "parinya"; 

d = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

รวมกับ MySQL 315 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

Suratthani 

Suratthani 

Suratthani 

result set ในรูปแบบคียและคา

mysql_fetch_array ( ) 

array mysql_fetch_array ( resource $result [, int $result_type ] ) 

mysql_query ( ) 

ผลลั พธ ที่ เ ก็ บอยู ใ น

คา คือ MYSQL_ASSOC 

), MYSQL_NUM (ใชตัวเลขลําดับเปน

ใชชื่อฟลดและตัวเลขลําดับเปน

$result_type จะมีอิน

เปนคาปริยาย 

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 
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10 echo "<table border=1 width=50%>";

11 while ($row = mysql_fetch_

12 echo "<tr>"; 

13 echo "<td> " . $row [0] . "</td>";

14 echo "<td> "

15 echo "<td> ". $row [2] . "</td>";

16 echo "</tr>";

17 } 

18 echo "<table>"; 

19 mysql_free_result ($result)

20 ?> 

 ผลลัพธ (ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที่

Parinya 

Jaidee 

Dennis 
 

 14.4.5 ฟงกชัน mysql_fetch_object ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

แนว OOP โดยใชฟงกชัน mysql_fetch_object

ถึงขอบเขตขอมูลตางๆ จะใชรูปแบบก

ไปยังแถวที่ตองการอานขอมูล คลายกับ

 รูปแบบ 

 object mysql_fetch_object ( resource $result  )

 เมื่อ $result หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 14.11 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $host = "localhost";

3 $user = "parinya";

4 $password = "12345";

5 $link = mysql_pconnect

6 $db_selected = mysql_select_db

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

echo "<table border=1 width=50%>"; 

mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM)) { 

echo "<tr>";  

echo "<td> " . $row [0] . "</td>"; 

echo "<td> " . $row [1] . "</td>"; 

echo "<td> ". $row [2] . "</td>"; 

echo "</tr>"; 

 

mysql_free_result ($result) 

ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที ่ 14.6) 

Noidonprai Suratthani 

Ruktum Suratthani 

Robert Suratthani 

mysql_fetch_object ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับอานขอมูลแบบออบเจ็กต การอานแบบนี้เหมาะสําหรับ

mysql_fetch_object ( ) ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบออบเจ็กต ทั้งนี้การอาง

ตางๆ จะใชรูปแบบการอางถึงพร็อปเพอรตี้ของออบเจก็ต จะใชหลักการเลื่อนพอยนเตอร

ไปยังแถวที่ตองการอานขอมูล คลายกับฟงกชันที่ไดศึกษาผานมาแลว มีรูปแบบดังนี้ 

object mysql_fetch_object ( resource $result  ) 

 ตัวแปรที่ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( )

ฟงกชัน mysql_fetch_object ( ) 

$host = "localhost"; 

$user = "parinya"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

= mysql_select_db ("company", $link); 

MySQL 

 

การอานแบบนี้เหมาะสําหรับผูที่ถนัดใน

ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปแบบออบเจ็กต ทั้งนี้การอาง

ต จะใชหลักการเลื่อนพอยนเตอร

mysql_query ( ) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

7 $query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani");

8 $result = mysql_query ($query, $link);

9 if (!$result) die ("Can not Query

10 echo "<table border=1 width=50%>";

11 while ($row = 

12 echo "<tr>"; 

13 echo "<td> " . 

14 echo "<td> " . 

15 echo "<td> ". 

16 echo "</tr>";

17 } 

18 echo "<table>";

19 mysql_free_result ($result)

20 ?> 

 ผลลัพธ (ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที่

Parinya 

Jaidee 

Dennis 

 

14.5 การเปลี่ยนแปลงขอมูล

 การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

(INSERT) 2) การแกไขขอมูล

(ใชตารางที่ 14.1 เปนตารางอาง
 

ตารางที่ 14.1 ตัวอยางโครงสรางตาราง 

ขอบเขต
ขอมูล 

ชนิด 

cus_id VARCAHR(5)
name VARCHAR(40
address VARCHAR(40)
email VARCHAR(40)
tel VARCHAR(20
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$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

WHERE address='%s';", "Suratthani"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

echo "<table border=1 width=50%>"; 

while ($row = mysql_fetch_object ($result)) { 

echo "<tr>";  

echo "<td> " . $row->firstname . "</td>"; 

echo "<td> " . $row->lastname . "</td>"; 

echo "<td> ". $row->address . "</td>"; 

echo "</tr>"; 

echo "<table>"; 

mysql_free_result ($result) 

ผลลัพธที่ไดจะเหมือนกับตัวอยางที ่ 14.6) 

Noidonprai Suratthani

Ruktum Suratthani

Robert Suratthani

การเปลี่ยนแปลงขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล MySQL ประกอบดวย 1) 

การแกไขขอมูล (UPDATE) และ 3) การลบขอมูล (DELETE) มีแนวทางประยุกตใชดังนี้

อางอิงขอบเขตขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในรูปแบบตาง

ตัวอยางโครงสรางตาราง customer 

 วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย 

VARCAHR(5) NOT NULL  PK รหัสลูกคา
40) - - - ชื่อ-สกุลลูกคา
0) - - - ที่อยูลูกคา
0) - - - อีเมล 

20) - - - เบอรโทรศัพท

รวมกับ MySQL 317 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$query = sprintf ("SELECT firstname, lastname, address FROM employees 

because: " . mysql_error ( )); 

Suratthani 

Suratthani 

Suratthani 

1) การแทรกขอมูลใหม 

มีแนวทางประยุกตใชดังนี้  

ในรูปแบบตาง) 

หมายเหตุ 

รหัสลูกคา 
สกุลลูกคา 
ลูกคา 

เบอรโทรศัพท 
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 สรางตารางขอมูล customer 

 ตัวอยางที่ 14.12 ตัวอยาง

mysql> USE company; 

Database changed 

mysql> CREATE TABLE customer (

 -> cus_id  VARCHAR (5) 

 -> name  VARCHAR (40),

 -> address VARCHAR (40),

 -> email  VARCHAR (40),

 -> tel   VARCHAR (20));
 

 เพื่อเพ่ิมความเขาใจใหสามารถประยุกตใชงานได ดังนั้นจะอธิบายแตละสวนแยกเปนเว็บเพจ 

หนาที่การใชงาน มีรายละเอียดดังนี้

 14.5.1 การแทรกขอมูลใหม

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

กอนอ่ืน จะเริ่มดวยการสรางหนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูล ดังนี้

1) ออกแบบแบบเว็บเพจสวนนําเขาขอมูล 

ตัวอยางที่ 14.13 สคริปตเว็บเพจ

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf

<title>เพิ่มขอมูลลูกคาใหม</title>

</head> 

<body> 

<p>เพิ่มขอมูลลูกคาใหม</p> 

<form id="form1" name="form1" method="

  <table width="550" border="1">

    <tr> 

      <td width="135">รหัสลูกคา

      <td width="249"><label> 

        <input name="cus_id" type="text" id="

      </label></td> 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ustomer มีขั้นตอนดังนี ้

