คู่มือการใช้ งาน phpMyAdmin
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรมตัวหนึง่ ที่ใช้ ในการจัดการฐานข้ อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์
โดยโปรแกรมนี ้เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ได้ ฟรี เพราะเป็ นโปรแกรมในกลุม่ Open Source
phpMyAdmin จะทางานเพื่อใช้ ควบคุมจัดการฐานข้ อมูล MySQL ความสามารถของ
phpMyAdmin มีดงั นี ้
1. สร้ างและลบ Database
2. สร้ างและจัดการ Table เช่น เพิ่ม record, ลบ record, แก้ ไข record หรื อลบ Table,
เพิ่มหรื อแก้ ไข field ในตาราง
3. โหลดเท็กซ์ไฟล์ และ ไฟล์นามสกุล CSV เข้ าไปเก็บเป็ นข้ อมูลใน Table ได้
4. สามารถใช้ คาสัง่ SQL ได้

การเข้ าใช้ งาน
การเข้าใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin พิมพ์ที่ URL ว่า http://202.29.51.139:2030/pma
/ แล้ว enter

หลักจากนั�นจอภาพอาจจะให้ ป้อน user name และ password
ให้ ใส่ username และพาสเวิร์ดที�ได้ จากเว็บมาสเตอร์
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หน้ าจอแรกของโปรแกรม phpMyAdmin

1

2

รูปที่ 1 แสดงหน้ าจอแรกของโปรแกรม phpmyadmin
1. ใช้ สาหรับ เลือก/เปลี่ยน จัดการกับฐานข้ อมูลเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว
2. สาหรับใส่ชื่อฐานข้ อมูลใหม่ที่ต้องการสร้ าง

การสร้ างฐานข้ อมูลใหม่
สมมุตวิ า่ ต้ องการสร้ างฐานข้ อมูลชื่อ bcom
และให้ encode เป็ น utf8_unicode_ci
แล้ วคลิกปุ่ ม สร้ าง

รูปที่ 2 สร้ างฐานข้ อมูลชื่อ bcom

3

รูปที่ 3 แสดงหน้ าจอเมื่อสร้ าง database ชื่อ bcom

การสร้ างตาราง (Table)
ภายหลังจากที่สร้ างฐานข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว phpMyAdmin จะแจ้ งให้ เราทราบว่า ได้ ทา
การสร้ างฐานข้ อมูล bcom3209 เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ยังไม่มีเทเบิลใดๆ อยูเ่ ลย ในที่นี ้จะสร้ างตาราง
สาหรับเก็บข้ อมูลของบุคคล โดยการออกแบบให้ มีเทเบิล 4 เทเบิล คือ
division, employee, province, users
division จะใช้ เก็บข้ อมูลหน่วยงานของพนักงาน
employee จะใช้ เก็บข้ อมูลพนักงาน
province จะใช้ เก็บข้ อมูลจังหวัด
users จะใช้ เก็บข้ อมูล ผู้ใช้ โปรแกรม
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เทเบิล division มีโครงสร้ างดังนี ้

เทเบิล employee มีโครงสร้ างดังนี ้

ตัวอย่ างการสร้ างเทเบิล division

เทเบิล users มีโครงสร้ างดังนี ้

เทเบิล province มีโครงสร้ างดังนี ้
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1. ให้ คลิกที่ bcom เพื่อเลือกฐานข้ อมูลชื่อนี ้
2. ที่ชอ่ งชื่อ ให้ ป้อน division และ ป้อน 2 ในช่อง number of fileds เพราะเทเบิล division
จะมีฟิลด์อยู่ 2 ฟิ ลด์ที่ต้องการสร้ างนันเอง
้
แล้ วให้ คลิกปุ่ ม ลงมือ
3. ป้อนข้ อมูลฟิ ลด์ เหมือนดังรูป

ทางด้ านขวา ของฟิ ลด์ id ให้ เลือก เหมือนรูปด้ านล่าง ซึง่ จะหมายถึงให้ ฟิลด์ id เป็ น primary key
ของเทเบิล division

