
คู่มือการใช้งาน phpMyAdmin 
 

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมตวัหนึง่ท่ีใช้ในการจดัการฐานข้อมลู MySQL ผา่นบราวเซอร์
โดยโปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีใช้ได้ฟรี เพราะเป็นโปรแกรมในกลุม่ Open Source  
 

phpMyAdmin จะท างานเพ่ือใช้ควบคมุจดัการฐานข้อมลู MySQL ความสามารถของ  
phpMyAdmin มีดงันี ้

1. สร้างและลบ Database 
2. สร้างและจดัการ Table เชน่ เพิ่ม record, ลบ record, แก้ไข record หรือลบ Table, 

เพิ่มหรือแก้ไข field ในตาราง 
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์ และ ไฟล์นามสกลุ CSV เข้าไปเก็บเป็นข้อมลูใน Table ได้ 
4. สามารถใช้ค าสัง่ SQL ได้ 
 

 
การเข้าใช้งาน 

การเข้าใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin จะใช้งานผา่นโปรแกรม AppServ ดงันัน้คณุต้อง
ตดิตัง้โปรแกรม AppServ ก่อน แล้วเปิด Internet Explorer พิมพ์ท่ี URL วา่ 127.0.0.1 แล้ว enter  
เม่ือจอภาพแสดงโปรแกรม AppServ แล้วให้คลิกท่ี phpMyAdmin Database Manager 

 
 

หลกัจากนัน้จอภาพอาจจะให้ป้อน user name และ password 
user name คือ root  
password ซึง่ขึน้อยูว่า่ขณะท่ีตดิตัง้ AppServ ได้ป้อน password ของ MySQL ไว้อย่างไร   
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 หน้าจอแรกของโปรแกรม phpMyAdmin 

 
รูปท่ี 1 แสดงหน้าจอแรกของโปรแกรม phpmyadmin 

 
1. ใช้ส าหรับ เลือก/เปล่ียน จดัการกบัฐานข้อมลูเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว 
2. ส าหรับใสช่ื่อฐานข้อมลูใหม่ท่ีต้องการสร้าง 

 
 
 
การสร้างฐานข้อมูลใหม่ 
สมมตุวิา่ต้องการสร้างฐานข้อมลูช่ือ bcom 
และให้ encode เป็น utf8_unicode_ci  
แล้วคลิกปุ่ ม สร้าง 

 
รูปท่ี 2 สร้างฐานข้อมลูช่ือ bcom 

1 
2 
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รูปท่ี 3 แสดงหน้าจอเม่ือสร้าง database ช่ือ bcom  

 
 
การสร้างตาราง (Table) 

ภายหลงัจากท่ีสร้างฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว phpMyAdmin จะแจ้งให้เราทราบวา่ ได้ท า
การสร้างฐานข้อมลู bcom3209 เรียบร้อยแล้ว ซึง่ยงัไมมี่เทเบลิใดๆ อยูเ่ลย ในท่ีนีจ้ะสร้างตาราง
ส าหรับเก็บข้อมลูของบคุคล โดยการออกแบบให้มีเทเบลิ 4 เทเบลิ คือ 
division, employee, province, users 

division จะใช้เก็บข้อมลูหนว่ยงานของพนกังาน 
employee จะใช้เก็บข้อมลูพนกังาน 
province จะใช้เก็บข้อมลูจงัหวดั 
users จะใช้เก็บข้อมลู ผู้ใช้โปรแกรม 
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เทเบลิ division มีโครงสร้างดงันี ้

 
 

เทเบลิ users มีโครงสร้างดงันี ้

 
 

เทเบลิ employee มีโครงสร้างดงันี ้

 

เทเบลิ province มีโครงสร้างดงันี ้

 
 

 
 
ตัวอย่างการสร้างเทเบิล division  
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1. ให้คลิกท่ี bcom เพ่ือเลือกฐานข้อมลูช่ือนี ้
2. ท่ีชอ่งช่ือ ให้ป้อน division และ ป้อน 2 ในชอ่ง number of fileds เพราะเทเบลิ division 

จะมีฟิลด์อยู่ 2 ฟิลด์ท่ีต้องการสร้างนัน้เอง  แล้วให้คลิกปุ่ ม ลงมือ 
3. ป้อนข้อมลูฟิลด์ เหมือนดงัรูป 

 
ทางด้านขวา ของฟิลด์ id ให้เลือก เหมือนรูปด้านลา่ง ซึง่จะหมายถึงให้ฟิลด์ id เป็น primary key
ของเทเบลิ division 