ตัวอยางการสรางตาราง customer ในฐานขอมูล company

CREATE TABLE customer ( 

(5) NOT NULL PRIMARY KEY, 

(40), 

(40), 

(40), 

VARCHAR (20)); 

เพื่อเพ่ิมความเขาใจใหสามารถประยุกตใชงานได ดังนั้นจะอธิบายแตละสวนแยกเปนเว็บเพจ 

มีรายละเอียดดังนี ้

การแทรกขอมูลใหม 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล MySQL ดวยรูปแบบการแทรกขอมูลใหม

กอนอ่ืน จะเริ่มดวยการสรางหนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูล ดังนี ้

ออกแบบแบบเว็บเพจสวนนําเขาขอมูล (customer_form.php) 

เว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูลลูกคา (customer

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

</title> 

form id="form1" name="form1" method="POST" action="customer_insert.php">

<table width="550" border="1"> 

รหัสลูกคา</td> 

 

<input name="cus_id" type="text" id="cus_id" size="20" maxlength="5" />

 ไฟลสคริปตที่จะทํางานตอ

 เมธอดที่ใชเปน POST 

 สวนนําเขารหัสลูกคา cus_id 

MySQL 

company 

เพื่อเพ่ิมความเขาใจใหสามารถประยุกตใชงานได ดังนั้นจะอธิบายแตละสวนแยกเปนเว็บเพจ ตาม

ดวยรูปแบบการแทรกขอมูลใหมนั้น 

customer_form.php) 

" action="customer_insert.php"> 

cus_id" size="20" maxlength="5" /> 

ไฟลสคริปตที่จะทํางานตอ 
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    </tr> 

    <tr> 

      <td>ชื่อ-สกุลลูกคา</td>

      <td><label> 

        <input name="name" type="text" id="name" size="40" maxlength

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>ที่อยู</td> 

      <td><label> 

        <input name="address" type="text" id="address" size="40" maxlength="40" />

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>อีเมล</td> 

      <td><label> 

        <input name="email" type="text" id="email" size="40" maxlength="40" />

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>เบอรโทรศัพท</td>

      <td><label> 

        <input name="tel" type="text" id="tel" size="20" maxlength="20" />

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>&nbsp;</td> 

      <td><label> 

        <input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" />

      </label></td> 

    </tr> 

  </table> 
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</td> 

<input name="name" type="text" id="name" size="40" maxlength

<input name="address" type="text" id="address" size="40" maxlength="40" />

<input name="email" type="text" id="email" size="40" maxlength="40" />

</td> 

input name="tel" type="text" id="tel" size="20" maxlength="20" />

<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" />

 สวนนําเขาชื่อลูกคา name 

 สวนนําเขาที่อยูลูกคา address 

 สวนนําเขาอีเมลลูกคา email 

 สวนนําเขาเบอรโทรศักท tel 

 ปุมนําสงขอมูล 

รวมกับ MySQL 319 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<input name="name" type="text" id="name" size="40" maxlength="40" /> 

<input name="address" type="text" id="address" size="40" maxlength="40" /> 

<input name="email" type="text" id="email" size="40" maxlength="40" /> 

input name="tel" type="text" id="tel" size="20" maxlength="20" /> 

<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" /> 
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</form> 

</body> 

</html> 

จากตัวอยางที่ 14.13 

สําหรับใชเปนขอมูลนําสงไปยังสคริปตเพื่อการบันทึกขอมูลตอไป อธิบายดังนี้

 ไฟลสคริปตที่จะทํางานตอเมื่อกดปุมบันทึกขอมูล

 ฟอรมกําหนดรูปแบบวิธีการสงเมธอดแบบ 

 สวนนําเขารหัสลูกคา ใชชื่อ 

 สวนนําเขาชื่อลูกคา ใชชื่อ 

 สวนนําเขาที่อยูลูกคา ใชชื่อ 

 สวนนําเขาอีเมลลูกคา ใชชื่อ 

 สวนนําเขาเบอรโทรศัพท ใชชื่อ 

 ปุมนําสงขอมูล

ภาพที่ 14.1 หนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูลลูกคา
 

2) หน า เว็บ เพจสํ าหรับแทรกขอมูลลูกค า ใหมลงในระบบฐานขอมูล  

(customer_insert.php) เมื่อหนาเว็บเพจ

MySQL แลวใชฟงกชัน header ( ) 

ตัวอยางที่ 14.14 สคริปตสําหรับแทรกขอมูลลูกคาใหม

<?php 

 ob_start(); 

 $host = "localhost"; 

 $user = "parinya"; 

 $password = "12345"; 

 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

14.13 หนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูลลูกคา มีสวนที่สําคัญ

สําหรับใชเปนขอมูลนําสงไปยังสคริปตเพื่อการบันทึกขอมูลตอไป อธิบายดังนี ้

ไฟลสคริปตที่จะทํางานตอเมื่อกดปุมบันทึกขอมูล 

ฟอรมกําหนดรูปแบบวิธีการสงเมธอดแบบ POST 

สวนนําเขารหัสลูกคา ใชชื่อ cus_id 

สวนนําเขาชื่อลูกคา ใชชื่อ name 

สวนนําเขาที่อยูลูกคา ใชชื่อ address 

สวนนําเขาอีเมลลูกคา ใชชื่อ email 

สวนนําเขาเบอรโทรศัพท ใชชื่อ tel 

ปุมนําสงขอมูล 

 
หนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูลลูกคา 

หน า เว็บ เพจสํ าหรับแทรกขอมูลลูกค า ใหมลงในระบบฐานขอมูล  

เมื่อหนาเว็บเพจนี้ทํางานจะทําการแทรกขอมูลลูกคาใหมลงในฐานขอมูล 

header ( ) ยายหนาเว็บเพจไปยังหนารายงานขอมูลลูกคา (report.php

สําหรับแทรกขอมูลลูกคาใหม (customer_insert.php

 

 
 

 

 
 

MySQL 

ลูกคา มีสวนที่สําคัญ

หนา เว็บ เพจสํ าหรับแทรกขอมูลลูกค า ใหมลงในระบบฐานขอมูล  MySQL 

นี้ทํางานจะทําการแทรกขอมูลลูกคาใหมลงในฐานขอมูล 

report.php) 

customer_insert.php) 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 $link = mysql_pconnect ($host, $user, $password);

 $db_selected = mysql_select_db ("company", $link);

 $query = sprintf ("INSERT INTO customer VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["cus_id"], $_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], $_POST["tel"]);

 $result = mysql_query ($query, $link);

 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

 header('Location: report.php');

?> 

3) สคริปตรายงานผลขอมูลลูกคาทั้งหมด 

ตัวอยางที่ 14.15 สคริปต

<?php 

 $host = "localhost";

 $user = "parinya"; 

 $password = "12345

 $link = mysql_pconnect ($host, $user, $password);

 $db_selected = mysql_select_db ("company", $link);

 $query = sprintf ("SELECT * FROM customer");

 $result = mysql_query ($query, $link);

 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content

<title>รายงานขอมลูลูกคา</title>

</head> 

<body> 

<p>รายงานขอมูลลูกคา</p> 

<table width="70%" border="