เสร็จแล้ วให้ คลิกปุ่ ม บันทึก
ไอคอนมีความหมายดังนี ้
สาหรับแก้ ไข ชื่อฟิ ลด์ ชนิดของข้ อมูลที่เก็บ ไพรมารี คีย์ หรื อค่าเริ่มต้ นอื่นๆ
สาหรับลบฟิ ลด์นนๆ
ั ้ ออกจากตาราง
สาหรับกาหนดให้ ฟิลด์นนๆ
ั ้ เป็ นไพรมารี คีย์ (Primary Key)
สาหรับกาหนดให้ ฟิลด์นนๆ
ั ้ เป็ นเอกลักษณ์ (Unique)
สาหรับกาหนดให้ ฟิลด์นนๆ
ั ้ เป็ นดัชนี (Index)
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4. เสร็จสิ ้นขันตอนการสร้
้
างเทเบิล division จะเห็นว่า ที่ ดาต้ าเบส bcom มีตวั เลข 1 ซึง่
หมายถึงมีเทเบิลอยู่ 1 เทเบิล แล้ ว

5. ขันตอนต่
้
อมาเป็ นการเพิ่มข้ อมูล ให้ กบั เทเบิล division

5.1 ให้ คลิกที่เทเบิล division
5.2 คลิกแถบ แทรก
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5.3 ให้ ป้อนข้ อมูลหน่วยงาน 1 ผู้จดั การ และ 2 บัญชี เหมือนรูปด้ านล่าง

5.4 ให้ คลิกปุ่ ม ลงมือ
5.5 โปรแกรมจะแสดงข้ อความว่าแถวที่ถกู แทรก 2 หมายถึงเพิ่มข้ อมูล 2 เรคอร์ ด
ในเทเบิล division เรี ยบร้ อยแล้ ว

5.6 ถ้ าต้ องการดูวา่ มีข้อมูล 2 เรคอร์ ด จริงหรื อไม่ ให้ คลิกที่แถบเปิ ดดู
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จะเห็นข้ อมูล 2 แถว ซึง่ หมายถึง 2 เรคอร์ ด ที่เราใช้ โปรแกรม phpmyadmin
6. ให้ สร้ างข้ อมูลเรคอร์ ดเพิ่ม สาหรับเทเบิล division โดยคลิกแถบ แทรก แล้ วป้อนข้ อมูล ดัง
รูปด้ านล่าง แล้ วคลิกปุ่ ม ลงมือ

เมื่อต้ องการดูข้อมูล ให้ คลิกแถบเปิ ดดู จะเห็นข้ อมูลในเทเบิล division มี 4เรคอร์ ด ซึง่ เรา
สร้ างเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว
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ขันตอนต่
้
อมาให้ เพิ่มข้ อมูลลักษณะเดียวกับ โดยเพิ่มข้ อมูลของเทเบิล employee, province,
users โดยสร้ างข้ อมูล ตามตารางด้ านล่างนี ้
ข้ อมูลของเทเบิล employee

ข้ อมูลของเทเบิล users

ข้ อมูลของเทเบิล province
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การใช้ คาสั่ง SQL ในโปรแกรม PhpMyAdmin
1. การค้ นหา
การค้ นหาภายในแถบค้ นหา ทาให้ ง่ายต่อผู้ใช้ ที่ต้องการความสะดวก และ ง่ายต่อการใช้
งาน สาหรับหน้ าจอของเมนู การค้ นหา แสดงดังรูปด้ านล่าง

1.
2.
3.
4.

เลือกเทเบิล division
คลิกแถบ ค้ นหา
ช่อง ค่า จะให้ ป้อนข้ อความที่ต้องการค้ นหา เช่น ป้อนเลข 2
คลิกปุ่ ม ลงมือ

ผลลัพธ์ที่เห็นคือ หน่วยงานบัญชี เพราะเราค้ นหาด้ วยรหัส id ที่เท่ากับเลข 2
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2. การแก้ ไขข้ อมูล
สมมุตวิ า่ ต้ องการแก้ ไข ข้ อมูลของเทเบิล division
1. คลิกที่เทเบิล division
2. คลิกแถบ เปิ ดดู
3. ที่สว่ นหน้ าของแต่ละเรคอร์ ด จะมีรูปดินสอ ซึง่ หมายถึงการแก้ ไข เรคอร์ ด นันๆ
้

เช่น ต้ องการแก้ ไขข้ อมูลของหน่วยงาน ผู้จดั การ
ให้ คลิกที่รูปดินสอ แถวที่ id เท่ากับ 1 แล้ วจะเห็นจอภาพ ให้ แก้ ไขข้ อมูลได้ ตามรูปด้ านล่างนี ้

