
บทที่ 3 

ภาษา PHP 

PHP ยอมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page Tools 
PHP คือภาษาคอมพิวเตอรจำพวก scripting language ภาษาจำพวกน้ีคำสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา 
Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript , Perl เปนตน 
ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอื่นๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใชงาน
ในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP 
เปนภาษาที่เรียกวา Server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งกอนที่
เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการเปน Web server จะสงหนาเว็บเพจท่ีเขียนดวย PHP ใหเรา มันจะทำการ
ประมวลผลตามคำสั่งท่ีมีอยูใหเสร็จเสียกอน แลวจึงคอยสงผลลัพธที่ไดใหเรา ผลลัพธที่ไดนั้นก็คือเว็บเพจท่ีเรา
เห็นนั่นเอง  ถือไดวา PHP เปนเครื่องมือท่ีสำคัญชนิดหนึ่งท่ีชวยใหเราสามารถสราง Dynamic Web pages 
(เว็บเพจที่มีการโตตอบกับผูใช) ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากขึ้น  
 
ประวัติความเปนมาของภาษา PHP 

PHP เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเครื่องมือที่ใชใน
การพัฒนาเว็บสวนตัวของเขา โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได
สรางสวนติดตอกับฐานขอมูลที่ชื่อวา Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสองสวน เรียกวา PHP/FI ซึ่งก็เปน
จุดเริ่มตนของ PHP มีคนท่ีเขามาเย่ียมชมเว็บไซตของเขาแลวเกิดชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใชบางและนำไป
พัฒนาตอ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมข้ึนเปนอยางมากภายใน 3 ปมีเว็บไซตที่ใช 
PHP/FI ในติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืนๆ มากกวา 50,000 ไซต 

PHP2 (ในตอนนั้นใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 Rasmus Lerdorf ไดมีผูที่มาชวย
พัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และAndi Gutmans ชาวอิสราเอล ซึ่งปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดย
ใช C++ ใหมีความสามารถจัดการเก่ียวกับแบบฟอรมขอมูลที่ถูกสรางมาจากภาษา HTML และสนับสนุนการ
ติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล mySQL จึงทำให PHP เริ่มถูกใชมากขึ้นอยางรวดเร็ว และเริ่มมี
ผูสนับสนุนการใชงาน PHP มากข้ึน โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนำไปใชประมาณ 15,000 เว็บทั่วโลก และ
เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตอมาก็มผูเขามาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบความสามารถในการ
ติดตอ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแลPHP บน Window 9x/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบ
การตรวจความบกพรองตางๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน Professional Home Pageในเวอรชั่นที่ 2 

PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 ไดออกสูสายตาของนักโปรแกรมเมอร 
มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซรฟเวอร อยาง 
IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL Server, MySQL, 
mSQL, Oracle, Informix, ODBC 

PHP4 ตั้งแต 1999 - 2007 ซึ่งไดเพ่ิม Functions การทำงานในดานตางๆใหมากและงายขึ้นโดย 
บริษัท Zend ซึ่งมี Zeev และ Andi Gutmans ไดรวมกอตั้งข้ึน ( http://www.zend.com ) ในเวอรชั่นนี้จะ
เปน compile script ซึ่งในเวอรชั่นหนานี้จะเปน embed script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHP สูง
กวา 5,100,000 ไซต แลวทั่วโลก และ ผูพัฒนาไดตั้งชื่อของ PHP ใหมวา PHP: Hypertext Preprocessor 
ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอรสำหรับไฮเปอรเท็กซ  
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PHP5 ตั้งแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพ่ิม Functions การทำงานในดานตาง ๆ เชน 

- Object Oriented Model 
- การกำหนดสโคป public/private/protected  
- Exception handling  
- XML และ Web Service  
- MySQLi และ SQLite  
- Zend Engine 2.0     

https://arit.rmutsv.ac.th/th/blogs/52-ประวัติความเปนมาของ-php-152 
ไฟล PHP 

ไฟล PHP สามารถประกอบดวยขอความ HTML, CSS, JavaScript และโคด PHP  
โคด PHP จะทำงานบนเซิรฟเวอรและผลลัพธจะถูกสงกลับไปยังเบราวเซอรเปน HTML แบบธรรมดา 
ไฟล PHP มีนามสกุล ".php" 

PHP สามารถทำหนาที่หลายอยาง เชน  
สามารถสรางเนื้อหาแบบไดนามิก 
สามารถสรางเปดอานเขียนลบและปดไฟลบนเซิรฟเวอรได 
สามารถเก็บขอมูลฟอรมได 
สามารถสงและรับคุกกี้ได 
สามารถเพ่ิมลบแกไขขอมูลในฐานขอมูลของคุณได 
สามารถใชเพ่ือควบคุมการเขาถึงของผูใช 
สามารถเขารหัสขอมูล 
ดวย PHP ไมจำกัดเฉพาะ HTML ท่ีสงออก สามารถสงออกภาพไฟล PDF และแมแตภาพยนตร 

Flash สามารถสงออกขอความใดๆ ได เชน XHTML และ XML เปนตน 

ทำไมตองเปน PHP? 
PHP ทำงานบนแพลตฟอรมตางๆ (Windows, Linux, Unix, Mac OS X เปนตน) 
PHP เขากันไดกับเซิรฟเวอรเกือบทั้งหมดที่ใชในปจจุบัน (Apache, IIS, ฯลฯ ) 
PHP สนับสนุนฐานขอมูลหลากหลาย 
PHP ฟรี ดาวนโหลดไดจากแหลงขอมูล PHP ไดจาก: www.php.net 
PHP เปนเรื่องงายที่จะเรียนรูและทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพดานเซริฟเวอร 

การติดตั้ง PHP5 
 กอนการใชงาน PHP สามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ 

1. คนหาเว็บโฮสตที่มีการสนับสนุน PHP และ MySQL  
2. ติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรบนพีซีจากนั้นติดตั้ง PHP และ MySQL 
.....................เพ่ิมเติม 
 

รูปแบบของ PHP  
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 - PHP จะทำงานบนเซิรฟเวอร (Server)  และถูกสงกลับไปยังเบราเซอร (Browser) ในรูปแบบโคด 
HTML (Hypertext Markup Language)  
 - สคริปต PHP สามารถวางไวที่ใดก็ไดในไฟล และเริ่มตนดวย <?php และลงทายดวย ?> แสดงดังน้ี  