  <tr> 

    <td width="10%">รหัสลูกคา

    <td width="20%">ชื่อ-สกุลลูกคา

    <td width="20%">ที่อยู</td>
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$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("INSERT INTO customer VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], $_POST["tel"]);

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

header('Location: report.php'); 

รายงานผลขอมูลลูกคาทั้งหมด (report.php) รายละเอียด ดังนี้

สคริปตสําหรับรายงานผลขอมูลลูกคาทั้งหมด 

$host = "localhost"; 

12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT * FROM customer"); 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /

</title> 

 

border="1"> 

รหัสลูกคา</td> 

สกุลลูกคา</td> 

</td> 

รวมกับ MySQL 321 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

$query = sprintf ("INSERT INTO customer VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s');", 

$_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], $_POST["tel"]); 

รายละเอียด ดังนี้ 

" /> 
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    <td width="20%">อีเมล</td>

    <td width="15%">เบอรโทรศัพท

    <td width="15%">&nbsp;</td>

  </tr> 

<?php 

 while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {

    echo "<tr>"; 

     echo "<td>" . $row ["cus_id"] . "</td>";

     echo "<td>" . $row ["name"] . "</td>";

     echo "<td>" . $row ["address"] . "</td>";

     echo "<td>" . $row ["email"] . "</td>";

     echo "<td>" . $row ["tel"] . "</td>";

 printf("<td>[ <a href = 'customer_edit.php?cus_id=%s'=>

["cus_id"]); 

 printf("[ <a href = 'customer_del.php?cus_id=%s'=>

["cus_id"]); 

    echo "</tr>"; 

  } 

?> 

</table> 

<p>&nbsp; </p> 

</body> 

</html> 

<?php 

 mysql_free_result ($result);

?> 
 

ภาพที่ 14.2 แสดงหนาเว็บเพจรายงานขอมูลลูกคาทั้งหมด

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

</td> 

เบอรโทรศัพท</td> 

>&nbsp;</td> 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<td>" . $row ["cus_id"] . "</td>"; 

td>" . $row ["name"] . "</td>"; 

echo "<td>" . $row ["address"] . "</td>"; 

echo "<td>" . $row ["email"] . "</td>"; 

echo "<td>" . $row ["tel"] . "</td>"; 

printf("<td>[ <a href = 'customer_edit.php?cus_id=%s'=>แกไข

printf("[ <a href = 'customer_del.php?cus_id=%s'=>ลบ</a> ]</td>", $row 

mysql_free_result ($result); 

แสดงหนาเว็บเพจรายงานขอมูลลูกคาทั้งหมด 

เชื่อมโยงไปยังหนา 

แกไข => customer_edit.php

ลบ => customer_del.php

เชื่อมโยงไปยังหนาแกไข

customer_edit.php

และสงรหัสลูกคาไปดวย

เชื่อมโยงไปยังหนาลบ

customer_del.php 

และสงรหัสลูกคาไปดวย 

MySQL 

แกไข</a> ]", $row 

</a> ]</td>", $row 

 

=> customer_edit.php 

=> customer_del.php 

เชื่อมโยงไปยังหนาแกไข

customer_edit.php 

และสงรหัสลูกคาไปดวย 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 14.5.2 การแกไขขอมูล

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

แกไขขอมูลลูกคา (customer_edit.php

ตัวอยางที่ 14.16 สคริปต

<?php 

 $host = "localhost";

 $user = "parinya"; 

 $password = "12345";

 $link = mysql_pconnect ($host, $user, $password);

 $db_selected = mysql_select_db ("company", $link);

 $query = sprintf ("SELECT * FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]);

 $result = mysql_query ($query, $link);

 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

 $row = mysql_fetch_assoc ($result);

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content

<title>แกไขขอมูลลูกคา</title>

</head> 

<body> 

<p>แกไขขอมูลลูกคาใหม</p>

<form id="form1" name="form1" 

  <table width="550" border="1">

    <tr> 

      <td width="135">รหัสลูกคา

      <td width="249"><label>

        <input name="cus_id" type="text" id="cus_id" value="<?php echo $row["cus_id"]; 

?>" size="20" maxlength="5" />

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 
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การแกไขขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล MySQL ดวยรูปแบบการแกไขขอมูล 

customer_edit.php) รายละเอียด ดังนี้ 

สคริปตสําหรับแสดงขอมูลลูกคากอนการแกไข 

$host = "localhost"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("SELECT * FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]);

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));; 

ch_assoc ($result); 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

</title> 

</p> 

<form id="form1" name="form1" method="POST" action="edit.php"> 

<table width="550" border="1"> 

รหัสลูกคา</td> 

<td width="249"><label> 

<input name="cus_id" type="text" id="cus_id" value="<?php echo $row["cus_id"]; 

="5" /> 

$_GET["cus_id"]

แปรผาน 

สคริปตสําหรับบันทึก

ขอมูลที่แกไข 

รวมกับ MySQL 323 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ดวยรูปแบบการแกไขขอมูล หนา

$query = sprintf ("SELECT * FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]); 

8" /> 

<input name="cus_id" type="text" id="cus_id" value="<?php echo $row["cus_id"]; 

$_GET["cus_id"] เปนตัว

แปรผาน URL จะตองใช 

สคริปตสําหรับบันทึก



324 บทที่ 14 การใช PHP รวมกับ 
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

      <td>ชื่อ-สกุลลูกคา</td> 

      <td><label> 

        <input name="name" type="text" id="name" value="<?php echo $row["name"]; ?>" 

size="40" maxlength="40" /> 

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>ที่อยู</td> 

      <td><label> 

        <input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 

$row["address"]; ?>" size="40" maxlength="40" />

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>อีเมล</td> 

      <td><label> 

        <input name="email" type="text" id="email" value="<?php echo $row["email"]; ?>" 

size="40" maxlength="40" /> 

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>เบอรโทรศัพท</td> 

      <td><label> 

        <input name="tel" type="text" id="tel" value="<?php echo $row["tel

maxlength="20" /> 

      </label></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>&nbsp;</td> 

      <td><label> 

        <input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" />

      </label></td> 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

<input name="name" type="text" id="name" value="<?php echo $row["name"]; ?>" 

<input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 

$row["address"]; ?>" size="40" maxlength="40" /> 

mail" type="text" id="email" value="<?php echo $row["email"]; ?>" 

<input name="tel" type="text" id="tel" value="<?php echo $row["tel

<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" />

MySQL 

<input name="name" type="text" id="name" value="<?php echo $row["name"]; ?>" 

<input name="address" type="text" id="address" value="<?php echo 

mail" type="text" id="email" value="<?php echo $row["email"]; ?>" 

<input name="tel" type="text" id="tel" value="<?php echo $row["tel"]; ?>" size="20" 

<input type="submit" name="btnSend" id="btnSend" value="Save" /> 
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    </tr> 

  </table> 

</form> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

<?php 

 mysql_free_result ($result);

?> 

 

ภาพที่ 14.3 หนาเว็บเพจแสดงขอมูลลูกคาท่ีตองการแกไข
 

5) หนาเว็บเพจสําหรับ 

ดังนี้ 

ตัวอยางที่ 14.17 สคริปต

<?php 

 ob_start(); 