 
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ ม บันทกึ 
 
ไอคอนมีความหมายดงันี ้

     ส าหรับแก้ไข ช่ือฟิลด์ ชนิดของข้อมลูท่ีเก็บ ไพรมารีคีย์ หรือคา่เร่ิมต้นอ่ืนๆ 
  ส าหรับลบฟิลด์นัน้ๆ ออกจากตาราง 
   ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นไพรมารีคีย์ (Primary Key) 
  ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นเอกลกัษณ์ (Unique) 
   ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นดชันี (Index) 
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4. เสร็จสิน้ขัน้ตอนการสร้างเทเบลิ division จะเห็นวา่ ท่ี ดาต้าเบส bcom มีตวัเลข 1 ซึง่

หมายถึงมีเทเบลิอยู่ 1 เทเบลิ แล้ว 

 
 

5. ขัน้ตอนตอ่มาเป็นการเพิ่มข้อมลู ให้กบัเทเบลิ division 

 
5.1 ให้คลิกท่ีเทเบลิ division 
5.2 คลิกแถบ แทรก 
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5.3 ให้ป้อนข้อมลูหน่วยงาน 1 ผู้จดัการ และ 2 บญัชี เหมือนรูปด้านลา่ง 

 
5.4 ให้คลิกปุ่ ม ลงมือ 

 
5.5 โปรแกรมจะแสดงข้อความว่าแถวท่ีถกูแทรก 2 หมายถึงเพิ่มข้อมลู 2 เรคอร์ด  

ในเทเบลิ division เรียบร้อยแล้ว 

 
 

5.6 ถ้าต้องการดวูา่มีข้อมลู 2 เรคอร์ด จริงหรือไม ่ให้คลิกท่ีแถบเปิดด ู
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จะเห็นข้อมลู 2 แถว ซึง่หมายถึง 2 เรคอร์ด ท่ีเราใช้โปรแกรม phpmyadmin  

 
6. ให้สร้างข้อมลูเรคอร์ดเพิ่ม ส าหรับเทเบลิ division โดยคลิกแถบ แทรก แล้วป้อนข้อมลู ดงั

รูปด้านลา่ง แล้วคลิกปุ่ ม ลงมือ 

 
 
เม่ือต้องการดขู้อมลู ให้คลิกแถบเปิดด ูจะเห็นข้อมลูในเทเบลิ division มี 4เรคอร์ด ซึง่เรา
สร้างเสร็จสมบรูณ์ แล้ว 
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ขัน้ตอนตอ่มาให้เพิ่มข้อมลูลกัษณะเดียวกบั โดยเพิ่มข้อมลูของเทเบลิ employee, province, 
users โดยสร้างข้อมลู ตามตารางด้านล่างนี ้
 
ข้อมลูของเทเบลิ employee 

 
ข้อมลูของเทเบลิ users 

 
ข้อมลูของเทเบลิ province 
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การใช้ค าส่ัง SQL ในโปรแกรม PhpMyAdmin 
 
1. การค้นหา 

การค้นหาภายในแถบค้นหา ท าให้ง่ายตอ่ผู้ใช้ท่ีต้องการความสะดวก และ ง่ายตอ่การใช้
งาน ส าหรับหน้าจอของเมน ูการค้นหา แสดงดงัรูปด้านล่าง 

 
1. เลือกเทเบลิ division 
2. คลิกแถบ ค้นหา 
3. ชอ่ง คา่ จะให้ป้อนข้อความท่ีต้องการค้นหา เชน่ ป้อนเลข 2  
4. คลิกปุ่ ม ลงมือ 

 

 
ผลลพัธ์ท่ีเห็นคือ หนว่ยงานบญัชี เพราะเราค้นหาด้วยรหสั id ท่ีเทา่กบัเลข 2  
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2. การแก้ไขข้อมลู 

สมมตุวิา่ต้องการแก้ไข ข้อมลูของเทเบลิ division  
1. คลิกท่ีเทเบลิ division 
2. คลิกแถบ เปิดด ู
3. ท่ีสว่นหน้าของแตล่ะเรคอร์ด จะมีรูปดนิสอ ซึง่หมายถึงการแก้ไข เรคอร์ด นัน้ๆ 

 
เชน่ ต้องการแก้ไขข้อมลูของหนว่ยงาน ผู้จดัการ  
ให้คลิกท่ีรูปดนิสอ แถวท่ี id เทา่กบั 1 แล้วจะเห็นจอภาพ ให้แก้ไขข้อมลูได้ ตามรูปด้านลา่งนี ้ 
 