<?php 
    //code 
?> 

 - เครื่องหมายอัฒภาค (;) คือ เครื่องหมายที่ใชสิ้นสุดคำสั่งในแตละบรรทัดแสดงดังตัวอยาง 

<?php 
    echo "hello"; 
?> 

 - คำอธิบาย (Comment) คือ การอธิบายคำสั่งในแตละบรรทัด เพ่ืออธิบายโคด (Code) ในสวนที่
ตองการอธิบาย และโปรแกรมจะไมนำมาประมวลผลหรือบรรทัดท่ีมีคอมเมนจะไมทำงานแสดงดังตัวอยางดังนี้ 

<?PHP 
    // เป็นคอมเมน้ทีทาํงานเพียงบรรทดัเดียว 
    # เป็นคอมเมน้ทีทาํงานเพียงบรรทดัเดียว 
    /* เป็นคอมเมน้ทีทาํงานหลายบรรทดั */ 
    echo "hello"; 
?> 

ตัวแปร (Variable) 

 ตัวแปร คือ สิ่งที่ใชเก็บคาของขอมูลในหนวยความจำ เพื่อนำไปประมวลผล ซึ่งตัวแปรจะขึ้นตนดวย
เครื่องหมายดอลลา $ และตามดวยชื่อของตัวแปร ตัวอยางเชน $x = 5; และมีกฎการตั้งชื่อตัวแปร 
ดังตอไปนี้ 

- ขึ้นตนดวย $ 
- ตามดวย A-Z หรือ a-z หรอื 0-9 หรือ _ เชน $chalawan; $Chalawan_007; 
- ตัวแปรที่ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ หรือตัวพิมพเล็กถือเปนคนละตัว เชน $Dog; $dog;  
- ไมตั้งชื่อซ้ำคำสงวน เชน $_POST; $_SESSION; $_GET; 

- คำสงวน (Reserved Words) หมายถึง คำที่จะใชเปนคำสั่งเฉพาะของ PHP ดังน้ันเราตองไมนำคำ
เหลานี้มาตั้งเปนชื่อตัวแปร หรือฟงกชัน มิฉะนั้นจะทำใหเกิดขอผิดพลาดข้ึนได แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 คำสงวนในภาษา PHP 

ที่มา : https://www.itgenius.co.th/article/คำสงวนของ%
20PHP%20(PHP%20Reserved%20Words).html 
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คำสั่งแสดงผล 

เมื่อตองการแสดงผลบนหนาจอ ในภาษา PHP ม ี2 คำสั่ง ไดแก echo และ print ความแตกตางของ
ทั้ง 2 ฟงกชั่นสามารถกลาวไดดังน้ี 

1. return value คือ การคืนคาของคำสั่ง echo จะไมมีคา return ผลของคำสั่ง สวนคำสั่ง print 
จะมีการคนืคามาเปน true, false  

2. ความเร็วในการทำงานของ echo จะสามารถทำงานไดเร็วกวา print เพราะ echo ไมมีการคืน
คาของคำสั่ง 

3. คำสั่ง print ทำงานเหมือนฟงกชั่น ทำให print ใชในรูปประโยคท่ีซับซอนได สวน echo ไม
สามารถทำได เชน 

<?php 
    $age?print "true":print "false"; 
?> 

ตัวอยางการใช  echo 
<?php 
    ECHO "Hello World!<br>"; 
    echo "Hello World!<br>"; 
    EcHo "Hello World!<br>"; 
?> 

 ตัวอยางการใช print 
<?php 
    print "Hello World!<br>"; 
?> 

ชนิดของขอมูล (Data Type) 

 ตัวแปรสามารถจัดเก็บขอมูลประเภทตางๆ และชนิดขอมูลที่แตกตางกันสามารถทำสิ่งตางๆ แสดงตัว
ตารางดังตอไปนี้ 

ประเภทตัวแปร ความหมาย 
String ตัวอักษรที่นำไปคำนวณทางคณิตศาสตรไมได 
Integer เลขจำนวนเต็ม 
Float เลขจำนวนจริงเปนทศนิยม 
Boolean ขอมูลที่เก็บคาความเปนจริง คอื TRUE กับคาความเปนเท็จ คือ FALSE 
Array ตัวแปรชุด 
Object เก็บคุณสมบัติของวัตถุ (Object) 
Resource สำหรับอางอิงถึงแหลงภายนอก  เชน  การเปดไฟลขอมูล การเชื่อมตอฐานขอมูล 
Null ตัวแปรท่ีไมมีคาอะไรเลยเรียกวามีคาเปน Null เชน เมื่อประกาศตัวแปรแลวแตยัง

ไมไดกำหนดคาใดๆใหตัวแปร กำหนดคาใหตัวแปรมีคาเปน Null $MySalary = 
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NULL; 

String คือ ตัวอักษรที่นำไปคำนวณทางคณิตศาสตรไมได เปนขอความใดก็ไดภายใตเครื่องหมาย
คำพูด (“ ” หรือ ‘ ’) ดังตัวอยาง 

<?php  
    $x = "Hello world!"; 
    $y = 'Hello world!'; 
    echo $x; 
    echo "<br>";  
    echo $y; 
?> 

Integer คือ เลขจำนวนเต็มหรือ ชนิดขอมูลจำนวนเต็มเปนตัวเลขที่ไมใชทศนิยมระหวาง -
2,14,483,648 และ 2,147,483,647 มีกฎเกณฑดังนี้ 

- จำนวนเตม็ตองมีอยางนอยหน่ึงหลัก 
- จำนวนเตม็ตองไมมจีุดทศนิยม 
- จำนวนเตม็สามารถเปนไดท้ังบวกหรือลบ 
- จำนวนเตม็สามารถระบุไดในรูปแบบสามรูปแบบคือทศนิยม (ทศนิยม 10 ตัว) เลขฐานสิบหก 

(อิงเลขฐานสิบหก - นำหนาดวย 0x) หรอืเลขฐานแปด (ตามที่ 8 - นำหนาดวย 0) 
ตัวอยางดังน้ี 

<?php  
    $x = 254; 
    var_dump($x); 
?> 

 
Float คือ เลขจำนวนจรงิเปนทศนิยม เชน $x = 53.78; 