เมื่อต้ องการ save ให้ คลิกปุ่ ม ลงมือ
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3. การลบข้ อมูล
สมมุตวิ า่ ต้ องการลบ ข้ อมูลของเทเบิล division
1. คลิกที่เทเบิล division
2. คลิกแถบ เปิ ดดู
3. ที่สว่ นหน้ าของแต่ละเรคอร์ ด จะมีรูปกากบาทสีแดง ซึง่ หมายถึงการลบ เรคอร์ ด นันๆ
้

4. สมมุตวิ า่ ต้ องการลบข้ อมูลของเรคอร์ ด ผู้จดั การ ให้ คลิกเครื่ องหมาย กากบาท แถวที่
id เท่ากับ 1 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปด้ านล่าง เพื่อยืนยันการลบ
ถ้ าต้ องการลบ ให้ คลิกปุ่ ม ตกลง และถ้ าไม่ต้องการลบ ให้ คลิกปุ่ ม ยกเลิก
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4. การลบเทเบิล
การลบเทเบิลออกจากฐานข้ อมูลให้ คลิกที่ bcom จะเห็นเครื่ องหมายกากบาท ในแต่ละ
แถวของตาราง(เทเบิล) ซึง่ หมายถึงต้ องการลบเทเบิลใด ก็คลิกที่เครื่ องหมายกากบาท ที่
แถวนัน้
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เราสามารถลบเฉพาะข้ อมูลในเทเบิล หรื อ ลบข้ อมูลและลบเทเบิลนันได้
้
การเลือกด้ านหน้ าของเทเบิล คือการเลือกเทเบิลนัน้
ทากับที่เลือก มีความหมายหลายอย่าง เช่น
ลบข้ อมูล หมายถึง ลบข้ อมูลอย่างเดียว แต่โครงสร้ างเทเบิล ยังอยู่
โยนทิ ้ง หมายถึง ลบข้ อมูล และ ลบโครงสร้ างเทเบิลนันด้
้ วย

เมื่อเราป้อนเทเบิล division,employee,province,users เข้ าไปในฐานข้ อมูล bcom แล้ ว จะเห็น
หน้ าจอเป็ นดังนี ้
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5. การสารองข้ อมูล
คลิกที่ bcom แล้ วคลิกแถบ ส่งออก
1. คลิกเลือก ฐานข้ อมูลชื่อ bcom
2. คลิกแทบ ส่งออก
3. ตรวจสอบเทเบิล ว่าเลือกทังหมด
้
ทุกเทเบิล หรื อไม่
4. คลิกเลือกโครงสร้ าง
5. คลิกเลือกข้ อมูล
6. คลิกเลือก sql
7. คลิกปุ่ ม ลงมือ

เราจะได้ ไฟล์ชื่อ bcom.sql โดยไฟล์นี ้ จะมีทงโครงสร้
ั้
างของเทเบิล และมีข้อมูล อยูด่ ้ วย
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6. การนาไฟล์สารองมาใช้
1 สร้ างฐานข้ อมูล ชื่อ bcom
2 คลิกแทบ Import
3 คลิกปุ่ ม Browse…
4 เลือกไฟล์ bcom.sql ที่เราเก็บไว้
5. คลิกปุ่ ม ลงมือ