 
เม่ือต้องการ save ให้คลิกปุ่ ม ลงมือ 
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3. การลบข้อมลู 
สมมตุวิา่ต้องการลบ ข้อมลูของเทเบลิ division  
1. คลิกท่ีเทเบลิ division 
2. คลิกแถบ เปิดด ู
3. ท่ีสว่นหน้าของแตล่ะเรคอร์ด จะมีรูปกากบาทสีแดง ซึง่หมายถึงการลบ เรคอร์ด นัน้ๆ 

 
4. สมมตุวิา่ ต้องการลบข้อมลูของเรคอร์ด ผู้จดัการ ให้คลิกเคร่ืองหมาย กากบาท แถวท่ี 

id เทา่กบั 1 จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปด้านลา่ง เพ่ือยืนยนัการลบ  
ถ้าต้องการลบ ให้คลิกปุ่ ม ตกลง  และถ้าไมต้่องการลบ ให้คลิกปุ่ ม ยกเลิก 
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4. การลบเทเบลิ 

การลบเทเบลิออกจากฐานข้อมลูให้คลิกท่ี bcom   จะเห็นเคร่ืองหมายกากบาท ในแตล่ะ
แถวของตาราง(เทเบลิ) ซึง่หมายถึงต้องการลบเทเบลิใด ก็คลิกท่ีเคร่ืองหมายกากบาท ท่ี
แถวนัน้  
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เราสามารถลบเฉพาะข้อมลูในเทเบลิ หรือ ลบข้อมลูและลบเทเบลินัน้ได้ 
การเลือกด้านหน้าของเทเบลิ คือการเลือกเทเบลินัน้ 
ท ากบัท่ีเลือก มีความหมายหลายอย่าง เชน่  
ลบข้อมลู หมายถึง ลบข้อมลูอยา่งเดียว แตโ่ครงสร้างเทเบลิ ยงัอยู่ 
โยนทิง้  หมายถึง  ลบข้อมลู และ ลบโครงสร้างเทเบลินัน้ด้วย 
 
 
เม่ือเราป้อนเทเบลิ division,employee,province,users เข้าไปในฐานข้อมลู bcom แล้ว จะเห็น
หน้าจอเป็นดงันี ้
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5. การส ารองข้อมลู 
คลิกท่ี bcom  แล้วคลิกแถบ สง่ออก 

1. คลิกเลือก ฐานข้อมลูช่ือ bcom 
2. คลิกแทบ สง่ออก 
3. ตรวจสอบเทเบลิ วา่เลือกทัง้หมด ทกุเทเบลิ หรือไม่ 
4. คลิกเลือกโครงสร้าง 
5. คลิกเลือกข้อมลู 
6. คลิกเลือก sql 
7. คลิกปุ่ ม ลงมือ 

 
เราจะได้ไฟล์ช่ือ bcom.sql  โดยไฟล์นี ้จะมีทัง้โครงสร้างของเทเบลิ และมีข้อมลู อยูด้่วย 
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6. การน าไฟล์ส ารองมาใช้ 
 

1 สร้างฐานข้อมลู ช่ือ bcom 
2 คลิกแทบ Import 
3 คลิกปุ่ ม Browse… 
4 เลือกไฟล์ bcom.sql  ท่ีเราเก็บไว้ 
5. คลิกปุ่ ม ลงมือ 
 

 
จะปรากฏให้รูปด้านลา่ง ให้คลิกปุ่ ม Browse… เพ่ือเลือกไฟล์ bcom3209.sql  แล้วคลิกปุ่ ม ลงมือ 
 
หน้าจอจะแสดงเทเบลิ 4 เทเบลิ แสดงวา่น าข้อมลูเข้าฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว 
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ตอ่ไปนีคื้อ ค าอธิบายของชนิดข้อมลูแตล่ะชนิดท่ีสามารถเลือกได้ 