Boolean คือ ขอมูลที่เก็บคาความเปนจริง คือ TRUE กับคาความเปนเท็จ คือ FALSE เชน       

$a = TRUE; $b = false; 

Array คือ ตัวแปรชุดเก็บคาของขอมูลไดหลายคา เชน  
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); 

Object  คือ ตัวแปรประเภทหนึ่งที่สรางมาจากคลาสหรือ Class Instance ออบเจ็คมีการอางถึง
สมาชิกของมันที่เปนตัวแปรและเมธอด  

ตัวอยาง 
<?php 
    class Car { 
        function Car() { 
            $this->model = "VW"; 
        } 
    } 
 
    // create an object 
    $herbie = new Car(); 
 
    // show object properties 
    echo $herbie->model; 
?> 
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Resource คือ สำหรับอางอิงถึงแหลงภายนอก  เชน  การเปดไฟลขอมูล การเชื่อมตอฐานขอมูล 

Null คือ ตัวแปรที่ไมมีคาอะไรเลยเรียกวามีคาเปน Null เชน เมื่อประกาศตัวแปรแลวแตยังไมได
กำหนดคาใดๆใหตัวแปร กำหนดคาใหตัวแปรมีคาเปน Null $MySalary = NULL; 

ตัวอยางการประกาศตวัแปร 
โคด ผลลัพท 

<?php 
    $name = "Chalawan Wantong"; 
    $age = 5; 
    $GPA = 2.43; 
    echo "$name <br>"; 
    echo "$age <br>"; 
    echo "$GPA "; 
?> 

Chalawan Wantong  
5  
2.43  

ตัวดำเนินการ (Operators) 

 ใชเพื่อดำเนินการกับตัวแปรและคาตางๆ  ในภาษา PHP จะทำการแบงกลุมของ Operators ไวดังนี้ 

- ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic operators) 
- ตัวดำเนินการกำหนดคา (Assignment operators) 
- ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison operators) 
- ตัวดำเนินการเพ่ิมคาหรือลดคา ( Increment/Decrement operators) 
- ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ  (Logical operators) 
- ตัวดำเนินการเชิงขอความ  (String operators) 
- ตัวดำเนินการเชิงอารเรย (Array operators) 

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic operators) 

ตัวดำเนินการเลขคณิตศาสตร ใชกับคาตัวเลขเพ่ือดำเนินการทางคณิตศาสตรทั่วไป เชนการบวก 
การลบ การคูณ เปนตน 

ตัวดำเนินการ ชื่อ 
ตัวอยาง 

กำหนดให $x = 5; $y =2; 
ผลลัพธ 

+ บวก echo $x + $y; 7 
- ลบ echo $x - $y; 3 
* คูณ echo $x * $y; 10 
/ หาร echo $x / $y; 2.5 
% หารเอาคาเศษ echo $x % $y; 1 
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ตัวดำเนินการกำหนดคา (Assignment operators) 

ตัวดำเนินการกำหนดคา เปน operators ที่ใชสำหรับกำหนดคาใหกับตัวแปร เชน $x = $y 
หมายความวา กำหนดใหคาตัวแปร $x มีคาเทากับคาของ $y  

ตัวดำเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง 

กำหนดให $x = 5; $y =2; 
ผลลัพธ 

x = y  x = y echo $x = $y; 2 
x += y x = x + y echo $x += $y; 7 
x -= y x = x - y echo $x -= $y; 3 
x *= y x = x * y echo $x *= $y; 10 
x /= y x = x / y echo $x /= $y; 2.5 

x % = y x = x % y echo $x %= $y; 1 

ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison operators) 

  ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ ใชเพ่ือเปรียบเทียบคาสองคา และแสดงผลเปน จริง (true) 
และเท็จ (false) เทานั้น 

ตัวดำเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง กำหนดให  

$x = 5; $y =2;  
$z = '5'; 

ผลลัพธ 

==  จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาเทากัน echo $x == $z; true 

=== 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาเทากัน และ 

ประเภทตัวแปรเหมือนกัน 
echo $x === $z; false 

!= จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไมเทากัน echo $x != $z; false 
<> จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไมเทากัน echo $x <> $y; true 

!== 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาไมเทากัน หรือ 

ประเภทตัวแปรไมเหมือนกัน 
echo $x !== $z; true 

> จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรขางซายมีคามากกวา echo $x > $y; true 
< จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรขางซายมีคานอยกวา echo $x < $y; false 

>= 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรขางซายมีคามากกวา

หรือเทากับ 
echo $x >= $y; true 

<= 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรขางซายมีคานอยกวา

หรือเทากับ 
echo $x <= $y; false 

  

ตัวดำเนินการเพิ่มคาหรือลดคา ( Increment/Decrement operators) 
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 ตัวดำเนินการเพ่ิมคาหรือลดคา ใชเพ่ิมคาหรือลดคาตัวแปรประเภทตัวเลขทีละ 1 คา  

ตัว
ดำเนินการ 

ชื่อ 
ตัวอยาง 

กำหนดให  
$x = 5;  

ความหมาย ผลลัพธ 

++$x Pre-increment echo ++$x; เพิ่มคาออก 1 แลวคอยแสดงผล 6 
--$x Post-increment echo --$x; ลบคาออก 1 แลวคอยแสดงผล 4 

$x++ Pre-decrement 
echo $x++; 

แสดงผลแลวคอยเพ่ิมคา 1 ใหกับตัว
แปร $x 

5 

$x-- 

 
Post-decrement 

echo $x--; 
แสดงผลแลวคอยลบคา 1 ออกจาก

ตัวแปร $x 
5 

 

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ  (Logical operators) 

 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ  ใชกับคำสั่งท่ีเปนเงื่อนไขเพ่ือตรวจสอบวาเปนจริงหรือเปนเท็จ 

ตัว
ดำเนินการ 

ชื่อ 
ตัวอยาง กำหนดให  
$x = true; 
$y = false; 

ความหมาย ผลลัพธ 

and และ $x and $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงทั้ง

สอง 
false 

or หรือ $x or $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว

ใดตัวหนึ่ง 
true 

xor xor 
$x xor $y; 

จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว
ใดตัวหนึ่ง และหามเปนจริงทั้ง 2 ตัว 

true 

&& 

 
และ  $x && $y; 