จะปรากฏให้ รูปด้ านล่าง ให้ คลิกปุ่ ม Browse… เพื่อเลือกไฟล์ bcom3209.sql แล้ วคลิกปุ่ ม ลงมือ
หน้ าจอจะแสดงเทเบิล 4 เทเบิล แสดงว่านาข้ อมูลเข้ าฐานข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ต่อไปนี ้คือ คาอธิบายของชนิดข้ อมูลแต่ละชนิดที่สามารถเลือกได้
VARCHAR : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวอักษร ทุกครัง้ ที่เลือกชนิดของฟิ ลด์เป็ นประเภท
นี ้ จะต้ องมีการกาหนดความยาวของข้ อมูลลงไปด้ วย ซึง่ สามารถกาหนดค่าได้ ตงแต่
ั้ 1 255 ฟิ ลด์ชนิดนี ้ เหมาะสาหรับการเก็บข้ อมูลสันๆ
้ เช่น ชื่อ นามสกุล หรื อหัวข้ อต่างๆ เป็ น
ต้ น... ในส่วนฟิ ลด์ประเภทนี ้ จะสามารถเลือก "แอตทริ บิวต์" เป็ น BINARY ได้ โดยปกติ
แล้ วการจัดเรี ยงข้ อมูลเวลาสืบค้ น (query) สาหรับ VARCHAR จะเป็ นแบบ casesensitive (ตัวอักษรใหญ่ และเล็กมีความหมายแตกต่างกัน) แต่หากระบุ "แอตทริบิวต์"
เป็ น BINARY การสืบค้ นจะไม่คานึงตัวอักษรว่าจะเป็ นตัวใหญ่ หรื อตัวเล็ก
CHAR : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวอักษร แบบที่ถกู จากัดความกว้ างเอาไว้ คือ 255
ตัวอักษร ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เหมือนกับ VARCHAR หากทาการสืบค้ นโดยเรี ยง
ตามลาดับ ก็จะเรี ยงข้ อมูลแบบ case-sensitive เว้ นแต่จะกาหนดแอตทริ บวิ ต์เป็ น
BINARY ที่จะทาให้ การเรี ยงข้ อมูลเป็ นแบบ non case-sensitive เช่นเดียวกับ
VARCHAR
TINYTEXT : ในกรณีที่ข้อความยาวๆ หรื อต้ องการที่จะค้ นหาข้ อความ โดยอาศัยฟี เจอร์
FULL TEXT SEARCH ของ MySQL เราอาจจะเลือกที่จะไม่เก็บข้ อมูลลงในฟิ ลด์ประเภท
VARCHAR ที่มีข้อจากัดแค่ 256 ตัวอักษร แต่เราจะเก็บลงฟิ ลด์ประเภท TEXT แทน โดย
TINYTEXT นี ้ จะสามารถเก็บข้ อมูลได้ 256 ตัวอักษร ซึง่ มองเผินๆ ก็ไม่ตา่ งกับเก็บลงฟิ ลด์
ประเภท CHAR หรื อ VARCHAR(255) เลย แต่จริงๆ มันต่างกันตรงที่ มันทา FULL TEXT
SEARCH ได้
TEXT : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่สามารถเก็บได้
มากขึ ้น โดยสูงสุดคือ 65,535 ตัวอักษร หรื อ 64KB เหมาะสาหรับเก็บข้ อมูลพวกเนื ้อหา
ต่างๆ ที่ยาวๆ
MEDIUMTEXT : เก็บข้ อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้ อมูลได้
16,777,215 ตัวอักษร
LONGTEXT : เก็บข้ อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้ อมูลได้
4,294,967,295 ตัวอักษร
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TINYINT : สาหรับเก็บข้ อมูลชนิดตัวเลขที่มีขนาด 8 บิต ข้ อมูลประเภทนี ้เราสามารถ
กาหนดเพิ่มเติมในส่วนของ "แอตทริบวิ ต์" ได้ วา่ จะเลือกเป็ น UNSIGNED หรื อ
UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมีความแตกต่างดังนี ้




UNSIGNED : จะหมายถึงเก็บค่าตัวเลขแบบไม่มีเครื่ องหมาย แบบนี ้จะทาให้
สามารถเก็บค่าได้ ตงแต่
ั ้ 0 - 255
UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนข้ างต้ น แต่วา่ หากข้ อมูลที่กรอกเข้ ามาไม่ครบ
ตามจานวนหลักที่เรากาหนด ตัว MySQL จะทาการเติม 0 ให้ ครบหลักเอง เช่น
ถ้ ากาหนดให้ ใส่ได้ 3 หลัก แล้ วทาการเก็บข้ อมูล 25 เข้ าไป เวลาที่สืบค้ นดู เราจะ
ได้ คา่ ออกมาเป็ น 025