VARCHAR : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัอกัษร ทกุครัง้ท่ีเลือกชนิดของฟิลด์เป็นประเภท
นี ้ จะต้องมีการก าหนดความยาวของข้อมลูลงไปด้วย ซึง่สามารถก าหนดคา่ได้ตัง้แต ่ 1 - 
255 ฟิลด์ชนิดนี ้เหมาะส าหรับการเก็บข้อมลูสัน้ๆ เชน่ ช่ือ นามสกลุ หรือหวัข้อตา่งๆ เป็น
ต้น... ในส่วนฟิลด์ประเภทนี ้ จะสามารถเลือก "แอตทริบิวต์" เป็น BINARY ได้ โดยปกติ
แล้วการจดัเรียงข้อมลูเวลาสืบค้น (query) ส าหรับ VARCHAR จะเป็นแบบ case-
sensitive (ตวัอกัษรใหญ่ และเล็กมีความหมายแตกตา่งกนั) แตห่ากระบุ "แอตทริบิวต์" 
เป็น BINARY การสืบค้นจะไมค่ านงึตวัอกัษรวา่จะเป็นตวัใหญ่ หรือตวัเล็ก 

CHAR : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัอกัษร แบบท่ีถกูจ ากดัความกว้างเอาไว้คือ 255 
ตวัอกัษร ไมส่ามารถปรับเปล่ียนได้เหมือนกบั VARCHAR หากท าการสืบค้นโดยเรียง
ตามล าดบั ก็จะเรียงข้อมลูแบบ case-sensitive  เว้นแตจ่ะก าหนดแอตทริบวิต์เป็น 
BINARY ท่ีจะท าให้การเรียงข้อมลูเป็นแบบ non case-sensitive เชน่เดียวกบั 
VARCHAR 

TINYTEXT : ในกรณีท่ีข้อความยาวๆ หรือต้องการท่ีจะค้นหาข้อความ โดยอาศยัฟีเจอร์ 
FULL TEXT SEARCH ของ MySQL เราอาจจะเลือกท่ีจะไมเ่ก็บข้อมลูลงในฟิลด์ประเภท 
VARCHAR ท่ีมีข้อจ ากดัแค ่256 ตวัอกัษร แตเ่ราจะเก็บลงฟิลด์ประเภท TEXT แทน  โดย 
TINYTEXT นี ้จะสามารถเก็บข้อมลูได้ 256 ตวัอกัษร ซึง่มองเผินๆ ก็ไมต่า่งกบัเก็บลงฟิลด์
ประเภท CHAR หรือ VARCHAR(255) เลย แตจ่ริงๆ มนัตา่งกนัตรงท่ี มนัท า FULL TEXT 
SEARCH ได้ 

TEXT : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัอกัษร เชน่เดียวกบั TINYTEXT แตส่ามารถเก็บได้
มากขึน้ โดยสงูสดุคือ 65,535 ตวัอกัษร หรือ 64KB เหมาะส าหรับเก็บข้อมลูพวกเนือ้หา
ตา่งๆ ท่ียาวๆ 

MEDIUMTEXT : เก็บข้อมลูประเภทตวัอกัษร เชน่เดียวกบั TINYTEXT แตเ่ก็บข้อมลูได้ 
16,777,215 ตวัอกัษร 

LONGTEXT : เก็บข้อมลูประเภทตวัอกัษร เชน่เดียวกบั TINYTEXT แตเ่ก็บข้อมลูได้ 
4,294,967,295 ตวัอกัษร 
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TINYINT : ส าหรับเก็บข้อมลูชนิดตวัเลขท่ีมีขนาด 8 บติ  ข้อมลูประเภทนีเ้ราสามารถ
ก าหนดเพิ่มเตมิในสว่นของ "แอตทริบวิต์" ได้วา่จะเลือกเป็น UNSIGNED หรือ 
UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมีความแตกตา่งดงันี ้

 UNSIGNED : จะหมายถึงเก็บคา่ตวัเลขแบบไมมี่เคร่ืองหมาย แบบนีจ้ะท าให้
สามารถเก็บคา่ได้ตัง้แต ่0 - 255 

 UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนข้างต้น แตว่า่หากข้อมลูท่ีกรอกเข้ามาไมค่รบ
ตามจ านวนหลกัท่ีเราก าหนด ตวั MySQL จะท าการเตมิ 0 ให้ครบหลกัเอง เชน่ 
ถ้าก าหนดให้ใสไ่ด้ 3 หลกั แล้วท าการเก็บข้อมลู 25 เข้าไป เวลาท่ีสืบค้นด ูเราจะ
ได้คา่ออกมาเป็น 025 

หากไมเ่ลือก "แอตทริบวิต์" สิ่งท่ีเราจะได้ก็คือ SIGNED นัน่ก็คือต้องเสียบิตนงึไปเก็บ
เคร่ืองหมาย บวก/ลบ ท าให้สามารถเก็บข้อมลูได้อยูใ่นช่วง -128 ถึง 127 เทา่นัน้ 