 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงทั้ง

สอง 
false 

|| 
หรือ 

$x || $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว

ใดตัวหนึ่ง 
true 

! ไมใช !$x; จะเปนจริงก็ตอเมื่อ $x เปนเท็จ false 

 

ตัวดำเนินการเชิงขอความ  (String operators) 

ตัวดำเนินการเชิงขอความ ใชงานโดยการเอาขอความสองขอความเรียงตอกัน มี 2 รปูแบบ
ดังน้ี 

 เครื่องหมายจุด (.) คือ การนำขอความทั้ง 2 ขอความมาเรียงตอกันตัวอยางเชน 

<?php 
    $x = "Chala";   
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    $y = "wan"; 
    $z = $x.$y; //นาํขอ้ความจากตวัแปร xและ y มาเรียงต่อกนั 

           echo $z; //ผลลพัธ์  Chalawan 
?>  

เครื่องหมายจุดเทากับ  ( .= ) คือ การนำตัวแปร 2 ตัว มาเรียงตอกัน โดยใหเก็บคาลงท่ีตัว
แปรที่อยูดานซาย เชน $x  .= $y (นำขอความจากตัวแปร y มาเรยีงตอกับตัวแปร x และเก็บคาไวที่ตัวแปร x) 

ตัวอยาง 
<?php 
    $x = "Chala";   
    $y = "wan"; 
    $x .= $y; //นาํขอ้ความจากตวัแปร xและ y มาเรียงตอ่กนัและเก็บค่าทีไดไ้วท้ีตวัแปร x 

           echo $x; //ผลลพัธ์  Chalawan 
?>  

ตัวดำเนินการเชิงอารเรย (Array operators) 

 ใชโดยการนำตัวแปรอารเรย 2 ตัวมาเปรียบเทียบกันโดยใชเครื่องหมายดังตอไปนี้ 

ตัวดำเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง  

 
ผลลัพธ 

กำหนดให   $x = array("a" => "red", "b" => "green");   
            $y = array("c" => "blue", "d" => "yellow"); 

+ นำคาของ 2 ตัวแปรอารเรยรวมกัน print_r($x + $y); 
คาทั้งหมดของตัว
แปร x และ y 

==  
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคา

เทากัน 
var_dump($x == $y); false 

=== 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคา
เทากัน และ ประเภทตัวแปร

เหมือนกัน 

var_dump($x === $y); false 

!= 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาไม

เทากัน 
var_dump($x != $y); true 

<> 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาไม

เทากัน 
var_dump($x <> $y); true 

!== 
จะเปนจริงก็ตอเมื่อตัวแปรมีคาไม
เทากัน หรือ ประเภทตัวแปรไม

เหมือนกัน 

var_dump($x !== $y); true 
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เงื่อนไข if else elseif switch 

 การเขียนคำสั่งเงื่อนไขโดยใช if else elseif switch เปนการเขียนโคดเพ่ือใหโปรแกรมทำงานตาม
ความตองการ ถาเงื่อนไขนั้นเปนจริง (True) และ ถาทำในสิ่งท่ีนอกเหนือจากความตองการ  ในกรณีเงื่อนไข
เปนเทจ็ (False) ซึ่งสามารถแบงหัวขอของการใชเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 1. เงื่อนไขทางเลือกเดียว (if) เปนการกำหนดเงื่อนไขทิศทางเดียว โดยที่โปรแกรมจะทำงานตาม
เงื่อนไขในกรณทีี่เงื่อนไขเปนจริงเทานั้นซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว 

 รูปแบบคำสั่ง 

if (เงอืนไข) { 
   สิงทีตอ้งการให้ทาํถา้เงือนไขเป็นจริง หรือ ชุดคาํสงั; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 60; 
    if($score >= 50){ 
        echo "ผาน"; 
    } 
?>   

 ผลลัพธ  
ผาน 

 

ถาเงื่อนไขเปนจริง 

เงื่อนไข if 

ชุดคำสั่ง if 

ถาเงื่อนไขเปนเท็จ 
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 2. เงื่อนไขแบบสองทางเลือก (if…else) เปนการกำหนดเงื่อนไขสองทิศทาง โดยที่โปรแกรมจะทำงาน
ตามความตองการ เม่ือเง่ือนไขเปนจริง (True) โปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งในสวนของ if และถาเงื่อนไขเปน
เท็จ (False) โปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งในสวนของ else ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เงื่อนไขแบบสองทางเลือก if…else 

 รูปแบบคำสั่ง 

if (เงอืนไข) { 

   สิ่งที่ตองการใหทำถาเงื่อนไขเปนจริง หรือ ชุดคำสั่ง if; 
}else{ 
   สิ่งที่ตองการใหทำถาเงื่อนไขเปนเท็จ หรือ ชุดคำสั่ง else; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 40; 
    if($score >= 50){ 
        echo "ผา่น"; 
    }else{ 
        echo "ไม่ผา่น"; 
    } 
?>  

 ผลลัพธ  
  ไมผาน 
 แตในบางกรณกีารใช if…else ไมเพียงพอตอการทำงาน และตองการจะเพิ่มเงื่อนไขใหทำงานหลาย
ขั้นตอนมากขึ้น หรือตองการกำหนดเงื่อนไขหลายๆ มากกวา 2 เงื่อนไข สามารถ ใชคำสั่ง elseif ไดดังน้ี 

ถาเงื่อนไขเปนจริง 

เงื่อนไข 

if…else 

ชุดคำสั่ง if 

ถาเงื่อนไขเปนเท็จ 

ชุดคำสั่ง else 
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 รูปแบบคำสั่ง 

if (เงื่อนไข) { 
   สิ่งที่ตองการใหทำถาเงื่อนไขเปนจริง หรือ ชุดคำสั่ง if; 
}elseif (เงื่อนไข) { 
   สิ่งที่ตองการใหทำถาเงื่อนไขเปนจริง หรือ ชุดคำสั่ง elseif; 
}else{ 

   สิ่งที่ตองการใหทำถาเงื่อนไขเปนเท็จ หรือ ชุดคำสั่ง else; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 70; 
    if($score>=80){ 
        echo "ดีมาก"; 
    }elseif($score>=60){ 
        echo "ปานกลาง"; 
    }else{ 
        echo "นอ้ยมาก"; 
    } 
?>  