หากไม่เลือก "แอตทริ บวิ ต์" สิ่งที่เราจะได้ ก็คือ SIGNED นัน่ ก็คือต้ องเสียบิตนึงไปเก็บ
เครื่ องหมาย บวก/ลบ ทาให้ สามารถเก็บข้ อมูลได้ อยูใ่ นช่วง -128 ถึง 127 เท่านัน้
SMALLINT : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 16 บิต จึงสามารถเก็บค่าได้
ตังแต่
้ -32768 ถึง 32767 (ในกรณีแบบคิดเครื่ องหมาย) หรื อ 0 ถึง 65535 (ในกรณี
UNSIGNED หรื อไม่คดิ เครื่ องหมาย) ซึง่ สามารถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ
UNSIGNED ZEROFILL ได้ เช่นเดียวกับ TINYINT
MEDIUMINT : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 24 บิต นัน่ ก็หมายความว่า
สามารถเก็บข้ อมูลตัวเลขได้ ตงแต่
ั้
-8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณีแบบคิด
เครื่ องหมาย) หรื อ 0 ถึง 16777215 (ในกรณีที่เป็ น UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมาย)
ซึง่ สามารถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เช่นเดียวกับ TINYINT
INT : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 32 บิต หรื อสามารถเก็บข้ อมูลได้ ตงแต่
ั้ 2147483648 ไปจนถึง 2147483647 ครับ (ในกรณีแบบคิดเครื่ องหมาย) หรื อ 0 ถึง
4294967295 (ในกรณีที่เป็ น UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมาย) ซึง่ สามารถเลือก
Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้ เช่นเดียวกับ TINYINT
BIGINT : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 64 บิต สามารถเก็บข้ อมูลได้ ตงแต่
ั้ 9223372036854775808 ไปจนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว (แบบคิด
เครื่ องหมาย) หรื อ 0 ถึง 18446744073709551615 (ในกรณีที่เป็ น UNSIGNED หรื อไม่
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คิดเครื่ องหมาย) ซึง่ สามารถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED
ZEROFILL ได้ เช่นเดียวกับ TINYINT
FLOAT[(M,D)] : ที่กล่าวถึงไปทังหมด
้
ในตระกูล INT นันจะเป็
้
นเลขจานวนเต็ม หากเรา
บันทึกข้ อมูลที่มีเศษทศนิยม มันจะถูกปั ดทันที ดังนันหากต้
้
องการจะเก็บค่าที่เป็ นเลข
ทศนิยม ต้ องเลือกชนิดขอฟิ ลด์เป็ น FLOAT โดยจะเก็บข้ อมูลแบบ 32 บิต คือมีคา่ ตังแต่
้ 3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E-38, 0 และ 1.175494351E-38 ถึง
3.402823466E+38

DOUBLE[(M,D)] : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่มี
ขนาดเป็ น 64 บิต สามารถเก็บได้ ตงแต่
ั้
-1.7976931348623157E+308 ถึง 2.2250738585072014E-308, 0 และ 2.2250738585072014E-308 ถึง
1.7976931348623157E+308
DECIMAL[(M,D)] : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่ใช้
กับข้ อมูลที่ต้องการความละเอียดและถูกต้ องของข้ อมูลสูง
ข้ อสังเกต เกี่ยวกับข้ อมูลประเภท FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลากาหนด
ความยาวของข้ อมูลในฟิ ลด์ จะถูกกาหนดอยูใ่ นรูปแบบ (M,D) ซึง่ หมายความว่า ต้ องมี
การระบุว่า จะให้ มีตวั เลขส่วนที่เป็ นจานวนเต็มกี่หลัก และมีเลขทศนิยมกี่หลัก เช่น ถ้ าเรา
กาหนดว่า FLOAT(5,2) จะหมายความว่า เราจะเก็บข้ อมูลเป็ นตัวเลขจานวนเต็ม 5 หลัก
และทศนิยม 2 หลัก ดังนันหากท
้
าการใส่ข้อมูล 12345.6789 เข้ าไป สิ่งที่จะเข้ าไปอยูใ่ น
ข้ อมูลจริงๆ ก็คือ 12345.68 (ปั ดเศษให้ มีจานวนหลักตามที่กาหนดไว้ )
DATE : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทวันที่ โดยเก็บได้ จาก 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31
ธันวาคม ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD
DATETIME : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทวันที่ และเวลา โดยจะเก็บได้ ตงแต่
ั ้ 1 มกราคม
ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ไปจนถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:59:59 โดยรูปแบบ
การแสดงผล เวลาที่ทาการสืบค้ น (query) ออกมา จะเป็ น YYYY-MM-DD HH:MM:SS
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TIMESTAMP[(M)] : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทวันที่ และเวลาเช่นกัน แต่จะเก็บใน
รูปแบบของ YYYYMMDDHHMMSS หรื อ YYMMDDHHMMSS หรื อ YYYYMMDD หรื อ
YYMMDD แล้ วแต่วา่ จะระบุคา่ M เป็ น 14, 12, 8 หรื อ 6 ตามลาดับ สามารถเก็บได้ ตงแต่
ั้
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึงประมาณปี ค.ศ. 2037
TIME : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทเวลา มีคา่ ได้ ตงแต่
ั ้ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59
โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HH:MM:SS
YEAR[(2/4)] : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทปี ในรูปแบบ YYYY หรื อ YY แล้ วแต่ว่าจะเลือก
2 หรื อ 4 (หากไม่ระบุ จะถือว่าเป็ น 4 หลัก) โดยหากเลือกเป็ น 4 หลัก จะเก็บค่าได้ ตงแต่
ั้
ค.ศ. 1901 ถึง 2155 แต่หากเป็ น 2 หลัก จะเก็บตังแต่
้ ค.ศ. 1970 ถึง 2069
้ ความสามารถ
ข้ อสังเกต ค่าที่เก็บในข้ อมูลประเภท TIMESTAMP และ YEAR นันจะมี
พอๆ กับ การเก็บข้ อมูลวันเดือนปี และเวลา ด้ วยฟิ ลด์ชนิด VARCHAR แต่ตา่ งกันตรงที่
จะใช้ เนื ้อที่เก็บข้ อมูลน้ อยกว่า เพราะ ฟิ ลด์ประเภท TIMESTAMP นันจะมี
้ ข้อจากัดในเรื่ อง
ของเวลาที่สามารถเก็บได้ คือจะต้ องอยูใ่ นระหว่าง 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึงแถวๆ
ค.ศ. 2037 อย่างที่บอก แต่หากเก็บเป็ น VARCHAR นันจะไม่
้
ตดิ ข้ อจากัดนี ้