 $host = "localhost";

 $user = "parinya"; 

 $password = "12345";

 $link = mysql_pconnect ($host, $user, $password);

 $db_selected = mysql_select_db ("company", $link);

 $query = sprintf ("UPDATE customer SET name='%s', address='%s', email='%s', 

tel='%s' WHERE cus_id='%s';", $_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], 

$_POST["tel"], $_POST["cus_id"]);
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mysql_free_result ($result); 

 
แสดงขอมูลลูกคาท่ีตองการแกไข 

หนาเว็บเพจสําหรับ UPDATE ขอมูลลงฐานขอมูล MySQL (edit.php

สคริปตสําหรับแกไขขอมูลลูกคา 

$host = "localhost"; 

$password = "12345"; 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("UPDATE customer SET name='%s', address='%s', email='%s', 

WHERE cus_id='%s';", $_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], 

$_POST["tel"], $_POST["cus_id"]); 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

edit.php) รายละเอียด 

$query = sprintf ("UPDATE customer SET name='%s', address='%s', email='%s', 

WHERE cus_id='%s';", $_POST["name"], $_POST["address"], $_POST["email"], 
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 $result = mysql_query ($query, $link);

 if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));

 header('Location: report.php');

?> 

 14.5.3 การลบขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

ตัวอยางที่ 14.18 สคริปตสําหรับ

<?php 

 ob_start(); 

 $host = "localhost"; 

 $user = "parinya"; 

 $password = "12345"; 

 $link = mysql_pconnect ($host, $user, $password);

 $db_selected = mysql_select_db ("company", $link);

 $query = sprintf ("DELETE FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]);

 $result = mysql_query ($query, $link);

 if (!$result) die ("Can not Query

 header('Location: report.php');

?> 

 

14.6 การแกไขขอมูลภาษาไทยกลายเปน 

 สําหรับผูที่เกิดปญหาการแสดงขอมูลที่เปนภาษาไทย แลวกลายเปน 

การกําหนดเซตอักษรใหมใหรองรับภาษาไทย 

 ตัวอยางที่ 14.19 การแกไขขอมูลภาษาไทยกลายเปน 

 mysql_query ("SET CHARCTER SET tis620

 //หรือใช mysql_query (

 

14.7 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล

 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล

เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นครั้งลาสุด

UPDATE เปนตน การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรณี

 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

header('Location: report.php'); 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบฐานขอมูล MySQL ดวยรูปแบบการลบขอมูล

สําหรับลบขอมูลลูกคา 

 

$link = mysql_pconnect ($host, $user, $password); 

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = sprintf ("DELETE FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]);

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( )); 

header('Location: report.php'); 

การแกไขขอมูลภาษาไทยกลายเปน "?????...." 

สําหรับผูที่เกิดปญหาการแสดงขอมูลที่เปนภาษาไทย แลวกลายเปน "???...." ใหลองแกปญหาโดย

ใหมใหรองรับภาษาไทย ดวยการสงคําสั่งตอไปนี้กอนท่ีจะอานขอมูล

การแกไขขอมูลภาษาไทยกลายเปน "?????...." 

SET CHARCTER SET tis620"); 

mysql_query ("SET NANES tis620"); 

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล เปนสิ่งที่ทําใหผูพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

ครั้งลาสุดกับระบบฐานขอมูล MySQL เชนการ INSERT, DELETE 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรณตีางๆ ดังตอไปนี้ 

สงรหัสลูกคามาจาก

หนารายงาน

MySQL 

ดวยรูปแบบการลบขอมูล 

$query = sprintf ("DELETE FROM customer WHERE cus_id='%s';", $_GET["cus_id"]); 

ใหลองแกปญหาโดย

ดวยการสงคําสั่งตอไปนี้กอนท่ีจะอานขอมูล 

พลิเคชันทราบถึงการ

INSERT, DELETE และ 

สงรหัสลูกคามาจาก 

หนารายงานผาน URL 
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 14.7.1 ฟงกชัน mysql_affected_rows ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

วา มีขอมูลจํานวนกี่แถว ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ

ตรวจสอบไดโดยใชฟงกชัน mysql_affected_rows

 รูปแบบ 

 int mysql_affected_rows ([ resource $link_identifier = NULL ] )

 เมื่อ $link_identifier
 

 ตัวอยางที่ 14.20 การใช

1 <?php 

2  $link = mysql_connect

3  if (!$link) { 

4       die 

5  } 

6  mysql_select_db

7  mysql_query

8  printf ("Records 

9 ?> 

 14.7.2 ฟงกชัน mysql_insert_id ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

แบบ "AUTO_INCREMENT" 

AUTO_INCREMENT กับขอมูลที่เปนคา 

และหลังจากที่เพิ่มขอมูลลงในตารางแลว อาจจําเปนตองนําคา 

การประมวลผลอื่นๆ ของ PHP 

จําเปนตองทราบวา แถวลาสุดที่ถูกเพิ่มลงในตารางมีคา 

ตรวจสอบคา ID นี้ไดคือ ฟงกชัน

 รูปแบบ 

 int mysql_insert_id ([ resource $link_identifier = NULL ] )

 เมื่อ $link_identifier

 ฟงกชันนี้จะคืนคากลับมาเปนขอมูลใน

ที่ถูกเพิ่มเขาไปดวยคําสั่ง INSERT 

ขอมูล id เปนแบบ AUTO_INCREMENT
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mysql_affected_rows ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับการนับจํานวนแถวที่เปลี่ยนแปลงขอมูล โดย

วา มีขอมูลจํานวนกี่แถว ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใชคําสอบถามหรือคําสั่งขอมูล

mysql_affected_rows ( ) มีรูปแบบดังนี้ 

int mysql_affected_rows ([ resource $link_identifier = NULL ] ) 

$link_identifier หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

การใชฟงกชัน mysql_affected_rows ( ) 

$link = mysql_connect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

 ('ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error

mysql_select_db ('mydb'); 

mysql_query ('DELETE FROM mytable WHERE id < 10'); 

("Records deleted: %d<br>", mysql_affected_rows

mysql_insert_id ( )  

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับการตรวจสอบ ID ของขอมูลที่เพิ่มใหม จากการที่

 นั้น ขอมูลจะถูกเพิ่มตอจากขอมูลลาสุดโดยอัตโนมัติ โดยสวนใหญจะใช 

กับขอมูลที่เปนคา ID เนื่องจากจะมีลักษณะการเรียงลําดับที่ตอเนื่อง และไมซ้ํากัน 

และหลังจากที่เพิ่มขอมูลลงในตารางแลว อาจจําเปนตองนําคา ID นั้นไปใชงานอื่นตอไป เชน นําไป

PHP หรือการนําไปเติมกับตารางอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน เปนตน นี่คือเหตุผลที่

จําเปนตองทราบวา แถวลาสุดที่ถูกเพิ่มลงในตารางมีคา ID เปนเทาไร โดย PHP 

ฟงกชัน mysql_insert_id ( ) โดยมีรูปแบบดังนี้ 

int mysql_insert_id ([ resource $link_identifier = NULL ] ) 