 ผลลัพธ 
  ปานกลาง 

 3. Switch เปนเง่ือนไขใชสำหรับดำเนินการตางๆ ตามเงื่อนไขที่ตางกัน โดยการทำงานจะเจาะจงไป
ยังสวนท่ีตองการจะทำงานทันที ซึ่งแตกตางจากเง่ือนไข if else elseif ที่ทำงานเปรียบเทียบทีละบรรทัดเมื่อ
เงื่อนไขเปนจริงถึงจะประมวลผลชุดคำสั่งในสวนน้ัน รูปแบบเงื่อนไข switch มีการทำงานดังนี้ 
 รูปแบบคำสั่ง 

switch (n) { 
    case label1: 
        code to be executed if n=label1; 
        break; 
    case label2: 
        code to be executed if n=label2; 
        break; 
    case label3: 
        code to be executed if n=label3; 
        break; 
    ... 
    default: 
        code to be executed if n is different from all labels; 
} 
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ตัวอยาง 
<?php 
    $favcolor = "red"; 
    switch ($favcolor) { 
        case "red": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีแดง"; 
            break; 
        case "blue": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีฟ้า"; 
            break; 
        case "green": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีเขียว"; 
            break; 
        default: 
            echo "สีทคีุณชอบนอกเหลือจาก สีแดง สีฟ้า และ สีเขียว"; 
    } 
?> 

ผลลัพธ 
 สีที่คุณชอบ คือ สีแดง 

คำสั่งทำซ้ำ (Loop) 
 คำสั่งทำซ้ำ (Loop) คอื คำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ วนไปมา เมื่อเงื่อนไขเปนจริง แตเมื่อไหรที่เงื่อนไขเปนเทจ็
คำสั่งทำซ้ำ จะจบการทำงานทันที ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 คำสั่ง คือ For และ While 
 1. For Loop  
  ใช For Loop เมื่อทราบวาตองการใหโปรแกรมทำงานซ้ำๆ จำนวนกี่รอบ ดังรูปดังตอไปนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 โครงสรางการทำงานของลูป For 
 รูปแบบคำสั่ง  

for ( เริ่มตนการนับ;  ทดสอบโคด;  เพิ่มคาใหกับการนับ) { 
    โคดจะทำงานเมื่อคำสั่ง for เปนจริง 
} 
 

ถาเง่ือนไขเปนจริง 

Test 

Body of loop 

ถาเงื่อนไขเปนเท็จ 

initialize 

Increment 
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 ตัวอยางที่ 1 จงแสดงเลข 0-10 
<?php  
    for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { 
        echo "The number is: $x <br>"; 
    }  
?> 

 
ผลลัพธ 1 

 
ภาพที่ 5 ผลลัพธการทำงานของลูป For 
 
 ตัวอยางที่ 2 จงแสดงจำนวนเต็มท่ีเปนเลขคี่ตั้งแตเลข 1-10 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 10;$x++){ 
        if($x % 2 == 1){ 
            echo $x; 
        } 
    } 
?> 

 ผลลัพธท่ี 2  
  13579 

 ตัวอยางที่ 3 จงเขียนโคดใหแสดงผลลัพธดังตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 6 ผลลัพธของตัวอยางที่ 3 
 คำตอบตัวอยางที่ 3 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 9;$x++){ 
        for ($y = 1 ;$y <= $x; $y++){ 
            echo $x; 
        } 
        echo "<br>"; 
    } 
?> 
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 2. Foreach Loop 
  Foreach Loop เปนคำสั่งที่ใชทำงานกับตัวแปรท่ีเปน Array ใชการวนซ้ำไปเรื่อยๆ ตาม
จำนวนสมาชิกใน Array นั้นๆ 
  รูปแบบคำสั่ง 

foreach ($array as $value) { 
    คาํสงัทจีะทาํงานเมอืเงอืนไข foreach เป็นจริง 
} 

  ตัวอยาง 
<?php  
    $cars = array("Toyota", "Honda", "Yamaha", "Suzuki");  
    foreach ($cars as $value) { 
        echo "$value <br>"; 
    } 
?> 

  ผลลัพธ 

 
ภาพที่ 7 ผลลัพธของ foreach loop 
  
 3. While Loop 
  While Loop จะดำเนินการทำงานกับโคดภายใตคำสั่ง while loop เมื่อเงื่อนไขเปนจริง
เทานั้น 
  รูปแบบคำสั่ง 
 

while (เงอืนไขเป็นจรงิ) { 
   คาํสงัทจีะทาํงานเมือเงอืนไข while เป็นจริง 
} 

  ตัวอยางที่ 1 
<?php  
    $x = 1;  
    while($x <= 5) { 
        echo "$x"; 
        $x++; 
    }  
?> 

  ผลลัพธท่ี 1 
   12345 
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  คำสั่ง while loop สามารถเขียนคำสั่งซอนกันไดตามความตองการของผูเขียนโคดดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
  ตัวอยางที่ 2 
   <?php  

    $x = 1;  
    while($x <= 5) { 
        $y = 1; 
        while ($y<=$x){ 
            echo "$y"; 
            $y++; 
        } 
        echo "<br>"; 
        $x++; 
    }  
?> 

  ผลลัพธท่ี 2 

 
ภาพที่ 8 ผลลัพธของ while loop 
 

ฟงกชัน (Function)  
 ฟงกชันการทำงานในภาษา php มีหลายฟงกชัน สามารถเรียกใชฟงกชันไหนก็ไดตามที่ตองการให
เหมาะสมกับงานที่ทำ แตบางครั้งฟงกชันในภาษา php ไมสามารถทำงานไดตามที่ตองการทั้งหมด จึง
จำเปนตองเขียนฟงกชันข้ึนมาดวยตนเองซึ่งมีขอกำหนดดังนี้ 

1. ฟงกชันเปนชุดคำสั่งที่สามารถใชซ้ำๆ ในโปรแกรมได 
2. ฟงกชันจะไมทำงานในทันทีเม่ือโหลดหนาเว็บ 
3. ฟงกชันจะทำงานก็ตอเมื่อมีการเรียกใชฟงกชัน 
4. การตั้งชื่อฟงกชันจะตองไมตรงกับชื่อฟงกชันที่มีอยูภาษา php 
5. ขึ้นตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
6. หามเวนวรรคระหวางตั้งชื่อฟงกชัน 