ฟิ ลด์ชนิด YEAR ก็เหมือนกัน ใช้ เนื ้อที่แค่ 1 ไบต์เท่านันในการเก็
้
บข้ อมูล แต่ข้อจากัด
จะอยูท่ ี่ ปี ค.ศ. 1901 ถึง 2155 เท่านัน้ (หรื อ ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2 หลัก)
แต่หากเก็บเป็ น VARCHAR จะได้ ตงแต่
ั ้ 0000 ถึง 9999 เลย อันนี ้เลยอยูท่ ี่ความ
จาเป็ น

TINYBLOB : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทไบนารี ได้ แก่ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์
มัลติมีเดีย เป็ นต้ น คือไฟล์อะไรก็ตามที่อพั โหลดผ่านฟอร์ มอัพโหลดไฟล์ในภาษา HTML
โดย TINYBLOB นันจะมี
้ เนื ้อที่ให้ เก็บข้ อมูลได้ 256 ไบต์
BLOB : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่สามารถเก็บข้ อมูล
ได้ 64KB
MEDIUMBLOB : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บ
ข้ อมูลได้ 16MB
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LONGBLOB : สาหรับเก็บข้ อมูลประเภทไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บข้ อมูล
ได้ 4GB
ข้ อสังเกต ข้ อมูลประเภท BLOB นัน้ แม้ จะมีประโยชน์ในเรื่ องของการเก็บข้ อมูลประเภท
BINARY ให้ อยูก่ บั ตัวฐานข้ อมูล ทาให้ สะดวกเวลาสืบค้ นก็ตาม แต่มนั ก็ทาให้ ฐานข้ อมูลมี
ขนาดใหญ่เกินความจาเป็ นด้ วย ทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการสารองฐานข้ อมูลในกรณี
ที่ มีข้อมูลอัพโหลดไปเก็บมากๆ โดยปกติแล้ ว จะใช้ วิธีการอัพโหลดไปเก็บไว้ ในโฟลเดอร์
แล้ วเก็บลิงก์ไปยังไฟล์เหล่านัน้ เป็ นฟิ ลด์ชนิด VARCHAR มากกว่า
SET : สาหรับเก็บข้ อมูลที่เป็ นกลุม่ ของข้ อมูลที่ยอมให้ เลือกได้ 1 ค่าหรื อหลายๆ ค่า ซึ่ง
สามารถกาหนดได้ ถึง 64 ค่า