$link_identifier หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

นี้จะคืนคากลับมาเปนขอมูลในขอบเขตขอมูลที่เปน AUTO_INCREMENT 

INSERT หรือ REPLACE เชน สมมติจากเดิมขอมูลในตารางแรก และ

AUTO_INCREMENT 
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โดยถาตองการตรวจสอบ

ขอมูลครั้งลาสุด ก็สามารถ

 

MySQL link identifier 

('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); 

: ' . mysql_error ( )); 

 

", mysql_affected_rows ( )); 

จากการที่ขอบเขตขอมูล

นั้น ขอมูลจะถูกเพิ่มตอจากขอมูลลาสุดโดยอัตโนมัติ โดยสวนใหญจะใช 

เนื่องจากจะมีลักษณะการเรียงลําดับที่ตอเนื่อง และไมซ้ํากัน 

นั้นไปใชงานอื่นตอไป เชน นําไปใชกับ

หรือการนําไปเติมกับตารางอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน เปนตน นี่คือเหตุผลที่

PHP มีฟงกชันในการ

MySQL link identifier 

AUTO_INCREMENT ของแถวลาสุด 

เชน สมมติจากเดิมขอมูลในตารางแรก และขอบเขต
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 ตัวอยางที่ 14.21 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  $link = mysql_connect

3  if (!$link) { 

4       die ('ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล เนื่องจาก

5  } 

6  mysql_select_db

7  mysql_query ("INSERT INTO mytable (product) values ('kossu')");

8  printf ("Last inserted record has id %

9 ?> 

 แตอยางไรก็ตาม ตองเรียกใช

INSERT หรือคําสั่ง REPLACE ทั้งนี้เพื่อใหไดคา 

 14.7.3 ฟงกชัน mysql_data_seek

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับระบุตําแหนงของแถวขอมูลที่ตองการใหเริ่มตน นับแถวแรกเปน 

0 โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

 bool mysql_data_seek ( resource $result , int $row_number )

 เมื่อ $result หมายถึง

  $row_number หมายถึง

 ตัวอยางที่ 14.22 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $link = mysql_pconnect

3 if (!$link) { 

4      die('ไมสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลได 

5 } 

6 $db_selected = mysql_select_db

7 if (!$db_selected) {

8      die('ไมสามารถเลือกฐานขอมูลได เนื่องจาก

9 } 

10 $query = 'SELECT last_name, first_name FROM friends';

11 $result = mysql_query

12 if (!$result) { 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน mysql_insert_id ( ) 

$link = mysql_connect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล เนื่องจาก: ' . mysql_error

mysql_select_db (' mydb'); 

("INSERT INTO mytable (product) values ('kossu')");

("Last inserted record has id %d<br>", mysql_insert_id

แตอยางไรก็ตาม ตองเรียกใชฟงกชัน mysql_insert_id ( ) ทันทีหลังจากเพิ่มขอมูล ดวยคําสั่ง 

ทั้งนี้เพื่อใหไดคา ID ของแถวลาสุดที่ถูกเพ่ิมเขาใหมอยางแทจริง

mysql_data_seek ( )  

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับระบุตําแหนงของแถวขอมูลที่ตองการใหเริ่มตน นับแถวแรกเปน 

bool mysql_data_seek ( resource $result , int $row_number ) 

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query

หมายถึง คาของแถวที่ตองการเริ่มตน 

ฟงกชัน mysql_data_seek ( ) 

connect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

ไมสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error()); 

$db_selected = mysql_select_db ('sample_db'); 

if (!$db_selected) { 

ไมสามารถเลือกฐานขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error()); 

$query = 'SELECT last_name, first_name FROM friends'; 

query ($query); 

MySQL 

mysql_password'); 

: ' . mysql_error ( )); 

("INSERT INTO mytable (product) values ('kossu')"); 

", mysql_insert_id ( )); 

ทันทีหลังจากเพิ่มขอมูล ดวยคําสั่ง 

ของแถวลาสุดที่ถูกเพ่ิมเขาใหมอยางแทจริง 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับระบุตําแหนงของแถวขอมูลที่ตองการใหเริ่มตน นับแถวแรกเปน 

mysql_query ( ) 

('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); 
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13      die('การสอบถามขอมูล

14 } 

15 /* เรียกดูขอมูลในตําแหนงลําดับแบบยอนกลับ

16 for ($i = mysql_num_rows

17      if (!mysql_data_seek

18          echo "

19          continue;

20      } 

21      if (!($row = mysql_fetch_assoc

22           

23      } 

24      echo $row 

25 } 

26 mysql_free_result

27 ?> 
 

14.8 การตรวจสอบขอผิดพลาด

 เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน 

อะไร ก็สามารถตรวจสอบไดโดยใช

 รูปแบบ 

 string mysql_error ([ resource $link_identifier = NULL ] )

 เมื่อ $link_identifier

 ในทางปฏิบัติแลว มักจะใช

ขอผิดพลาดนั้นมาแสดง 
 

14.9 การตรวจสอบชื่อฐานขอมูลและตาราง

 บางครั้งตองการทราบวา ภายในฐานขอมูล 

อะไรบาง ก็จะมีการตรวจสอบดังนี้

 14.9.1 การตรวจสอบชื่อฐานขอมูล

ชื่อฐานขอมูลที่ใชตรวจสอบไดตองเปนชื่อของฐานขอมูลที่เปนผูสรางขึ้นมา หรือมีสิทธิ์ใน

การใชงาน โดยการตรวจสอบจะใช

set โดยที่ขอมูลในแตละแถวก็คือ ชื่อฐานขอมูลที่อานได
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สอบถามขอมูลเกิดขอผิดพลาด เนื่องจาก: ' . mysql_error

เรียกดูขอมูลในตําแหนงลําดับแบบยอนกลับ */ 

for ($i = mysql_num_rows ($result) - 1; $i >= 0; $i--) { 

if (!mysql_data_seek ($result, $i)) { 

echo "ไมสามารถระบุตําแหนงแถวขอมูลแถวที ่$i: " . mysql_error

continue; 

if (!($row = mysql_fetch_assoc ($result))) { 

 continue; 

 ['last_name'] . ' ' . $row ['first_name'] . "<br />

mysql_free_result ($result); 

การตรวจสอบขอผิดพลาดระหวางการทํางานรวมกับ MySQL 

เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน MySQL ขึ้น หากตองการทราบวาขอผิดพลาดนั้นมาจากสาเหตุ

อะไร ก็สามารถตรวจสอบไดโดยใชฟงกชัน mysql_error ( ) มีรูปแบบดังนี้ 

string mysql_error ([ resource $link_identifier = NULL ] ) 

$link_identifier หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

ในทางปฏิบัติแลว มักจะใชฟงกชันนี้รวมกับขั้นตอนที่คาดวา อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้น แลวอาน