 
รูปแบบของฟงกชัน 

function ชือฟังก์ชนั() { 

    โค๊ดทตีอ้งการใหฟั้งก์ชนัทาํงาน 

} 
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 ตัวอยางที่ 1 
<?php 
    function Message() { 
        echo "Hello world"; 
    } 
    Message(); // การเรียกใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 1 
  Hello world 
  
 จากตัวอยางที่ 1 เปนฟงกชันที่แสดงผลตามที่ตองการใหแสดงเทาน้ัน นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูล
เขาไปในฟงกชันได โดยผานอารกิวเมนตของฟงกชัน ซึ่งจะกำหนดอารกิวเมนตไวในวงเล็บของฟงกชัน และ
สามารถกำหนดไดมากกวา 1 อารกิวเมนต โดยขั้นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แสดงดังตัวอยางดังตอไปนี้ 
 ตัวอยางที่ 2  

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    function name($fname) { 
        echo "ฉันชือ :  $fname <br>"; 
    } 
    name("สมชาย");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
    name("สมศกัดิ");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 2 

 
ภาพที่ 9 ผลลัพธของฟงกชันอารกิวเมนต 
  
 ตัวอยางที่ 3 

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    function name($fname,$lname) { 
        echo "ชือ  $fname นามสกุล  $lname <br>"; 
    } 
    name("สมชาย","ใจดี"); //การเขียนใชฟั้งกช์นั 
    name("สมศกัดิ","ดีใจ");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
?> 

 
 ผลลัพธท่ี 3 

 
ภาพที่ 10 ผลลัพธของฟงกชันอารกิวเมนตมากกวา 1 ตัว 
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 นอกจากนี้ฟงกชันยังสามารถสงคากลับ (return) เพ่ือนำคาที่ไดไปคำนวณทำอยางอ่ืนไดอีก เชน นำ
คาไปคำนวณทางคณิตศาสตร เปนตน เรียกวา ฟงกชันรีเทิรน แสดงดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ตัวอยางที่ 4  

<?php 
    function sum($x, $y) { 
        $z = $x + $y; 
        return $z; 
    } 
    echo "5 + 7 = " . sum(5, 7) . "<br>"; //การเรียกใชฟั้งกช์นั 
    echo "7 + 20 = " . sum(7, 20);  //การเรียกใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 4 

 
ภาพที่ 11 ผลลัพธของฟงกชันรีเทิรน 
 
ตัวแปรหลายคา (Array) 
 ตัวแปรอารเรย เปนตัวแปรที่สามารถเก็บคาไวไดหลายคาในตัวแปรเดยีว ซึ่งมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

$val  = array(“แดง”,20 ) ; 
 $val หมายถึง ชื่อตัวแปร 
 “แดง” หมายถึง คาที่เปนตัวอักษร 
 20 หมายถึง คาที่เปนตัวเลข 

 การใชงานตัวแปร array ใหเรียกตามตำแหนง index ของคานั้นๆ ซึ่งจะเริ่มจาก 0 ดังตัวอยาง
ดังตอไปนี้   
 ตัวอยางที่ 1 

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 

    $col = array("แดง", "มว่ง", "เขียว"); 
    echo "สีทีฉนัชอบคือ " . $col[0] . " " . $col[1] . " และ " . $col[2] ; 
?> 

 ผลลัพธท่ี 1  
  สีทีฉันชอบคือ แดง มว่ง และ เขียว  

 ถาหากตองการเปลี่ยนคาของตัวแปรอารเรยใหอางไปที่ index ของคานั้นๆ เชน  
 ตัวอยางที่ 2 

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    $col = array("แดง", "ม่วง", "เขียว"); 
    $col[0] = "ดาํ"; 
    $col[1] = "ขาว"; 
    $col[2] = "นาํเงิน"; 
    echo "สีทฉัีนชอบคือ " . $col[0] . " " .  $col[1] . " และ " . $col[2]; 
?> 
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 ผลลัพธท่ี 2 
  สีทีฉันชอบคือ ดาํ ขาว และ นาํเงิน 

 การนับจำนวนสมาชิก array โดยใชฟงกชัน count( ) 
<?php 
    $x = array("A", "B", "C"); 
    echo count($x); 
?> 

 ผลลัพธ 
  3 
 

ตัวอยาง 
<?php 
    $favcolor = "red"; 
    switch ($favcolor) { 
        case "red": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีแดง"; 
            break; 
        case "blue": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีฟ้า"; 
            break; 
        case "green": 
            echo "สีทคีุณชอบ คือ สีเขียว"; 
            break; 
        default: 
            echo "สีทคีุณชอบนอกเหลือจาก สีแดง สีฟ้า และ สีเขียว"; 
    } 
?> 

ผลลัพธ 
 สีที่คุณชอบ คือ สีแดง 

คำสั่งทำซ้ำ (Loop) 
 คำสั่งทำซ้ำ (Loop) คอื คำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ วนไปมา เมื่อเงื่อนไขเปนจริง แตเมื่อไหรที่เงื่อนไขเปนเทจ็
คำสั่งทำซ้ำ จะจบการทำงานทันที ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 คำสั่ง คือ For และ While 
 1. For Loop  
  ใช For Loop เมื่อทราบวาตองการใหโปรแกรมทำงานซ้ำๆ จำนวนกี่รอบ ดังรปูดังตอไปนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาเง่ือนไขเปนจริง 

Test 

Body of loop 

ถาเงื่อนไขเปนเท็จ 

initialize 

Increment 
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ภาพที่ 4 โครงสรางการทำงานของลูป For 
 รูปแบบคำสั่ง  

for ( เริ่มตนการนับ;  ทดสอบโคด;  เพิ่มคาใหกับการนับ) { 
    โคดจะทำงานเมื่อคำสั่ง for เปนจริง 
} 
 

 ตัวอยางที่ 1 จงแสดงเลข 0-10 
<?php  
    for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { 
        echo "The number is: $x <br>"; 
    }  
?> 

 
ผลลัพธ 1 

 
ภาพที่ 5 ผลลัพธการทำงานของลูป For 
 
 ตัวอยางที่ 2 จงแสดงจำนวนเต็มท่ีเปนเลขคี่ตั้งแตเลข 1-10 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 10;$x++){ 
        if($x % 2 == 1){ 
            echo $x; 
        } 
    } 
?> 