SMALLINT : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขท่ีมีขนาด 16 บติ จงึสามารถเก็บคา่ได้
ตัง้แต ่ -32768 ถึง 32767 (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 65535 (ในกรณี 
UNSIGNED หรือไม่คดิเคร่ืองหมาย) ซึง่สามารถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ 
UNSIGNED ZEROFILL ได้เชน่เดียวกบั TINYINT 

MEDIUMINT : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขท่ีมีขนาด 24 บติ นัน่ก็หมายความวา่
สามารถเก็บข้อมลูตวัเลขได้ตัง้แต ่ -8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณีแบบคดิ
เคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 16777215 (ในกรณีท่ีเป็น UNSIGNED หรือไมค่ิดเคร่ืองหมาย) 
ซึง่สามารถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เชน่เดียวกบั TINYINT 

INT : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขท่ีมีขนาด 32 บติ หรือสามารถเก็บข้อมลูได้ตัง้แต ่ -
2147483648 ไปจนถึง 2147483647 ครับ (ในกรณีแบบคดิเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 
4294967295 (ในกรณีท่ีเป็น UNSIGNED หรือไมค่ิดเคร่ืองหมาย) ซึง่สามารถเลือก 
Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้เชน่เดียวกบั TINYINT 

BIGINT : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขท่ีมีขนาด 64 บติ สามารถเก็บข้อมลูได้ตัง้แต ่ -
9223372036854775808 ไปจนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว (แบบคิด
เคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 18446744073709551615 (ในกรณีท่ีเป็น UNSIGNED หรือไม่
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คดิเคร่ืองหมาย) ซึง่สามารถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED 
ZEROFILL ได้เชน่เดียวกบั TINYINT 

FLOAT[(M,D)] : ท่ีกลา่วถึงไปทัง้หมด ในตระกลู INT นัน้จะเป็นเลขจ านวนเตม็ หากเรา
บนัทกึข้อมลูท่ีมีเศษทศนิยม มนัจะถกูปัดทนัที ดงันัน้หากต้องการจะเก็บคา่ท่ีเป็นเลข
ทศนิยม ต้องเลือกชนิดขอฟิลด์เป็น FLOAT โดยจะเก็บข้อมลูแบบ 32 บติ คือมีคา่ตัง้แต ่-
3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E-38, 0 และ 1.175494351E-38 ถึง 
3.402823466E+38 

 

 

DOUBLE[(M,D)] : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขทศนิยม เชน่เดียวกบั FLOAT แตมี่
ขนาดเป็น 64 บติ  สามารถเก็บได้ตัง้แต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -
2.2250738585072014E-308, 0 และ 2.2250738585072014E-308 ถึง 
1.7976931348623157E+308 

DECIMAL[(M,D)] : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขทศนิยม เชน่เดียวกบั FLOAT แตใ่ช้
กบัข้อมลูท่ีต้องการความละเอียดและถกูต้องของข้อมลูสงู 

ข้อสงัเกต เก่ียวกบัข้อมลูประเภท FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลาก าหนด
ความยาวของข้อมลูในฟิลด์ จะถกูก าหนดอยูใ่นรูปแบบ (M,D) ซึง่หมายความว่า ต้องมี
การระบวุ่า จะให้มีตวัเลขส่วนท่ีเป็นจ านวนเตม็ก่ีหลกั และมีเลขทศนิยมก่ีหลกั เชน่ ถ้าเรา
ก าหนดวา่ FLOAT(5,2) จะหมายความวา่ เราจะเก็บข้อมลูเป็นตวัเลขจ านวนเตม็ 5 หลกั 
และทศนิยม 2 หลกั ดงันัน้หากท าการใสข้่อมลู 12345.6789 เข้าไป สิ่งท่ีจะเข้าไปอยูใ่น
ข้อมลูจริงๆ ก็คือ 12345.68 (ปัดเศษให้มีจ านวนหลกัตามท่ีก าหนดไว้) 

DATE : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทวนัท่ี โดยเก็บได้จาก 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 
ธนัวาคม ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD 