การตรวจสอบชื่อฐานขอมูลและตาราง 

บางครั้งตองการทราบวา ภายในฐานขอมูล MySQL นั้นประกอบดวยฐานขอมูล หรือตารางชื่อ

อะไรบาง ก็จะมีการตรวจสอบดังนี้ 

การตรวจสอบชื่อฐานขอมูล 

ชื่อฐานขอมูลที่ใชตรวจสอบไดตองเปนชื่อของฐานขอมูลที่เปนผูสรางขึ้นมา หรือมีสิทธิ์ใน

การใชงาน โดยการตรวจสอบจะใชฟงกชัน mysql_list_dbs ( ) ฟงกชันนี้จะคืนคากลับคืนมาเปน 

โดยที่ขอมูลในแตละแถวก็คือ ชื่อฐานขอมูลที่อานได มีรูปแบบดังนี้ 
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: ' . mysql_error ( )); 

$i: " . mysql_error ( ) . "<br/>"; 

['first_name'] . "<br />\n"; 

ขึ้น หากตองการทราบวาขอผิดพลาดนั้นมาจากสาเหตุ

MySQL link identifier 

อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้น แลวอาน

กอบดวยฐานขอมูล หรือตารางชื่อ

ชื่อฐานขอมูลที่ใชตรวจสอบไดตองเปนชื่อของฐานขอมูลที่เปนผูสรางขึ้นมา หรือมีสิทธิ์ใน

คากลับคืนมาเปน result 
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 รูปแบบ 

 resource mysql_list_dbs ([ resource $link_identifier = NULL ] )

 เมื่อ $link_identifier หมายถึง

 จากการทีฟ่งกชันนี้คืนมาเปน 

ฟงกชันที่ใชในการอานขอมูลจาก result set 

หรือ mysql_fetch_object ( ) หรือ 
 

 ตัวอยางที่ 14.23 การตรวจสอบชื่อฐานขอมูล

1 <?php 

2 // ตัวอยางการใชงานแบบทั่วไปถาไปใชฟงกชัน 

3 $link = mysql_pconnect

4 $res = mysql_query

5 while ($row = mysql_fetch_assoc

6      echo $row ['Database'] . "

7 } 

8 // ตัวอยางการใชงานแบบทั่วไปถาไปใชฟงกชัน 

9 $link = mysql_pconnect

10 $db_list = mysql_list_dbs

11 while ($row = mysql_fetch_object

12       echo $row->Database . "

13 } 

14 ?> 

 14.9.2 การตรวจสอบชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูล

ถาตองการทราบวา ภา

ฟงกชัน mysql_list_tables ( ) มีรูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 resource mysql_list_tables

 เมื่อ $database หมายถึง

  $link_identifier หมายถึง
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resource mysql_list_dbs ([ resource $link_identifier = NULL ] ) 

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

นี้คืนมาเปน result set หากตองการจะอานรายชื่อฐานขอมูลเหลานี้ จะตองใช

result set เชน mysql_fetch_row ( ) หรือ mysql_fetch_array (

หรือ mysql_fetch_assoc ( ) เปนตน มีตัวอยางดังนี้ 

การตรวจสอบชื่อฐานขอมูล 

ตัวอยางการใชงานแบบทั่วไปถาไปใชฟงกชัน mysql_list_dbs ( ) 

connect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

$res = mysql_query ("SHOW DATABASES"); 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($res)) { 

['Database'] . "<br/>"; 

ตัวอยางการใชงานแบบทั่วไปถาไปใชฟงกชัน mysql_list_dbs ( ) สําหรับ 

connect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

$db_list = mysql_list_dbs ($link); 

while ($row = mysql_fetch_object ($db_list)) { 

>Database . "<br/>"; 

การตรวจสอบชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูล 

ถาตองการทราบวา ภายในฐานขอมูลนั้นมีตารางชื่ออะไรบาง ก็สามารถตรวจสอบดวย

มีรูปแบบดังนี้ 

resource mysql_list_tables ( string $database [, resource $link_identifier = NULL ] )

หมายถึง ชื่อของฐานขอมูล ตองกําหนดในแบบขอความ

จากฟงกชันนี้จะอยูในรูปแบบของ result set

หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

MySQL 

MySQL link identifier  

หากตองการจะอานรายชื่อฐานขอมูลเหลานี้ จะตองใช 

mysql_fetch_array ( ) 

 

('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); 

สําหรับ PHP 5.4.0 

('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); 

ในฐานขอมูลนั้นมีตารางชื่ออะไรบาง ก็สามารถตรวจสอบดวย

( string $database [, resource $link_identifier = NULL ] ) 

ขอความผลลัพธที่ได

result set 

MySQL link identifier 
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 ตัวอยางที่ 14.24 การตรวจสอบชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูล

1 <?php 

2 $dbname = 'mysql_dbname';

3 if (!mysql_pconnect

4      echo 'ไมสามารถเชื่อตอกับฐานขอมูล

5      exit; 

6 } 

7 $sql = "SHOW TABLES FROM $dbname";

8 $result = mysql_query

9 if (!$result) { 

10      echo "เกิดขอผิดพลาด

11  exit; 

12 } 

13 while ($row = mysql_fetch_row

14      echo "Table: {$row

15 } 

16 mysql_free_result

17 ?> 
 

14.10  การตรวจสอบโครงสรางของ

 การตรวจสอบโครงสรางของ

ขอมูล ชนิดขอมูล และแอททริบิวต

ขอบเขตขอมูล ดังตอไปนี้ 

 14.10.1 การนับจํานวน

การนับจํานวนฟวดจะนับจํานวนจาก

เนื่องจากเปนการนับจํานวนขอบเขตขอมูล

กําหนดใหอานขอมูลจากขอบเขตขอมูล

จริงที่มีอยูในตารางมรีูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 int mysql_num_fields ( resource $result )

 เมื่อ $result หมายถึง
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การตรวจสอบชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูล 

$dbname = 'mysql_dbname'; 

connect ('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password')) {

ไมสามารถเชื่อตอกับฐานขอมูล MySQL ได เนื่องจาก:' . mysql_error ( )

$sql = "SHOW TABLES FROM $dbname"; 

$result = mysql_query ($sql); 

เกิดขอผิดพลาด ไมพบขอมูลตารางในฐานขอมูล $dbname 

while ($row = mysql_fetch_row ($result)) { 

echo "Table: {$row [0]} <br/>"; 

mysql_free_result ($result); 

การตรวจสอบโครงสรางของขอบเขตขอมูล 

การตรวจสอบโครงสรางของขอบเขตขอมูลเปนการอานรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ

แอททริบิวตตางๆ สําหรับใน PHP มีฟงกชันที่ใชในการตรวจสอบองคประกอบของ

การนับจํานวนขอบเขตขอมูล 

การนับจํานวนฟวดจะนับจํานวนจากขอบเขตขอมูลที่มีอยูใน result set 

ขอบเขตขอมูลที่มีอยูใน $result ที่ไดจากการใชฟงกชัน 

ขอบเขตขอมูลใดบาง ดังนั้นจํานวนขอบเขตขอมูลที่นับได อาจแตกตางจํานวน

ดังนี้ 

int mysql_num_fields ( resource $result ) 

หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( ) 
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('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password')) { 

. mysql_error ( ); 

dbname "; 

เปนการอานรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับขอบเขต

ที่ใชในการตรวจสอบองคประกอบของ

result set ที่กําหนด 

ที่ไดจากการใชฟงกชัน mysql_query ( ) 