 ผลลัพธท่ี 2  
  13579 

 ตัวอยางที่ 3 จงเขียนโคดใหแสดงผลลัพธดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 6 ผลลัพธของตัวอยางที่ 3 
 คำตอบตัวอยางที่ 3 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 9;$x++){ 
        for ($y = 1 ;$y <= $x; $y++){ 
            echo $x; 
        } 
        echo "<br>"; 
    } 
?> 

 2. Foreach Loop 
  Foreach Loop เปนคำสั่งที่ใชทำงานกับตัวแปรท่ีเปน Array ใชการวนซ้ำไปเรื่อยๆ ตาม
จำนวนสมาชิกใน Array นั้นๆ 
  รูปแบบคำสั่ง 

foreach ($array as $value) { 
    คาํสงัทจีะทาํงานเมอืเงอืนไข foreach เป็นจริง 
} 

  ตัวอยาง 
<?php  
    $cars = array("Toyota", "Honda", "Yamaha", "Suzuki");  
    foreach ($cars as $value) { 
        echo "$value <br>"; 
    } 
?> 

  ผลลัพธ 

 
ภาพที่ 7 ผลลัพธของ foreach loop 
  
 3. While Loop 
  While Loop จะดำเนินการทำงานกับโคดภายใตคำสั่ง while loop เมื่อเงื่อนไขเปนจริง
เทานั้น 
  รูปแบบคำสั่ง 
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while (เงอืนไขเป็นจรงิ) { 
   คาํสงัทจีะทาํงานเมือเงอืนไข while เป็นจริง 
} 

  ตัวอยางที่ 1 
<?php  
    $x = 1;  
    while($x <= 5) { 
        echo "$x"; 
        $x++; 
    }  
?> 

  ผลลัพธท่ี 1 
   12345 
   
  คำสั่ง while loop สามารถเขียนคำสั่งซอนกันไดตามความตองการของผูเขียนโคดดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
  ตัวอยางที่ 2 
   <?php  

    $x = 1;  
    while($x <= 5) { 
        $y = 1; 
        while ($y<=$x){ 
            echo "$y"; 
            $y++; 
        } 
        echo "<br>"; 
        $x++; 
    }  
?> 

  ผลลัพธท่ี 2 

 
ภาพที่ 8 ผลลัพธของ while loop 
 

ฟงกชัน (Function)  
 ฟงกชันการทำงานในภาษา php มีหลายฟงกชัน สามารถเรียกใชฟงกชันไหนก็ไดตามที่ตองการให
เหมาะสมกับงานที่ทำ แตบางครั้งฟงกชันในภาษา php ไมสามารถทำงานไดตามที่ตองการทั้งหมด จึง
จำเปนตองเขียนฟงกชันข้ึนมาดวยตนเองซึ่งมีขอกำหนดดังนี้ 

1. ฟงกชันเปนชุดคำสั่งที่สามารถใชซ้ำๆ ในโปรแกรมได 
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2. ฟงกชันจะไมทำงานในทันทีเม่ือโหลดหนาเว็บ 
3. ฟงกชันจะทำงานก็ตอเมื่อมีการเรียกใชฟงกชัน 
4. การตั้งชื่อฟงกชันจะตองไมตรงกับชื่อฟงกชันที่มีอยูภาษา php 
5. ขึ้นตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
6. หามเวนวรรคระหวางตั้งชื่อฟงกชัน 

 
รูปแบบของฟงกชัน 

function ชือฟังก์ชนั() { 

    โค๊ดทีตอ้งการใหฟั้งก์ชนัทาํงาน 

} 
 
 

 ตัวอยางที่ 1 
<?php 
    function Message() { 
        echo "Hello world"; 
    } 
    Message(); // การเรียกใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 1 
  Hello world 
  
 จากตัวอยางที่ 1 เปนฟงกชันที่แสดงผลตามที่ตองการใหแสดงเทาน้ัน นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูล
เขาไปในฟงกชันได โดยผานอารกิวเมนตของฟงกชัน ซึ่งจะกำหนดอารกิวเมนตไวในวงเล็บของฟงกชัน และ
สามารถกำหนดไดมากกวา 1 อารกิวเมนต โดยขั้นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แสดงดังตัวอยางดังตอไปนี้ 
 ตัวอยางที่ 2  

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    function name($fname) { 
        echo "ฉันชือ :  $fname <br>"; 
    } 
    name("สมชาย");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
    name("สมศกัดิ");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 2 

 
ภาพที่ 9 ผลลัพธของฟงกชันอารกิวเมนต 
  
 ตัวอยางที่ 3 

<?php 



38 
 

    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    function name($fname,$lname) { 
        echo "ชือ  $fname นามสกุล  $lname <br>"; 
    } 
    name("สมชาย","ใจดี"); //การเขียนใชฟั้งกช์นั 
    name("สมศกัดิ","ดีใจ");//การเขียนใชฟั้งกช์นั 
?> 

 
 ผลลัพธท่ี 3 

 
ภาพที่ 10 ผลลัพธของฟงกชันอารกิวเมนตมากกวา 1 ตัว 
 นอกจากนี้ฟงกชันยังสามารถสงคากลับ (return) เพ่ือนำคาที่ไดไปคำนวณทำอยางอ่ืนไดอีก เชน นำ
คาไปคำนวณทางคณิตศาสตร เปนตน เรียกวา ฟงกชันรีเทิรน แสดงดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ตัวอยางที่ 4  

<?php 
    function sum($x, $y) { 
        $z = $x + $y; 
        return $z; 
    } 
    echo "5 + 7 = " . sum(5, 7) . "<br>"; //การเรียกใชฟั้งกช์นั 
    echo "7 + 20 = " . sum(7, 20);  //การเรียกใชฟั้งกช์นั 
?> 

 ผลลัพธท่ี 4 

 
ภาพที่ 11 ผลลัพธของฟงกชันรีเทิรน 
 
ตัวแปรหลายคา (Array) 
 ตัวแปรอารเรย เปนตัวแปรที่สามารถเก็บคาไวไดหลายคาในตัวแปรเดยีว ซึ่งมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

$val  = array(“แดง”,20 ) ; 
 $val หมายถึง ชื่อตัวแปร 
 “แดง” หมายถึง คาที่เปนตัวอักษร 
 20 หมายถึง คาที่เปนตัวเลข 