DATETIME : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทวนัท่ี และเวลา โดยจะเก็บได้ตัง้แต ่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ไปจนถึง 31 ธนัวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:59:59  โดยรูปแบบ
การแสดงผล เวลาท่ีท าการสืบค้น (query) ออกมา จะเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS 
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TIMESTAMP[(M)] : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทวนัท่ี และเวลาเชน่กนั  แตจ่ะเก็บใน
รูปแบบของ YYYYMMDDHHMMSS หรือ YYMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ 
YYMMDD แล้วแตว่า่จะระบคุา่ M เป็น 14, 12, 8 หรือ 6 ตามล าดบั สามารถเก็บได้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึงประมาณปี ค.ศ. 2037 

TIME : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทเวลา  มีคา่ได้ตัง้แต ่ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 
โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HH:MM:SS 

YEAR[(2/4)] : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทปี ในรูปแบบ YYYY หรือ YY แล้วแตว่่าจะเลือก 
2 หรือ 4 (หากไมร่ะบ ุจะถือวา่เป็น 4 หลกั) โดยหากเลือกเป็น 4 หลกั จะเก็บคา่ได้ตัง้แต ่
ค.ศ. 1901 ถึง 2155 แตห่ากเป็น 2 หลกั จะเก็บตัง้แต ่ค.ศ. 1970 ถึง 2069 

ข้อสงัเกต  คา่ท่ีเก็บในข้อมลูประเภท TIMESTAMP และ YEAR นัน้จะมีความสามารถ
พอๆ กบั การเก็บข้อมลูวนัเดือนปี และเวลา ด้วยฟิลด์ชนิด VARCHAR แตต่า่งกนัตรงท่ี 
จะใช้เนือ้ท่ีเก็บข้อมลูน้อยกว่า เพราะ ฟิลด์ประเภท TIMESTAMP นัน้จะมีข้อจ ากดัในเร่ือง
ของเวลาท่ีสามารถเก็บได้ คือจะต้องอยูใ่นระหวา่ง 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึงแถวๆ 
ค.ศ. 2037 อยา่งท่ีบอก แตห่ากเก็บเป็น VARCHAR นัน้จะไมต่ดิข้อจ ากดันี ้ 

 ฟิลด์ชนิด YEAR ก็เหมือนกนั ใช้เนือ้ท่ีแค ่1 ไบต์เทา่นัน้ในการเก็บข้อมลู แตข้่อจ ากดั
จะอยูท่ี่ ปี ค.ศ. 1901 ถึง 2155 เทา่นัน้ (หรือ ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2 หลกั) 
แตห่ากเก็บเป็น VARCHAR จะได้ตัง้แต ่ 0000 ถึง 9999 เลย อนันีเ้ลยอยูท่ี่ความ
จ าเป็น 

TINYBLOB : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทไบนารี ได้แก่ ไฟล์ข้อมลูตา่งๆ, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์
มลัตมีิเดีย เป็นต้น คือไฟล์อะไรก็ตามท่ีอพัโหลดผา่นฟอร์มอพัโหลดไฟล์ในภาษา HTML 
โดย TINYBLOB นัน้จะมีเนือ้ท่ีให้เก็บข้อมลูได้ 256 ไบต์ 

BLOB : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทไบนารี เชน่เดียวกบั TINYBLOB แตส่ามารถเก็บข้อมลู
ได้ 64KB 

MEDIUMBLOB : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทไบนารี เชน่เดียวกบั TINYBLOB แตเ่ก็บ
ข้อมลูได้ 16MB 
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LONGBLOB : ส าหรับเก็บข้อมลูประเภทไบนารี เชน่เดียวกบั TINYBLOB แตเ่ก็บข้อมลู
ได้ 4GB 

ข้อสงัเกต ข้อมลูประเภท BLOB นัน้ แม้จะมีประโยชน์ในเร่ืองของการเก็บข้อมลูประเภท 
BINARY ให้อยูก่บัตวัฐานข้อมลู ท าให้สะดวกเวลาสืบค้นก็ตาม แตม่นัก็ท าให้ฐานข้อมลูมี
ขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นด้วย ท าให้เกิดความไมส่ะดวกในการส ารองฐานข้อมลูในกรณี
ท่ี มีข้อมลูอพัโหลดไปเก็บมากๆ โดยปกติแล้ว จะใช้วิธีการอพัโหลดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 
แล้วเก็บลิงก์ไปยงัไฟล์เหลา่นัน้ เป็นฟิลด์ชนิด VARCHAR มากกวา่ 

SET : ส าหรับเก็บข้อมลูท่ีเป็นกลุม่ของข้อมลูท่ียอมให้เลือกได้ 1 คา่หรือหลายๆ คา่ ซึ่ง
สามารถก าหนดได้ถึง 64 คา่ 