ที่นับได อาจแตกตางจํานวน
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 ตัวอยางที่ 14.25 การนับจํานวนขอบเขตขอมูล

1 <?php 

2 $result = mysql_query

3 if (!$result) { 

4     echo 'ไมสามารถ

5     exit; 

6 } 

7 echo mysql_num_fields

8 ?> 

 14.10.2 การตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูล

การตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูล

1) ฟงกชัน mysql_

 เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด 

มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

 รูปแบบ 

 resource mysql_list_fields ( string $database_name , string $table_name 

[, resource $link_identifier = NULL ] )

 เมื่อ $database_name

  $table_name 

  $link_identifier 

 ตัวอยางที่ 14.26 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $result = mysql_query

3 if (!$result) { 

4     echo 'ไมสามารถ

5     exit; 

6 } 

7 if (mysql_list_fields 

8     while ($row = mysql_fetch_assoc

9         print_r

10    } 

11 } 

รวมกับ MySQL 
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การนับจํานวนขอบเขตขอมูล 

$result = mysql_query ("SELECT id, email FROM people WHERE id = '

ไมสามารถสอบถามขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error ( ); 

echo mysql_num_fields ($result); 

ขอบเขตขอมูล 

ขอบเขตขอมูลในตาราง จะมีฟงกชันดังนี้ 

mysql_list_fields ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด 

mysql_list_fields ( string $database_name , string $table_name 

[, resource $link_identifier = NULL ] ) 

$database_name หมายถึง ชื่อฐานขอมูล 

 หมายถึง ชื่อตาราง 

 หมายถึง ตัวแปรที่ใชเก็บคา MySQL link identifier

ฟงกชัน mysql_list_fields ( ) 

$result = mysql_query ("SHOW COLUMNS FROM sometable");

ไมสามารถสอบถามขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error();

mysql_list_fields ($result) > 0) { 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

print_r ($row); 

MySQL 

email FROM people WHERE id = '42'"); 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด 

mysql_list_fields ( string $database_name , string $table_name  

MySQL link identifier 

("SHOW COLUMNS FROM sometable"); 

: ' . mysql_error(); 
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12 ?> 

2) ฟงกชัน mysql_field_name

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด

เชนเดียวกับฟงกชัน  mysql_list_fields 

 รูปแบบ 

 string mysql_field_name ( resource $result )

 เมื่อ $result หมายถึง

 ตัวอยางที่ 14.27 การใช

1 <?php /* ตัวอยาง ตารางประกอบดวย 

2  *   user_id , username

3 $link = mysql_pconnect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

4 if (!$link) { 

5      die ('ไมสามารถเชื่อมตอกับ

6 } 

7 $dbname = 'mydb';

8 $db_selected = 

9 if (!$db_selected) {

10      die ("ไมสามารถ

11 } 

12 $res = mysql_query

13 echo mysql_field_name

14 echo mysql_field_name

15 ?> 

 ผลลัพธ 

 user_id 

 password 

 14.10.3 การตรวจสอบความยาวของ

การตรวจสอบความยาวของ

รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

 int mysql_field_len ( resource $result

 เมื่อ $result หมายถึง
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mysql_field_name ( ) 

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด

mysql_list_fields ( ) มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

string mysql_field_name ( resource $result ) 

หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( ) 

การใชฟงกชัน mysql_field_name ( ) 

ตัวอยาง ตารางประกอบดวย 3 ขอบเขตขอมูล ดังนี้: 

username และ password */ 

$link = mysql_pconnect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');

ไมสามารถเชื่อมตอกับ MySQL server เนื่องจาก: ' . mysql_error ( ));

$dbname = 'mydb'; 

$db_selected = mysql_select_db ($dbname, $link); 

if (!$db_selected) { 

ไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล $dbname ไดเนื่องจาก: " . mysql_error

$res = mysql_query ('select * from users', $link); 

echo mysql_field_name ($res, 0) . "<br/>"; 

echo mysql_field_name ($res, 2); 

การตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูล 

การตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูลจะใชฟงกชัน mysql_

int mysql_field_len ( resource $result ) 

หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( ) 
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เปนฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชื่อขอบเขตขอมูลในตารางของฐานขอมูลที่กําหนด 

$link = mysql_pconnect ('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password'); 

: ' . mysql_error ( )); 

: " . mysql_error ( )); 

mysql_fields_len ( ) มี
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 ตัวอยางที่ 14.28 การตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูล

1 <?php 

2 $result = mysql_query

3 if (!$result) { 

4      echo 'ไมสามารถสอบถาม

5 }  

6 $length = mysql_field_len

7  echo $length; 

8 ?> 

 14.10.4 การตรวจสอบชนิดขอมูลของ

การตรวจสอบชนิดขอมูลของ

รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

 string mysql_field_type ( resource $result

 เมื่อ $result หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 14.29 การตรวจสอบชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูล

<?php 

 mysql_pconnect ("localhost", "mysql_username", "

 mysql_select_db ("mysql");

 $result = mysql_query

 $fields = mysql_num_fields

 $rows   = mysql_num_rows

 $table  = mysql_field_table

 echo "ตาราง '" . $table . "' 

 echo "โดยตารางประกอบดวยขอบเขตขอมูลดังนี้

 for ($i=0; $i < $fields; $i++) {

      $type = mysql_field_type

      $name = mysql_field_name

      $len = mysql_field_l

      $flags = mysql_field_flags

      echo $type . " " . $name . " " . $len . " " . $flags . "

 } 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูล 

$result = mysql_query ("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");

สอบถามขอมูลได เนื่องจาก: ' . mysql_error ( ); exit; 

$length = mysql_field_len ($result, 0);  // ตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูล

การตรวจสอบชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูล 

การตรวจสอบชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูลดวยฟงกชัน mysql_fields_type (

string mysql_field_type ( resource $result ) 

 ผลลัพธที่ไดจากฟงกชัน mysql_query ( ) 

การตรวจสอบชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูล 

("localhost", "mysql_username", "mysql_password");

("mysql"); 

$result = mysql_query ("SELECT * FROM func"); 

$fields = mysql_num_fields ($result); 

$rows   = mysql_num_rows ($result); 

$table  = mysql_field_table ($result, 0); 

'" . $table . "' ม ี" . $fields . " ขอบเขตขอมูล จํานวน " . $rows . " ระเบียน

โดยตารางประกอบดวยขอบเขตขอมูลดังนี้:<br/>"; 

for ($i=0; $i < $fields; $i++) { 

$type = mysql_field_type ($result, $i); 

$name = mysql_field_name ($result, $i); 

$len = mysql_field_len ($result, $i); 

$flags = mysql_field_flags ($result, $i); 

echo $type . " " . $name . " " . $len . " " . $flags . "<br>"; 

MySQL 

("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'"); 

 

ตรวจสอบความยาวของขอบเขตขอมูล "id" 

mysql_fields_type ( ) มี

mysql_password"); 

ระเบียนbr/>"; 
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 mysql_free_result 