 การใชงานตัวแปร array ใหเรียกตามตำแหนง index ของคานั้นๆ ซึ่งจะเริ่มจาก 0 ดังตัวอยาง
ดังตอไปนี้   
 ตัวอยางที่ 1 

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
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    $col = array("แดง", "มว่ง", "เขียว"); 
    echo "สีทีฉนัชอบคือ " . $col[0] . " " . $col[1] . " และ " . $col[2] ; 
?> 

 ผลลัพธท่ี 1  
  สีทีฉันชอบคือ แดง มว่ง และ เขียว  

 ถาหากตองการเปลี่ยนคาของตัวแปรอารเรยใหอางไปที่ index ของคานั้นๆ เชน  
 ตัวอยางที่ 2 

<?php 
    echo '<meta charset="utf-8">'; 
    $col = array("แดง", "ม่วง", "เขียว"); 
    $col[0] = "ดาํ"; 
    $col[1] = "ขาว"; 
    $col[2] = "นาํเงิน"; 
    echo "สีทฉัีนชอบคือ " . $col[0] . " " .  $col[1] . " และ " . $col[2]; 
?> 

  

 ผลลัพธท่ี 2 
  สีทีฉันชอบคือ ดาํ ขาว และ นาํเงิน 

 การนับจำนวนสมาชิก array โดยใชฟงกชัน count( ) 
<?php 
    $x = array("A", "B", "C"); 
    echo count($x); 
?> 

 ผลลัพธ 
  3 
 
PHP กับ MySQL 
 ภาษา html ซึ่งเปนภาษาหลักในการแสดงหนาเว็บ ไมสามารถติดตอกับฐานขอมูลได ดังนั้น
จำเปนตองใชภาษาอ่ืนที่สามารถติดตอไปยังฐานขอมูลได ซึ่งภาษา php เปนภาษาที่สามารถติดตอกับ
ฐานขอมูลได และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในวงการนักพัฒนาโปรแกรม มีวิธีการดังนี้ 

เชื่อมตอกับ MySQL 
<meta charset="utf-8"> 
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = "root"; 
 
// Create connection 
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password); 
mysqli_set_charset($conn, "utf8"); 
 
// Check connection 
if (!$conn) { 
    echo "เชือมต่อไม่ได ้NOTTTTTT<BR>"; 
}else{ 
    echo "เชือมต่อได ้OKKKKK <BR>"; 
} 
mysqli_close($conn); 
?> 
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สร้างฐานข้อมลู 

$sql = "CREATE DATABASE myDB"; 
if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    echo "สร้างฐานขอ้มูลเรียบร้อย OKKKK"; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด NOTTTTTTT: " . mysqli_error($conn); 
} 

 

สรางตาราง 
 

$dbname = "myDB"; //เพิมต่อจากตวัแปร $password 
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname); 
$sql = "CREATE TABLE tourist ( 
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
name_tourist VARCHAR(30) NOT NULL, 
lat double(10,6) DEFAULT NULL, 
lon double(10,6) DEFAULT NULL, 
date date DEFAULT NULL 
)ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=tis620;"; 

if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    echo "สร้างตารางเรียบร้อย"; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด: " . mysqli_error($conn); 
} 

 

เพิ่มขอมูล(insert) 
 
$sql = "INSERT INTO tourist (name_tourist, lat, lon,date) 
VALUES ('เขากระโดง', '14.939530', ' 103.092004',NOW())"; 
 
if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    echo "บนัทึกเรียบร้อย"; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด: " . $sql . "<br>" . $conn->error; 
} 

 

เพิ่มขอมูล และ รับคา id ตัวสุดทายมาดวย (insert) 
 
$sql = "INSERT INTO tourist (name_tourist, lat, lon,date) 
VALUES ('เขากระโดง', '14.939530', ' 103.092004',NOW())"; 
 
if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    $last_id = mysqli_insert_id($conn); 
    echo "บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย. id ล่าสุด คือ : " . $last_id; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด <BR>: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
} 

 

แสดงขอมูล (select) 
$sql = "SELECT * FROM tourist"; 
$result = mysqli_query($conn, $sql); 
 
if (mysqli_num_rows($result) > 0) { 



41 
 

    // output data of each row 
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
        echo "id: " . $row["id"]. " Name: " . $row["name_tourist"]. " 
" . $row["lat"]. " " . $row["lon"]. "<br>"; 
    } 
} else { 
    echo "0 results"; 
} 
 

ลบขอมูล 
$sql = "DELETE FROM tourist WHERE id=1"; 
 
if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    echo "ลบขอ้มูลเรียบร้อย"; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด : " . mysqli_error($conn); 
} 
 

แกไขขอมูล 
$sql = "UPDATE tourist SET name_tourist='สวนนก' WHERE id=2"; 
 
if (mysqli_query($conn, $sql)) { 
    echo "แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย"; 
} else { 
    echo "ผดิพลาด: " . mysqli_error($conn); 
} 

แสดงขอมูลแบบจำกัด 
$sql = "SELECT * FROM tourist LIMIT 3"; แสดงแค่  แถวเท่านนั 

$sql = "SELECT * FROM tourist LIMIT 3 OFFSET 2"; ไมแ่สดง  แถวแรก และ แสดง

แถวที    

$sql = "SELECT * FROM tourist LIMIT 1,3"; ไมแ่สดงแถวที  และ แสดงแถวที    

 

บทสรุป 
 PHP ยอมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page Tools 
PHP คือภาษาคอมพิวเตอรจำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา 
Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript , Perl เปนตน 
เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเว็บ
สวนตัวของเขา โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และไดสรางสวนติดตอกับ
ฐานขอมูลที่ชื่อวา Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสองสวน เรียกวา PHP/FI   
 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP จำเปนตองติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรบนพีซีจากนั้นติดตั้ง PHP และ 
MySQL เพ่ือให code สามารถทำงานไดบนเว็บบราวเซอร 
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คำถามทายบทที่ 3 

1. จงอธิบายลักษณะการทำงานของภาษา PHP 
2. จงอธิบายการสรางตัวแปร และการทำงานของตัวแปร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 
3. จงเขียนโคดแสดงขอความดังนี้ “Hello World” 
4. จงเขียนโครงสรางการทำงานของ if else พรอมอธิบาย และยกตัวอยางโคดประกอบ 
5. จงอธิบายความแตกตางระหวาง loop for กับ loop while พรอมท้ังบอกประโยชน 
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