?> 

 ผลลัพธ 

ตาราง 'func' ม ี4 ขอบเขตขอมูล

โดยตารางประกอบดวยขอบเขตขอมูลดังนี้

string name 64 not_null primary_key binary

int ret 1 not_null 

string dl 128 not_null 

string type 9 not_null enum

 

สรุป 

 ในการเขียนสคริปต PHP 

การเขียนสคริปตนั้น มีขั้นตอนสําคัญ คือ 

และ 3) การสงคําสอบถามหรือคําสั่ง

คําสั่งที่สงเขาไป ซึ่งอาจเปนการ

ขอมูล เปนตน นี่คือลักษณะพื้นฐานของการพัฒนาเว็บ

ตัวอยางทั้งหมดที่อธิบายทั้งหมดจะสังเกตุไดวาคําสั่งชวงบรรทัดบนสุดของแตละสคริปตจะมีการเปดการ

เชื่อมตอ เลือกใชฐานขอมูล มีรูปแบบซ้ําๆ ในทุกหนาเว็บเพจ

เขียนสคริปตแยกเปนไฟลเฉพาะ

ไฟลเพ่ือประมวลผล จะทําใหชวยลดบรรทัดสําหรับการเขียนสคริปต และสะดวกในการใชงาน
 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายหนาที่ รูปแบบ และความแตกตาง ระหวางฟงกชัน 

mysql_pconnect ( ) 

2. จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน 

ฐานขอมูลใหทําหนาที่เหมือนกับฟงกชัน 
 

 ชื่อตาราง employees (

emp_id firstname lastname

100 Parinya Noidonprai

200 Jaidee Ruktum 

300 Dennis Robert 

400 John Mackay 

บทที่ 14 การใช PHP รวมกับ 
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 ($result); 

ขอบเขตขอมูล จํานวน 1 ระเบียน 

โดยตารางประกอบดวยขอบเขตขอมูลดังนี้: 

not_null primary_key binary 

not_null enum 

PHP สําหรับการติดตอกับฐานขอมูล MySQL นั้น จะสังเกตุไดวา 

มีขั้นตอนสําคัญ คือ 1) เริ่มจากการติดตอฐานขอมูล 2) เลือกฐานขอมูลที่จะใชงาน

หรือคําสั่งไปยังระบบฐานขอมูล MySQL เพื่อประมวลผลตามคําสอบถาม

ซึ่งอาจเปนการสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูล หรือคําสั่งเพื่อแทรกขอมูล แกไขขอมูล และลบ

นี่คือลักษณะพื้นฐานของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่มีการติดตอกับฐานขอมูล จาก

ตัวอยางทั้งหมดที่อธิบายทั้งหมดจะสังเกตุไดวาคําสั่งชวงบรรทัดบนสุดของแตละสคริปตจะมีการเปดการ

มีรูปแบบซ้ําๆ ในทุกหนาเว็บเพจ ดังนั้น ผูพัฒนาเว็บ

เขียนสคริปตแยกเปนไฟลเฉพาะเก็บไว และเมื่อตองการใชงานในหนาเว็บเพจใดสามารถใชวิธีการนําเขา

จะทําใหชวยลดบรรทัดสําหรับการเขียนสคริปต และสะดวกในการใชงาน

จงอธิบายหนาที่ รูปแบบ และความแตกตาง ระหวางฟงกชัน mysql_connect ( ) 

จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน mysql_query ( ) พรอมยกตัวอยางสําหรับเลือกใชงาน

ฐานขอมูลใหทําหนาที่เหมือนกับฟงกชัน mysql_select_db ( ) 

employees (พนักงาน) ใชประกอบการตอบคําถามขอท่ี 3 -

lastname position salary address email 

Noidonprai Manager 45000 Suratthani pa@sru.ac.th

 Programmer 17000 Suratthani ja@sru.ac.th

 Programmer 19000 Suratthani ha@sru.ac.th

 Finance 18000 Chumphon jo@sru.ac.th
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

นั้น จะสังเกตุไดวา การเริ่มตน

เลือกฐานขอมูลที่จะใชงาน 

เพื่อประมวลผลตามคําสอบถามหรือ

แทรกขอมูล แกไขขอมูล และลบ

ที่มีการติดตอกับฐานขอมูล จาก

ตัวอยางทั้งหมดที่อธิบายทั้งหมดจะสังเกตุไดวาคําสั่งชวงบรรทัดบนสุดของแตละสคริปตจะมีการเปดการ

ดังนั้น ผูพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสามารถ

และเมื่อตองการใชงานในหนาเว็บเพจใดสามารถใชวิธีการนําเขา

จะทําใหชวยลดบรรทัดสําหรับการเขียนสคริปต และสะดวกในการใชงาน 

mysql_connect ( ) และ 

พรอมยกตัวอยางสําหรับเลือกใชงาน

-5  

phone 

pa@sru.ac.th 077355466 

ja@sru.ac.th 077355123 

ha@sru.ac.th 077355443 

jo@sru.ac.th 077355889 
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3. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปต และผลลัพธ

1 <?php 

2  $link = mysql_pconnect

3  $db_selected = mysql_select_db ("

4  $query = "SELECT 

position=" . "Programmer"; 

5  $result = mysql_query ($query, $link);

6  if (!$result) die ("Can not

7   echo "<table border=1 width=50%>";

8  while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) {

9   echo "<tr>"; 

10   echo "<td> " . $row ["firstname"] . "</td>";

11   echo "<td> " . $row ["

12   echo "<t

13   echo "</tr>";

14  } 

15  echo "<table>";

16  mysql_free_result ($result);

17 ?> 

4. สคริปตจากขอที่ 3. หากลบบรรทัดที่ 

_rows ($link) จะไดผลลัพธอยางไร และ

5. จงเขียนสคริปต PHP 

ขอมูลเฉพาะพนักงานที่มีชวงเงินเดือนระหวาง 

รวมกับ MySQL 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปต และผลลัพธที่ได จากสคริปตตอไปนี ้

$link = mysql_pconnect ("localhost", "username", "password

$db_selected = mysql_select_db ("company", $link); 

$query = "SELECT firstname, position, address FROM employees WHERE 

$result = mysql_query ($query, $link); 

if (!$result) die ("Can not Query because: " . mysql_error ( ));;

echo "<table border=1 width=50%>"; 

while ($row = mysql_fetch_assoc ($result)) { 

echo "<tr>";  

echo "<td> " . $row ["firstname"] . "</td>"; 

echo "<td> " . $row ["position"] . "</td>"; 

echo "<td> ". $row ["address"] . "</td>"; 

echo "</tr>"; 

echo "<table>"; 

mysql_free_result ($result); 

หากลบบรรทัดที่ 7 - 15 ออก แลวเพิ่มฟงกชัน echo 

จะไดผลลัพธอยางไร และอธิบายเหตุผลประกอบ 

PHP เพื่อสําหรับเรียกดูขอบเขตขอมูลพนักงานทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขวาดู

ขอมูลเฉพาะพนักงานที่มีชวงเงินเดือนระหวาง 18000 – 30000 บาทเทานั้น 

MySQL 

password"); 

employees WHERE 

Query because: " . mysql_error ( ));; 

echo mysql_affected 

เรียกดูขอบเขตขอมูลพนักงานทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขวาดู


