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Chapter 1 

แนะน าการสร้างเวบ็ไซต์ 

 กอ่นท่ีเราจะสร้างเวบ็ไซต์ไดน้ั้น ควรท าความรู้จกัค าว่า  ‚เว็บไซต์‛  ให้พอเข้าใจถึงลกัษณะการท างาน

กนักอ่น เวบ็ไซต์ (Web Site) แปลตามค ากคื็อ Web แปลว่า เครือข่ายใยแมงมุม และ Site แปลว่า ท่ีตั้ ง,หรือท่ีอยู ่

อธิบายให้ เข้าใจได้ง่าย เว็บไซต์กคื็อ เว็บเพจหลายๆหน้า ซ่ึงเ ช่ือมโยงกนั  และจัดเกบ็ในรูปแบบของ 

เวิลด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web) เช่ือมโยงกนัทัว่โลก 

 

ภาพจาก: http://school.obec.go.th/borkruwitt/inter/internet01.gif 

 โดยทั่วไปการสร้างเว็บไซต์นั้ น จะเขียนด้วยภาษา HTML เป็นหลัก แต่อาจจะแทรกด้วย ภาษา 

PHP,JavaScript,ASP เพ่ือใช้ในการค านวณ ประมวณผล หรือรันโปรแกรมต่างๆ ในท่ีน้ีจะใช้ PHP ในการ

ประมวณผลและติดต่อกบัโปรแกรม SCILAB ซ่ึงจะตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพ่ือเตรียมพร้อมกอ่นการใช้

งานเราจะใช้โปรแกรม AppServ ซ่ึงเป็นชุดติดตั้ งท่ีรวมโปรแกรมต่างๆท่ีเก ีย่วข้องกบัการใช้งาน PHP มาใช ้

สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://www.appservnetwork.com ขั้นตอนติดตั้งมีแนวทางดงัน้ี 

 

 

 

http://www.appservnetwork.com/


คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 2 

 

1. หลงัจากดาวน์โหลดโปรแกรมมาแลว้ให้ดลัเบิลคลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา  จะเขา้สู่หนา้จอ

การติดตั้งเหมือนกบัโปรแกรมทัว่ไป 

2. จะปรากฏหนา้จอตวัช่วยการติดตั้ง คลิก Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หนา้จอเง่ือนไขการใชง้าน ให้คลิก I Agree 
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4. ก  าหนดต าแหน่งการติดตั้ง ให้ใชค่้าดีฟอลต์คือ C:\AppServ 

 
 

5. เลือกโปรแกรมท่ีจะติดตั้ง ให้เลือกทั้งหมด 
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6. ก  าหนดช่ือเซิร์ฟเวอร์ ให้ก  าหนดเป็น localhost และ อีเมล ์ให้ใส่เมล์อะไรกไ็ด ้ในตวัอยา่งจะใช ้

webmaster@npru.ac.th จากนั้น คลิก Next 

 
 

7. ก  าหนดพาสเวิร์ดของ MySQL ค่าน้ีส าคญัมากเราตอ้งจ าให้ได ้มิฉะนั้นจะไม่สามารถใชง้านฐานขอ้มูล

ได ้ช่อง Character Sets And Collations ให้ก  าหนดเป็น UTF-8 Unicode 

 
 

mailto:webmaster@npru.ac.th
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8. จากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอการติดตั้ง ให้รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ 

หลงัจากติดตั้งโปรแกรม AppServ เสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ทดสอบการติดตั้งว่าโปรแกรมท่ีเราติดตั้งไปนั้นใช้

งานไดห้รือไม่ ให้เปิดโปรแกรม Browser ช้ึนมา พิมพ ์  http://localhost  จะปรกกฎหนา้จอดงัรูป แสดงว่าการ

ติดตั้งโปรแกรมนั้นสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 
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Chapter 2 

ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกบั SCILAB 

ภาษาท่ีใชใ้นเขียนเวบ็ไซต์เพ่ือติดต่อกบั  SCILAB  มีดงัน้ี 

HTML (Hypertext Markup Language) 

ใชใ้นการก  าหนดรูปแบบของเอกสารเวบ็เพจ ลกัษณะของค าสัง่จะเรียกว่า แท๊ก (Tag) ใช้ในการระบุ

จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของค าสัง่ท่ีต้องการจดัรูปแบบเอกสาร ซ่ึงแท๊กใน HTML มีอยู่มากมายเช่น การก  าหนด

ตวัอกัษร ตาราง พ้ืนหลงั ฯลฯ 

โครงสร้างของ HTML 

 จะประกอบไปดว้ยแท๊กหลกัๆดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 จากโคด้น้ี  <html>…..</html>คือ เอกสาร HTML ทั้งหมด ซ่ึงภายในกจ็ะมีองค์ประกอบท่ีส าคญัๆอยู ่ 2 

ส่วนคือ  

 

 

<html> 

<head> 

 <title>…</title> 

</head> 

<body> 

 ……………………… 

 ……………………… 

</body> 

</html> 
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1. ส่วนของ Header  

จะอยูร่ะหว่าง <head>…..</head>ในส่วนน้ีเราจะเขียนแท๊กท่ีใชเ้ป็นขอ้ก  าหนดดงัตาราง 

<head>…..</head> ใชก้  าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของส่วนหัวเอกสาร 

<title>…..</title> ก  าหนดช่ือของเอกสาร ซ่ึงจะปรากฏท่ี Title Bar 

<mata> ใชใ้นการก  าหนดขอ้มูลพิเศษบางอยา่ง เช่น คียเ์วิร์ด (keyword) และ

ค าอธิบายส าหรับเสิร์ชเอนจ้ิน (Search Engine) หรือการรีเฟรชเพจ (Refresh 

Page) เป็นตน้ 

<style>…</style> ใชใ้นการก  าหนดรูปแบบ CSS  

<link> ใชส้ าหรับการเช่ือมโยงรูปแบบของ CSS จากไฟลภ์ายนอก 

<script>…</script> ใชใ้นการเรียกใชง้าน JavaScript  

 

2.  ส่วนของ Body อยูร่ะหว่าง <body>….</body> 

ในแต่ละแท๊ก จะมีข้อก  าหนดย่อยๆ ท่ีเรียกว่า แอตทริบิวต์ เช่น แท๊กเก ีย่วกบัตัวอกัษร จะมีการก  าหนดชนิด ,

ขนาด, สีตวัอกัษร เป็นต้น โดยท่ีแต่ละแท๊กกจ็ะมีแอตทริบิวต์ท่ีแตกต่างกนัไป และเราจะเรียกทุกๆอย่างท่ีอยู่

ระหว่างแท๊กเปิดไปจะถึงแท๊กปิดว่า อิลิเมนต์ (Element) รูปแบบการก  าหนดแอตทริบิวต์คือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

 

<ช่ือแท๊ก  แอตทริบิวต์ท่ี1=‚ค่าท่ีก  าหนด‛แอตทริบิวต์ท่ี2=‚ค่าท่ีก  าหนด‛แอตทริบิวต์ท่ี3=‚ค่าท่ีก  าหนด‛…>ขอ้ความ</ช่ือแท๊ก> 

<font face=‛Tahoma‛ size=‛14‛ color=‛red‛>ทดสอบ</font> 
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เร่ิมต้นกบั PHP 

PHP แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page แต่ ต่อมากเ็ปล่ียนเป็นย่อมาจาก PHP Hypertex t 

Preprocessor เป็นภาษาสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ (server-side scripting language) หมายถึงการประมวลผลจะ

เกดิข้ึนบนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) แลว้ส่งผลลพัธ์กลบัมายงัเคร่ืองลูกข่าย (Client) การเขียน PHP จะแทรกลงบน

เอกสาร HTML ด้วยการเปิดแท๊ก <?php และปิดด้วยแท๊ก ?>หรือ แท๊ก <?...?> กไ็ด้เช่นกนั PHP เป็นโอเพ่น

ซอ ร์ ส  (Open Source) สา ม า ร ถด า ว น์ โห ลด  PHP  ม า ใช้ ง า น ได้ฟ รี จ า ก เ ว็บ ไซต์ ข อ ง  PHP 

(www.php.net/downloads.php) 

 การจัดเก็บและการทดสอบการท างาน 

การจดัเกบ็ไฟล ์PHP นั้นตอ้งจดัเกบ็ไวใ้น Document Root ท่ีเราก  าหนด ส าหรับค่าดีฟอลต์ของ AppServ คือ 

C:\AppServ\www\ และสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ส าหรับเกบ็ไฟลช่ื์อ scilab_php 
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ทดสอบการท างานดว้ยค าสัง่ง่ายๆโดยการเปิดโปรแกรม Notepad แลว้พิมพค์ าสัง่ ดงัน้ี 

 

ผลการรันโปรแกรม 

 

การแสดงผล 

การแสดงผลของ PHP มีอยูห่ลายรูปแบบค าสัง่ แต่ในท่ีน้ีจะใช้ 2 ค าสัง่หลกัๆ คือ print และ echo  

ฟังกช์ัน print() 

รูปแบบค าสัง่ 

  

 

 

Print (ผลลพัธ์);  หรือ print ผลลพัธ์; 

ธ 
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ตวัอยา่ง 

 

ฟังกช์ัน echo() 

เป็นค าสัง่ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เพราะท างานไดร้วดเร็วกว่าค าสัง่ print เน่ืองจากค าสัง่น้ีไม่มีการตรวจสอบ

ขอ้ผิดพลาด 

รูปแบบค าสัง่  

 

ตวัอยา่ง 

 

 

ค าอธิบาย (Comment) 

 การเขียนค าอธิบายคือการแทรกข้อความเขา้ไปในโคด้โปรแกรมแต่จะไม่น าไปประมวลผล ในภาษา PHP นั้น

จะใชรู้ปแบบเดียวกนักบั JavaScript คือ 

Single-line comment จะใช ้Comment ท่ีละบรรทดั เช่น  //Comment PHP 

Multiple-line comment จะใช ้Comment คร้ังละหลายๆบรรทดัติดต่อกนั เช่น 

 

 

 

 

echo (ผลลพัธ์);  หรือ echo ผลลพัธ์; 

ธ 

print("PHP &Scilab"); 

print "PHP world"; 

echo("PHP & Scilab"); 

echo "PHP world"; 

/*  This is the comment PHP 

      This is Multiple-line Comment 

*/ 
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ตวัแปร (Variable) 

การเขียนโปรแกรม PHP นั้นกเ็หมือนกบัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงจะก  าหนดตวัแปรเพ่ือจอง

พ้ืนท่ีในหน่วยความจ าส าหรับเกบ็พกัขอ้มูล ซ่ึงมีวิธีการก  าหนดตวัแปรดงัน้ี 

 ตวัแปรใน PHP จะตอ้งข้ึนตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย ‚$‛ เช่น $name, $data, $_file เป็นตน้ 

 ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษร a-z หรือ A-Z หรือเคร่ืองหมาย ‚-‚ เท่านั้น ห้ามข้ึนตน้ดว้ยตวัเลขหรืออกัขระ

อ่ืนๆ 

 ตวัแปรใน PHP ไม่จ าเป็นต้องระบุชนิดขอ้มูล เน่ืองจากตวัแปรแต่ละตวัสามารถเกบ็ข้อมูลชนิดใดกไ็ด้  

 การเขียนตวัแปรดว้ยลกัษณะตวัพิมพท่ี์แตกต่างกนั ถือว่าเป็นตวัแปรคนละตวัไม่ใช่ตวัเดียวกนั เช่น 

$abc ,$ABC $aBC ถือเป็นคนละตวักนั 

 การก  าหนดค่าให้กบัตวัแปรชนิดสตริง(ตวัอกัษร) จะตอ้งก  าหนดให้อยูภ่ายในเคร่ืองหมาย Single Quote 

(‘-’) หรือ Double Quote (‚-‛) เช่น $name = ‚วิโรจน์‛ 

 การก  าหนดค่าให้กบัตวัแปรชนิดตวัเลข สามารถระบุค่าเขา้ไปไดโ้ดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมาย Single Quote 

(‘-’) หรือ Double Quote (‚-‛) ถา้ใส่เคร่ืองหมายทั้งสองน้ี โปรแกรมจะถือว่าเป็นขอ้มูลชนิดสตริงทนัที

เช่น $number = 12  

เคร่ืองหมาย Single Quote และ Double Quote  

 ถา้เราตอ้งการก  าหนดค่าให้กบัตวัแปรชนิดสตริงใน PHP สามารถใช้ไดท้ั้ง Single Quote และ Double 

Quote แต่ทั้ง Single Quote และ Double Quote กมี็ขอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้งในเร่ืองของการแสดงผลเม่ือเราตอ้งการ

ก  าหนดค่าให้ก  าตวัแปรเพ่ือจะน าผลลพัธ์ไปแสดง ถา้ตวัแปรนั้นอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย Single Quote จะไม่

สามารถแสดงค่าของตวัแปรไดเ้พราะส่ิงท่ีเราเขียนไปจะแสดงผลออกมาเช่นนั้นเปรียบเทียบจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ผลลพัธ์ 

 

จากผลลพัธ์แสดงว่าเราไม่สามารถท่ีจะก  าหนดค่าเพ่ือแสดงภายใตเ้คร่ืองหมาย Single Quoteได ้

Predefined Variables 

 Predefined Variables คือตวัแปรท่ี PHP สร้างไวล่้วงหนา้แลว้เพ่ือความสะดวกในการน าไปใชแ้ละให้

เป็นค่าพ้ืนฐานในการใชง้าน ส่วนใหญ่ตวัแปรเหล่าน้ีมกัจะเกบ็ข้อมูลส าคญับางอยา่งเอาไว ้ตวัแปรชนิดน้ีจะมี

ลกัษณะเป็นอาร์เรยม์ากกว่าแบบธรรมดา ซ่ึงมีอยูห่ลายตวัแต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะบางตวัท่ีส าคญัและจ าเป็น

ต่อการใชง้าน เพ่ือติดต่อกบั SCILAB เท่านั้น รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถเรียกดูไดท่ี้ไฟล ์phpinfo.phpไปท่ี

หัวขอ้ PHP Variables 
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$_SERVER 

 ตัวแปร $_SERVER เป็นตัวแปรท่ีใช้เกบ็ข้อมูลท่ีเก ีย่วข้องกบัการเช่ือมต่อระหว่างไคลเอนต์กบั

เซิร์ฟเวอร์ เช่น ช่ือโฮสต์ พาธในการเกบ็ข้อมูล เมธอดในการส่งข้อมูล เป็นต้น ตัวแปร $_SERVER น้ีเร่ิมใช้

ตั้งแต่ PHP 4.1.0 เป็นตน้มา โดยในเวอร์ชั่นกอ่นหน้าน้ีจะใช้ช่ือตัวแปรน้ีว่า $HTTP_SERVER_VARS การอา้ง

ถึงขอ้มูลในตวัแปร $_SERVER จะใชรู้ปแบบคือ  

 

เม่ือ variable_name คือขอ้มูลท่ีเราตอ้งการทราบ ซ่ึงในการใชง้าน PHP เพ่ือติดต่อกบั SCILAB นั้นมีการใชง้าน

ดงัน้ี 

$_SERVER[‘SystemRoot’] 

จะเกบ็ไดเรกเทอรีท่ีเกบ็ไฟลร์ะบบปฏิบติัการ(System) เอาไว  ้

$_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] 

ตวัแปรน้ีจะเกบ็ โฮมไดเรกเทอรี (Home Directory) คือไดเรกเทอรีท่ีเกบ็ไฟลเ์วบ็ไซต์ท่ีเราสร้างข้ึนทั้งหมด 

ชนิดขอ้มูล (Data Type) 

 ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐานใน PHPมีดงัน้ี 

ชนิดข้อมูล ค าอธิบาย 

ตรรกศาสตร์ ค่าความจริงหรือท่ีเรียกว่าตรรกะ จะมีค่าเป็นจริง (True) หรือ เท็จ 
(False) 

เลขจ านวนเตม็ เป็นเลขจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ หรือศูนย์ 

จ านวนทศนิยม(Float หรือ Double) เป็นเลขทศนิยม 

สตริง(String) ค่าท่ีเป็นตวัอกัษรทั้งหมด 

 

 

$_SERVER[‘variable_name’]; 
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การตรวจสอบชนิดข้อมูล 

 ในจะใช้ฟังกช์นั gettype() ดงัตวัอยา่ง 

โคด้โปรแกรม                                                 ผลลพัธ์ 

 

ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) 

ตวัด าเนินการ ช่ือ ตวัอย่าง (ให้ $a=20, $b=3) 

+ บวก(Addition) $a + $b = 23 

- ลบ(Subtraction) $a - $b = 17 

* คูณ (Multiplication) $a * $b = 60 

/ หาร (Division) $a / $b = 6.66 

% โมดูลสั (Modulus)การหาเศษจากการ
หาร 

$a % $b = 2 

 

ตวัด าเนินการเพ่ิม/ลดค่า (Incrementing/Decrementing Operator) 

 ไดแ้กต่วัด าเนินการ ++ และ -- ซ่ึงตอ้งการตวัถูกด าเนินการตวัเดียว (Unary Operator) และตอ้งเป็นตวั

แปรเท่านั้น โดยจะเพ่ิมค่าของตวัแปรข้ึน 1 และลดค่าของตวัแปรลง 1 ตามล าดบั 
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การใชง้านมีทั้งระบุไวห้นา้ตวัแปรและหลงัตวัแปร ซ่ึงมีความหมายแตกต่างกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 

ตวัอย่างการใช้งาน ผลลัพธ์ 

++$a เพ่ิมค่าของ $a ข้ึน 1 กอ่น แลว้จึงก  าหนดค่าให้กบั $a (++$a จะมีค่าเท่ากบั $a ท่ีเพ่ิมค่า
แลว้)เช่น ก  าหนด $a = 200    ++$a จะมีค่าเท่ากบั 201 

$a++ ให้ค่าของ $a กอ่น แลว้จึงให้ค่าของ $a ($a++จะมีค่าเท่ากบั $a กอ่นเพ่ิมค่า)เช่น  
ก  าหนด $a = 200      $a++ จะมีค่าเท่ากบั 200 

--$a ลดค่าของ $a ลง 1 กอ่น แลว้จึงก  าหนดค่าให้กบั $a (--$a จะมีค่าเท่ากบั $a ท่ีลดค่าแลว้)
เช่น ก  าหนด $a = 200      --$a จะมีค่าเท่ากบั 199 

$a-- ให้ค่าของ $a กอ่น แลว้จึงลดค่าให้กบั $a ($a--จะมีค่าเท่ากบั $a กอ่นการลดค่า)เช่น 
ก  าหนด $a = 200      $a--จะมีค่าเท่ากบั 200 

ตวัด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) 

ใชเ้ปรียบเทียบค่า 2 ค่าว่าเท่ากนั มากกว่า หรือ นอ้ยกว่า โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นค่าตรรกะ คือ จริง (True) และ 

เท็จ (False) อยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ 

ตวัด าเนินการ ช่ือ ตวัอย่าง ค าอธิบาย 

== เท่ากบั (Equal) $a == $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่าเท่ากบั $b 

=== เหมือนกบั (Identical) $a === $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่าเท่ากบั $b และขอ้มูลต้อง
เป็นชนิดเดียวกนั 

!= หรือ <> ไม่เท่ากบั (Not equal) $a != $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่าไม่เท่ากบั $b 

!== ไม่เหมือนกบั (Not 
identical) 

$a !=== $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่าไม่เท่ากบั $b หรือเม่ือเป็น
ขอ้มูลคนละชนิดกนั 

< นอ้ยกว่า (Less than) $a < $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่านอ้ยกว่า $b 

> มากกว่า (Greater than) $a > $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่ามากกว่า $b 

<= นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั (Less 
than or equal to) 

$a <= $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั $b 

>= มากกว่าหรือเท่ากบั 
(Greater than or equal to) 

$a >= $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั $b 
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ตวัด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 

ตวัด าเนินการ ช่ือ ตวัอย่าง ค าอธิบาย 

&&หรือ and และ $a&& $b ให้ค่า TRUE กต่็อเม่ือ $a และ$bเป็นจริงทั้งคู่ 

|| หรือ or หรือ $a || $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a หรือ$bตวัใดตวัหน่ึงเป็นจริง
ถา้ตวัใดตวัหน่ึงเป็นเท็จ จะให้ค่า FALSE 

xor Exclusive or $a xor $b ให้ค่า TRUE เม่ือ $a หรือ$bตวัใดตวัหน่ึงเท่านั้น
เป็น TRUE แต่ถา้เป็น TRUE ทั้งคู่ หรือ เป็น 
FALSE ทั้งคู่ จะให้ค่าเป็น FALSE 

! นิเสธ !$a ให้ค่าตรงกนัขา้มกบั $a ถา้ $a เป็น TRUE จะได ้
FALSE แต่ถา้ $a เป็น FALSE จะไดค่้าเป็น TRUE 

 

เงือ่นไขและการตดัสินใจ 

 เง่ือนไขและการตดัสินใจใน PHP ถือว่าส าคญัและจะใชบ่้อยมากในการเขียนโปรแกรม เพราะในการใช้

งานจริงนั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบเง่ือนไข เพ่ือให้โปรแกรมท่ีเราเขียนข้ึนมานั้นท างานไดถู้กตอ้งตามการ

ออกแบบและความตอ้งการ ในท่ีน้ีนั้นจะใชห้ลกัๆอยูด่งัน้ี  

 ค าสัง่ if, else และ else if 

 ค าสัง่ switch 

ค าส่ัง if 

 ค าสัง่ if จะตรวจสอบเง่ือนไขถา้เง่ือนไขเป็นจริงกจ็ะท างานในบรรทดัต่อไป ถา้เป็นเท็จกจ็ะขา้มไปท า

บรรทดัอ่ืน ค าสัง่ if จะมีเคร่ืองหมายปีกา ( { }) หรือไม่มีกไ็ด ้
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                                      รูปแบบของค าสัง่คือ  

 

 

 

ตวัอยา่ง 

 

ผลลพัธ์ 

 

ค าส่ัง if…else 

 ค าสัง่ if…else นั้นมี 2 ทางเลือก จะท าการตรวจสอบเง่ือนไข ถา้เง่ือนไขเป็นจริงกจ็ะท าในค าสัง่เม่ือ

เง่ือนไขเป็นจริง ถา้เง่ือนไขเป็นเท็จ กจ็ะท าในงานในเง่ือนไขท่ีเป็นเท็จ  

รูปแบบของค าสัง่คือ 

 

 

 

if ( เง่ือนไข){ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

} 

 

 

if ( เง่ือนไข){ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

}else{ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ; 

} 

 

 



คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 18 

 

ค าส่ัง if...elseif 

 ค าสัง่ if…elseif นั้น มีมากว่า 2 ทางเลือก โดยจะท าการตรวจสอบเง่ือนไขไปเร่ือยๆ จนกว่าจะส้ินสุด

เงือนไขท่ีเราก  าหนด 

                     รูปแบบของค าสัง่คือ 

 

 

 

 

 

ค าส่ัง switch() 

 ค าสัง่ switch() นั้นกเ็ป็นการติดสินใจแบบหลายทางเลือกโดยการตรวจสอบเง่ือนไขแลว้ขา้มไปท าใน

ค าสัง่ท่ีเง่ือนไขเป็นจริง จากนั้นจะออกจาก ค าสัง่ switch ไป 

รูปแบบของค าสัง่คือ 

 

 

 

 

 

 

If( เง่ือนไขท่ี 1){ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

}elseif(เง่ือนไขท่ี 2){ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

}elseif(เง่ือนไขท่ี 3){ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

}else{ 

--- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ; 

} 

 

 

switch(ค่าท่ีรับมา){ 

case เง่ือนไขท่ี 1: 

 --- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

 break; 

case เง่ือนไขท่ี 2: 

 --- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

 break; 

case เง่ือนไขท่ี 3: 

 --- ค าสั่งต่างๆเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 

 break; 

} 
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การท าซ ้า (Repetition) 

 คือการประมวลผลค าสัง่ท่ีซ ้ าๆกนั ตามเง่ือนไขท่ีเราก  าหนด หรือเรียกกนัว่าการวนลูป (Looping) การ

ท าซ ้ าหรือการวนลูปน้ีมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรม เพราะจะช่วยลดการเขียนโปรแกรมท่ีซ ้ าๆหลาย

บรรทดัรวมไวใ้นลูป ท าให้การท างานของโปรแกรมกระชบัข้ึนการตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดในโคด้ของ

โปรแกรมกก็ระท าไดส้ะดวกข้ึน 

ค าส่ัง while 

 ค าสัง่ while จะท าการประมวลผลค าสัง่ต่างๆไปเร่ือยๆจนกว่าเง่ือนไขจะเป็นเท็จ 

รูปแบบของค าสัง่คือ 

 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

ค าส่ัง do…while 

 ค าสัง่ do…while จะท าค าสัง่ท่ีก  าหนดกอ่น แลว้ท าการตรวจสอบเง่ือนไขทีหลงั ถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะ

กลบัมาท างานในค าสัง่อีกคร้ัง ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆจนกว่าจะเง่ือนไขจะเป็นเท็จ  

 

 

while ( เง่ือนไข){ 

--- ค าสั่งต่างๆ; 

} 

 

 
<? 

$i=1; 

while($i <= 10){ 

 echo "Hello! ".$i ."<br>"; 

 $i++; 

} 

?> 
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รูปแบบ 

 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

 

ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง 

 ฟังกช์ันท่ีเก ีย่วของกบัการจัดการสตริงใน PHP นั้นมีฟังกช์ันให้ใช้มากมาย ซ่ึงในท่ีน้ีนั้นเราจะน ามา

แสดงเฉพาะท่ีน่าสนใจและเก ีย่วข้องกบัการใช้งานร่วมกบั SCILAB เท่านั้น ซ่ึงในการสร้างเว็บไซต์เพ่ือติดต่อ

กบั SCILAB นั้น ฟังกช์นัท่ีเก ีย่วกบัการจดัการสตริงนั้นจะมีการใชง้านบ่อยมาก เพราะ การแสดงผลลพัธ์ท่ีส่งมา

จากโปรแกรม SCILAB นั้น รูปแบบจะไม่คงท่ีและไม่สามารถน ามาแสดงผลบนเว็บเพจได้ทันที ต้องใช้ฟังกช์ัน

เหล่าน้ีในการจดัการรูปแบบของผลลพัธ์เสียกอ่น 

ฟังก์ชัน strlen() 

 เป็นฟังกช์ันท่ีใช้ในการหาความยาวของสติง หรือนบัจ านวนสติง ซ่ึงจะนบัรวมช่องว่างเป็น 1 ตวัอกัษร

ดว้ย  

รูปแบบ 

 

 

 

do{ 

--- ค าสั่งต่างๆ; 

}while ( เง่ือนไข ); 

 

 <? 

$i=1; 

do{ 

echo "Hello! ".$i ."<br>"; 

$i++; 

}while($i <= 10) 

?> 

strlen (สติง) 
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ตวัอยา่ง 

 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

ฟังก์ชัน explode() 

 เป็นฟังกช์ันในการแยกสตริงออกเป็นสตริงยอ่ยๆ ดว้ยการก  าหนดสตริงหรือสัญลกัษณ์ท่ีจะใชแ้ยก 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะถูกเกบ็อยูใ่นรูปแบบของ Array 

รูปแบบคือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

<? 

echostrlen("Hello world!"); 

?> 

 

Hello world! 

 

$result = explode (สัญลักษณ์ท่ีใช้แยก, สตริง) 

 

 <? 

$str = "Hello world."; 

print (explode(" ",$str)); 

?> 

Array ( [0] => Hello [1] => world. ) 
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ฟังกช์ัน implode() หรือ join() 

 ฟังกช์ันน้ีจะท างานตรงกนัขา้มกบั explode() คือเป็นการน าสตริงยอ่ยๆมารวมกนั ตามสัญลกัษณ์ท่ีเรา

ระบุ 

รูปแบบคือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

 

ฟังก์ชัน strstr() 

 ฟังกช์ันน้ีเป็นการตดัเอาเฉพาะสตริงท่ีเร่ิมตั้งแต่สตริงย่อยท่ีเราก  าหนดไปจนถึงจุดส้ินสุดของสตริงนั้นๆ 

รูปแบบคือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

$result = implode (สัญลักษณ์ท่ีใช้รวม, อาร์เรย์ของสตริง) 

 

 <? 

$arr = array('Hello','World!','Scilab','&','PHP!'); 

echo implode(" ",$arr); 

?> 

Hello World! Scilab& PHP! 

 

strstr (สตริงย่อย,สตริงหลัก) 

 

 <? 

echostrstr("Hello world!","w"); 

?> 

world! 
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ฟังก์ชัน substr() 

 เป็นฟังกช์ันท่ีใชต้ดัสตริงคลา้ยๆกบั strstr() แต่สามารถก  าหนดความยาวของสตริงท่ีตอ้งการได้ 

รูปแบบคือ 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

ฟังก์ชัน ltrim(), rtrim() และ trim() 

 ฟังกช์ันน้ีใชส้ าหรับการตดัช่องว่างท่ีอยูด่า้นซา้ย,ดว้นขวา, และทั้งสองขา้งของสตริงออกทั้งหมด 

รูปแบบคือ 

 

 

ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

substr (สตริงหลัก, ต าแหน่งเร่ิมต้น, ความยาว) 

 

 
<? 

echosubstr("Hello world!",6,5); 

?> 

world 

ltrim(สตริง) 

rtrim(สตริง) 

trim(สตริง) 

 

 

 

<? 

$str = "  Hello  "; 

echo ltrim($str)."<br>"; 

echo rtrim($str)."<br>"; 

echo trim($str)."<br>"; 

?> 
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ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Hello  ‚ 

‚  Hello‚ 

‚ Hello  ‚ 
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การจัดการไฟล์และไดเรกเทอร่ี 

การเปิดไฟล์, สร้างไฟล์ 

ในการอ่านขอ้มูลจากไฟลห์รือบันทึกข้อมูลลงไฟล ์จะตอ้งเร่ิมดว้ยการเปิดไฟลข้ึ์นมากอ่นโดยใช้ฟังกช์ัน 

fopen() ซ่ึงมีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 

  

filename ช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการเปิดหรือสร้างข้ึนใหม่ 

mode  วิธีการเปิดไฟล ์ซ่ึงมีหลายกรณี ดงัตาราง 

‘r’ อ่านอย่างเดยีว  ตวัชี้จะเร่ิมที่ต าแหน่งเร่ิมต้นของไฟล์  

‘r+’ อ่านและเขียนไฟล ์ ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล์ 
‘w’ เขียนไดอ้ยา่งเดียว ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล ์และถา้เป็นไฟลท่ี์มีอยูแ่ลว้จะตดัขอ้มูล

เดิมท้ิงทั้งหมด  แต่ถา้ไม่มีไฟลน้ี์อยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมาใหม่ 
‘w+’ อ่านและเขียนไฟล ์ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล ์และถา้เป็นไฟลท่ี์มีอยูแ่ลว้จะตัดขอ้มูล

เดิมท้ิงทั้งหมด  แต่ถา้ไม่มีไฟลน้ี์อยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมาใหม่ 
‘a’ เขียนไดอ้ยา่งเดียว ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งส้ินสุดไฟล ์และถา้ไม่มีไฟล์น้ีอยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมาใหม่ 
‘a+’ อ่านและเขียนไฟล ์ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งส้ินสุดไฟล์ และถา้ไม่มีไฟลน้ี์อยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมาใหม่ 
‘x’ เขียนไดอ้ยา่งเดียว ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล ์และถา้ไม่มีไฟลน้ี์อยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมา

ให้ใหม่ แต่ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ลว้จะคืนค่า false และจะแจง้ขอ้ผิดพลาด 
‘x+’ อ่านและเขียนไฟล ์ตวัช้ีจะเร่ิมท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ของไฟล ์และถา้ไม่มีไฟล์น้ีอยูจ่ะสร้างไฟลข้ึ์นมา

ให้ใหม่ แต่ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ลว้จะคืนค่า false และจะแจง้ขอ้ผิดพลาด 
use_include_path  ระบุค่าเป็น 1 เม่ือตอ้งการให้คน้หาไฟลจ์ากท่ีระบุไวใ้น include_pathในไฟลค์อนฟิกกูเรชนั 

(configuration file) 

 

 

 

int fopen (string  filename, string mode  [,int use_include_path]) 
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ตวัอยา่งการใชง้านเช่น 

 

 

การอ่านไฟล์ 

 การอ่านไฟลส์ามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้กก่ารอ่านไฟลด์ว้ยฟังกช์นั fgets(), fgetc(), fgetss(), fgetcsv() 

เพ่ืออ่านขอ้มูลมาเกบ็ไวใ้นตวัแปร และเม่ือเลิกใชไ้ฟลแ์ลว้ควรปิดไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fclose ซ่ึงจะให้ค่าเป็น true 

การปิดไฟลส์ าเร็จ และให้ค่าเป็น false หารการปิดไฟลล์ม้เหลว 

 ฟังกช์ั่นท่ีใช้ในการอ่านไฟลท์ั้งส่ี  มีหนา้ท่ีและวิธีการใชด้งัน้ี 

ฟังกช์ั่น fgets  ()  

 รูปแบบ 

  

 fp  ไฟล์พอยเตอร์ 

 length  ความยาวของขอ้ความ (ในหน่วยไบต์) ท่ีให้อ่าน โดยเร่ิมจากต าแหน่งของตวัช้ีเป็น 

                                         จ านวนเท่ากบั length – 1 ไบต์ แต่หากไม่ระบุ ค่าโดยปริยายของพารามิเตอร์ length น้ี

คือ 1024 

ฟังกช์ัน fgets  จะอ่านขอ้ความทีละ 1 บรรทดั นบัจากตวัช้ีปัจจุบนัและไม่เกนิจ านวน length-1 ไบต์ 

 

 

 

$file = @fopen("test.txt", "r"); 

 

string fgets (int fp [, int length ]) 

สัญลกัษณ์ @ เม่ือน ามาใชเ้ป็น prefix ของ expressions จะท าหนา้ท่ีเป็น Error Control Operator เพ่ือไม่ใหมี้การรายงานขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีการท างาน

ลม้เหลว 
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ตวัอย่าง การอ่านข้อความในไฟล ์fgets.txt คร้ังละไม่เกนิ 1024 ไบต์ 

  

          ฟังกช์ัน่ fgets() จะอ่านขอ้ความจากไฟล์เขา้มาทีละบรรทดั  (แต่บรรทดัละไม่เกนิ 1023 ไบต์) แลว้ส่งคืน

ขอ้ความนั้นกลบัออกไปจากฟังกช์ัน ขอ้ความจะถูกน าไปก  าหนดให้กบัตวัแปร $data ซ่ึงส าหรับขอ้ความใด ๆ ท่ี

ไม่ใช่สตริงว่าง (‚‛) จะถูกประเมินค่าเป็น true เสมอ จึงเกดิการวนลูปต่อไปเร่ือย ๆ แต่เม่ือฟังกช์ัน่ fgets() อ่าน

ไปจนกระทัง่พลจุส้ินสุดของไฟล ์ (End Of File – EOF) จะส่งคืนค่าสตริงว่างออกไป ซ่ึงจะถูกประเมินเป็นค่า 

false และท าให้ลูปจบการท างาน 

ฟังก์ชัน fgetc() 

 ฟังกช์ั่น fgetc() จะอ่านขอ้ความทีละตวัอกัษร มีรูปแบบการใชด้งัน้ี 

 รูปแบบ 

  

 fp   ไฟล์พอยเตอร์ 

หากพบจุดส้ินสุด(End Of File – EOF) จะคืนค่าเป็น false 

ฟังก์ชัน fgetss() 

 รูปแบบการใช้ฟังกช์ัน fgetss() PHP 4 

 รูปแบบ 

  

 

string fgetc (int fp) 

stringfgetss (int fp, int length [, string allowable_tags]) 
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 รูปแบบการใช้ฟังกช์ัน fgetss() PHP 5 

 

 fp  ไฟล์พอยเตอร์ 

length ความยาวของขอ้ความ (ในหน่วยไบต์) ท่ีให้อ่าน โดยเร่ิมจากต าแหน่งของตวัช้ีเป็น

จ านวนเท่ากบั length – 1 ไบต์ (ใน PHP5 พารามิเตอร์ length จ าเป็น optional 

parameter คือจะใส่หรือไม่กไ็ด)้ 

 allowable_tags ขอ้ความระบุแท็กในภาษา HTML ท่ีตอ้งการให้แสดง 

ฟังก์ชัน fgetcsv() 

             รูปแบบการใช้ฟังกช์นั fgetcsv() PHP4 

 รูปแบบ 

 

  

 รูปแบบการใช้ฟังกช์ัน fgetcsv() PHP5 

 รูปแบบ 

  

 fd  ไฟล์พอยเตอร์ 

length ความยาวของขอ้ความ (ในหน่วยไบต์) ท่ีให้อ่าน โดยเร่ิมจากต าแหน่งของตวัช้ีเป็น

จ านวนเท่ากบั length – 1 ไบต์ ค่าของพารามิเตอร์ length น้ีจะตอ้งมากกว่าความยาว

ของบรรทดัท่ียาวท่ีสุดในไฟล ์ส าหรับ PHP5 นั้นพารามิเตอร์ length จ าเป็น optional 

parameter คือจะระบุหรือไม่กไ็ด้ 

string fgetss (int fp[, int length [, string allowable_tags]]) 

 

srrayfgetcsv (resource handle, intlength [, string delimiter[, string enclosure]]]) 

srrayfgetcsv (resource handle [, intlength[, string delimiter [, string enclosure]]]) 
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delimiter ตวัแบ่งขอ้ความ (ขนาด 1 ตวัอกัษร) หากไม่ระบุไว ้ค่าโดยปริยายคือ เคร่ืองหมาย 

comma ( , ) 

enclosure เคร่ืองหมายส าหรับใชแ้บ่งขอ้ความ หากไม่ระบุ ค่าโดยปริยายคือเคร่ืองหมาย double 

quote (‚) (พารามิเตอร์ enclosure น้ีเร่ิมมีใช้ใน PHP4.3.0) 

ฟังกช์ัน fgetcsv() จะอ่านขอ้ความทีละบรรทดัและไม่เกนิ length – 1 ไบต์ เช่นเดียวกบัฟังกช์นั 

fgets() แต่ฟังกช์นั fgetcsv() จะสามารถอ่านไฟล์ในฟอร์แมต CSV (Comma –Separated Values) ซ่ึง 

แต่ละขอ้ความจะถูกแบ่งดว้ยตวัแบ่ง delimiter  ได ้โดยฟังกช์ัน่ fgetcsv() จะอ่านขอ้ความแต่ละบรรทดัแลว้ 

ให้ค่าเป็นอาร์เรยข์องแต่ละขอ้ความท่ีถูกคัน่ดว้ย delimiter 

การเขยีนลงไฟล์ 

การเขียนขอ้มูลลงเท็กซ์ไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fputs() มีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 

 รูปแบบ 

 

 

 fp ไฟล์พอยเตอร์ 

 str ขอ้ความท่ีตอ้งการเขียนลงไฟล์ 

 length ความยาวของขอ้ความ )ในหน่วยไบต์ (ท่ีให้เขียน  

 

 

 

 intfputs (int fp, string str [, int length]) 
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ตวัอยา่ง  การเขียนขอ้มูลลงไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fputs() 

<? php 

    $linklist[] = http://www.php.net; 

    $linklist[] = http://www.zend.com; 

    $linklist[] = http://www.apache.org; 

    $linklist[] = http://www.linux.org; 

    $fp = @fopen(‚link.htm‛, ‚w‛); 

foreach ($linklist as $eachlink) { 

fpust($fp, ‚<a href=’$eachlink’>$eachlink</a><br>\n‛; 

    } 

@fclose($fp) or die(‚Cannot close file.‛); 

?> 

ผลลพัธ์ของโปรแกรม 

 โปรแกรมขา้งบนน้ีจะสร้างไฟล์  link.htm ข้ึนมา และเขียนขอ้มูลท่ีเกบ็อยู่ในตวัแปรอาร์เรย ์ 

$linklist ลงไป ซ่ึงสุดทา้ยแลว้จะไดแ้ท็กซ์ไฟลท่ี์มีขอ้ความดงัน้ี 

<a href=’http://www.php.net’>http://www.php.net</a><br> 

<a href=’http://www.zend.com’>http://www.zend.com</a><br> 

<a href=’http://www.apache.org’>http://www.apache.org</a><br> 

http://www.php.net/
http://www.zend.com/
http://www.apache.org/
http://www.linux.org/


คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 31 

 

<a href=’http://www.linux.org’>http://www.linux.org</a><br> 

 ซ่ึงสามารถน ามาแสดงผลบนบราวเซอร์ได้ 

การอ่านและเขยีนไบนารีไฟล์ 

 ในการอ่านและเขียนไบนารีไฟล์นั้น แทนท่ีจะใชฟั้งกช์ัน fgets() และ fputs() ควรจะใชฟั้งกช์ั่น  

fread() และ fwrite() และหากระบบปฏิบติัการท่ีใชมี้ความแตกต่างระหว่างไบนารีไฟลก์บัแท็กซ์ไฟล์ก  ็

จ าเป็นตอ้งเพ่ิมตวัอกัษร b เขา้ไปในอาร์กวิเมนต์ mode ของฟังกช์ัน่ fopen() ดว้ย 

ฟังกช์ัน fread() 

 รูปแบบการใช้ฟังกช์ัน fread() 

 รูปแบบ 

 string fread (int fp, int lengh) 

 fp ไฟล์พอยเตอร์ 

 length ความยาวของขอ้ความ )ในหน่วยไบต์ (ท่ีให้อ่าน  

 ฟังกช์ัน fread() จะอ่านไฟลเ์ป็นจ านวน length ไบต์นบัจากต าแหน่งท่ีไฟล์พอยเตอร์ช้ีอยู่ และจะ 

หยดุอ่านเม่ือพบจุดส้ินสุดของไฟล ์(EOF) 

ฟังก์ชัน fwrite() 

 รูปแบบการใช้ฟังกช์ัน fwrite() 

 รูปแบบ 

 int fwrite (int fp, string string [, int length]) 
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 fp ไฟล์พอยเตอร์ 

 string ขอ้ความท่ีตอ้งการเขียนลงไฟล์ 

 length ความยาวของขอ้ความ )ในหน่วยไบต์ (ท่ีให้เขียน  

 ฟังกช์ัน fwrite() จะเขียนขอ้มูลลงไฟลเ์ป็นจ านวน length ไบต์หรือจนส้ินสุดขอ้ความใน 

อาร์กวิเมนต์ string และจะคืนค่าเป็นจ านวนไบต์ท่ีถูกเขียนลงไฟล ์หรือหากมีข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น -1 

ตวัอยา่งท่ี  7.5  การท าส าเนาไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fread() และ fwrite() 

<? php 

   $fp = @fopen(‚sample.zip‛, ‚rb‛); 

   $fpnew = @fopen(‚new_sample.zip‛,‛wb‛); 

while ($ln = @fread($fp, 1024 )) { 

fwrite ($fpnew,$ln); 

   } 

@fclsoe($fp) or die (‚Cannot close old file.‛); 

@fclose($fpnew) or die (‚Cannot cllse new file.‛); 

?> 

ผลลัพธ์ของโปรแกรม 

 ในตวัอยา่งน้ึจะท าการคดัลอกข้อมูลจากไฟล์ sample.zip คร้ังละ 1024 ไบต์ น ามาเกบ็ไวใ้นตวัแปร  

$ln แลว้จึงเขียนลงไฟล์ new_sample.zip ข้ึนมาใหม่ซ่ึงมีขอ้มูลเหมือนกบัไฟล ์sample.zip ทุกประการ 

ตรวจสอบการมีอยูข่องไฟล์ 
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รูปแบบ   

filename            ช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการตรวจสอบ 

 

ผลลพัธ์ 

 

การเรียกใชง้านไฟล ์ดว้ยค าสัง่ 

 

การลบไฟล์ 

การลบไฟล์ใน PHP จะใชฟั้งกช์ัน unlink() 

รูปแบบ  

  

ถา้การลบไฟลส์ าเร็จจะให้ค่าเป็น true และถา้ลม้เหลวจะให้ค่าเป็น false 

ฟังกช์ัน exec() 

 เป็นฟังกช์ันท่ีใชรั้นโปรแกรมภายนอก หรือค าสัง่ระบบ 

 

boolfile_exists( string  filename) 

int unlink(string filename) 
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รูปแบบคือ 

 

ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับโปรแกรม SCILAB 

ฟังกช์ัน file เป็นฟังกช์นัท่ีใชใ้นการเปิดหรือปิดแฟ้มขอ้มูลหรือไฟล์ 

รูปแบบคือ 

 
 
โดยท่ีพารามิเตอร์ 

o 'open'                          เป็นการบอกโปรแกรมให้เปิดไฟล์ filename ข้ึนมาใชง้าน 
o filename                     เป็นช่ือไฟลข์้อมูลท่ีตอ้งการจะเรียกข้ึนมาใชง้าน 
o status                          เป็นการก  าหนดสถานะของไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาใชง้านซ่ึงมีอยู่4รูปแบบคือ 

 "new"          หมายถึงไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาจะตอ้งไม่เคยมีอยู่ในไดเร็กทอรีท างาน 
 "old"            หมายถึงไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาจะตอ้งมีอยูแ่ลว้ในไดเร็กทอรีท างาน 
 "unknown"   หมายถึงไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาจะมีอยูห่รือไม,มีอยู่ในไดเร็กทอรีท างานกไ็ต้ 
 "scratch"       หมายถึงไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาจะถูกลบท้ิงหลงัจากเสร็จส้ินการท างาน 

o Unit                              เป็นเลขจ านวนเต็มท่ีโปรแกรมใชอ้า้งถึงช่ือไฟล ์filename นั้น 

หมายเหตุหลงัจากเสร็จส้ินการใชง้านไฟลท่ี์เปิดข้ึนมาแลว้ จะตอ้งท าการปิดการท างานของไฟลน์ั้นดว้ยเสมอ 

โดย ใช้ฟังกช์ันดงัน้ี 

 

 

ในทางปฏิบติัฟังกช์นัทั้งสองน้ีมกัจะใชง้านคู่กนัเสมอ 

 

String exec( string$command [, array &$output [, int&$return_var]] ); 

unit = file('open', filename, [status]) 

file(‘close', unit) 
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ฟังก์ชัน fprintf 

เป็นฟังกช์ันท่ีท าหนา้ท่ีพิมพค่์าของตวัแปรลงไปเกบ็ไวใ้นไฟล์ แทนท่ีจะแสดงผลออกมาท่ีหนา้ต่างฟังกช์นั 

รูปแบบคือ 

 

 

โดยท่ีพารามิเตอร์ 

o file     เป็นช่ือของไฟลท่ี์ตอ้งการจะให้เกบ็ค่าของตวัแปร value_l – n 
o format    รหัสควบคุมการพิมพ์ 
o value_i - n เป็นตวัก  าหนดว่าจะให้ขอ้มูลใดแสดงผลออกมาท่ีหนา้ต่างค าสัง่ 

 

ตารางที่ 1.1 รหัสรูปแบบในโปรแกรม SCILAB 

รหัสรูปแบบ ค าอธิบาย 
%d      แสดงผลเป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบแบบมีเคร่ืองหมาย (signed integer) 
%u แสดงผลเป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบแบบไม ,มีเคร่ืองหมาย (unsigned integer) 
%x หรือ %x แสดงผลเป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบหกแบบไม ,มีเคร่ืองหมาย 
%f แสดงผลเป็นเลขจ านวนจริง 
%e แสดงผลเป็นเลขจ านวนจริงในรูปของเลขยกก  าลงั 
%c แสดงผลตวัอกัขระ 
%s แสดงผลสายอกัขระ 

 

 

 

 

fprintf(file, format, value_l,..., value_n) 
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ตารางที่ 1.2 รหัสบงัคบัการพิมพ์ในโปรแกรม SCILAB 

รหัสบังคับการพิมพ์ ค าอธิบาย 

\n ข้ึนบรรทดัใหม่ 

\t แท็ป (tab) ในแนวนอน 

\v แท็ปในแนวตั้ง 

\b เล่ือนเคอร์เซอร์ไปลบตวัอกัขระทางซา้ยมือหน่ึงตวัอกัขระ  

\r เคร่ืองหมาย return เหมือนกบัการกดปม Enter 

\f ข้ึนหนา้ใหม่ 

\a ส่งเสียงดงัออกล าโพงหน่ึงคร้ัง 

\\ เคร่ืองหมาย \ (backslash) 

\’ เคร่ืองหมาย ' (single quote) 

\” เคร่ืองหมาย " (double quote) 

\? เคร่ืองหมาย ? (question mark) 

\000 พิมพต์วัอกัขระท่ีมีเลขฐานแปดตรงกบัค่า 000 

\xhh พิมพต์วัอกัขระท่ีมีเลขฐานสอบหกตรงกบัค่า hh 
 

ตวัอย่างการใช้งาน 

เปิดโปรแกรม SCILAB แลว้พิมพค์ าสัง่ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

-->u = file('open', 'results.txt', 'unknown'); 

-->for t = 0:%pi/10:%pi 

-->fprintf(u, 'time = %6.3f value = %6.3f\n', t, cos(t)); 

-->end 

-->file('close', u); 
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จากนั้นทดลองเปิดไฟล์ results.txt จะไดผ้ลลพัธ์ดงัภาพ 

 

ค าสัง่ exec 

เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการโหลดฟังกช์ันต่างๆ เขา้มาประมวลผลรวมกบัโปรแกรม SCILABโดยมีลกัษณะ
ดงัน้ี 

 

โดยท่ีพารามิเตอร์ 

 path               เป็นช่ือและท่ีอยูข่องไฟล์ 

ตวัอยา่งการใชง้าน 

-->exec(' test.sci'); 

ค าสัง่ savematfile 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการบนัทึกขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบ binary หรือ ASCII ได ้โดยมีรูปแบบดงัน้ี 

 

 

exec(path) 

savematfile(‘filename’,’var1’,’var2’) 
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โดยท่ีพารามิเตอร์ 

o filename ช่ือและทีอยูข่องไฟล์ 
o var1…var2 เป็นตวัแปรท่ีจะเขียนลงในไฟล์ 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน 

savematfile(‘test.txt’, ‘ans’) 

ค าสัง่ xs2gif 
 เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการบนัทึกกราฟต่างๆ ท่ีวาดข้ึนเป็นไฟล์รูปภาพท่ีมีนามสกุล .gif  

รูปแบบการใชง้าน 

 
โดยท่ีพารามิเตอร์ 

o win_num คือ หนา้ต่างกราฟฟิกตั้งแต่ 0.....N 
o filen  คือ ช่ือไฟลท่ี์เราตอ้งการบนัทึก นามสกุลเป็น .gif 

ตวัอยา่งการใชง้าน 

 

 

 

xs2gif(win_num, filen) 

xs2gif(0,'00 l.gif) 
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Chapter 3 
การเขียนเวบ็ Applications ด้วย PHP ติดต่อกบั Scilab 

          ในบทน้ีเราจะน าองค์ความรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้นมาประยุกต์ใช้งานร่วมกบัโปรแกรม SCILAB เพ่ือ
ประมวลผลค าสั่งและฟังกช์ันทางคณิตศาสตร์ โดยจะเร่ิมจากหาค่า Log ฐาน 2 เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายเพราะไม่
ซบัซอ้นมากนกั ล าดบัขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมีดงัน้ี 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

1. สร้างไฟล ์HTML ข้ึนมาเพ่ือใช้ในการจดัการขอ้มูลท่ีจะส่งไปยงัไฟล์ PHP เพ่ือสร้างไฟล์สคลิปต์ของ
โปรแกรม SCILAB 

2. เขียนโปรแกรมประมาลผลไฟลส์คลิปต์ดว้ยค าสัง่ของ PHP ในการเรียกใชง้านโปรแกรมภายนอก 
3. เขียนโปรแกรม PHP ในการอ่านขอ้มูลจากแท็กไฟล์น ามาแสดงผลทางหนา้เวบ็เพจ  

แผนผงัระบบการท างาน (System Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

ฟอร์มรับคา่ Log2 

PHP รับคา่ Log2 สรา้ง

ไฟลส์คริปต ์

ประมวลผลไฟล์

สคริปต ์

สร้างเท็กไฟลผ์ลลพัธ ์

แสดงผลลพัธ ์

จบการท างาน 

1 
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          ในตวัอยา่งการหาค่า Log ฐาน 2 เราจะท าการสร้างฟอร์ม ฟอร์มน้ีจะอยูใ่นไฟล ์HTML จากนั้นส่งค่าไปยงั

ไฟล์ PHP ท่ีท าหนา้ท่ีในการสร้างไฟลส์คริปต์ ท่ีเป็นค าสัง่ของโปรแกรม SCILAB เพ่ือหาค่า Log 2 ซ่ึงใน

โปรแกรม SCILAB จะมีฟังกช์นั Log2(x) ดงันั้นเราจะรับค่าเป็นตวัเลขมาจากฟอร์มแลว้ท าการเขียนลงไปใน ตวั

แปร x 

นิยามลอการิทมึ 

ลอการิทึม เป็นการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นฟังกช์นัผกผนัของ ฟังกช์นัเอ็กซ์โพเนนเชียล 

(การใช ้ค่าคงตวั หรือ "ฐาน" เป็นเลขยกก  าลงั) ลอการิทึมของจ านวน x ท่ีมีฐาน b คือจ านวน x นัน่

คือ x = bn เขียนไดเ้ป็น  

 

ตวัอยา่งเช่น 

Log 2 (128) = 7 

เพราะว่า 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 128 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

1.1 เปิดโปรแกรม TextEditer จากนั้นพิมพโ์คด้ดงัน้ี  

 

รูปที่ 3.1 แสดงโคด้โปรแกรม 

logb (x) = n 

1. การสร้างฟอร์ม เพ่ือรับค่า Log 2 ส่งไปยงัไฟล ์PHP 
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อธิบายโปรแกรม 

            เน่ืองจากหนา้เวบ็เพจน้ีเป็นการสร้างฟอร์ม และเป็นค าสัง่ HTML ทั้งหมด 

บรรทัดท่ี 2-4   เป็นส่วนหัว (Header) ของหนา้เวบ็เพจและจะแสดงขอ้ความ Test Log 2 ท่ี Title Bar  

บรรทัดท่ี 5-11 เป็นส่วนของ Body ในส่วนของ Body นั้น กจ็ะสร้างฟอร์มดว้ย tag <form>…</form>  

1.2 ท าการ Save ไฟล์ ตั้งช่ือไฟล์ เป็น log2.html ไปไวท่ี้ไดเรกเทอร่ี C:\Appserv\www\scilab_php (ในท่ีน้ีจะ

สร้าง Folder ช่ือ scilab_php ส าหรับเก็บไฟลต์า่งๆท่ีเราสร้างข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นระเบียบและเขา้ใจไดง้่าย) 

1.3 ท าการเรียกดูหนา้เวบ็เพจท่ีสร้างข้ึน เปิด Browser พิมพ์ URL ดงัน้ี  

http://localhost/scilab_php/log2.php จะไดห้นา้เวบ็ดงัรูป 

 

 
รูปที่ 3.2 แสดงฟอร์มการกรอกขอ้มูล 
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         เม่ือเราสร้างฟอร์มในการรับขอ้มูลแลว้ เราตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ือง Server เพ่ือประมวลผลไฟล์ ซ่ึง

ฝ่ัง Server น้ีจะใช ้ PHP เป็นตวัรับขอ้มูลและสร้างไฟล์สคริปต์ นามสกุล .sce เพ่ือประมวลผลดว้ย 

โปรแกรม SCILAB แต่กอ่นท่ีจะสร้างไฟล์สคริปต์นั้น ตอ้งรู้กอ่นว่าค าสัง่มีอะไรบา้ง จากตวัอยา่งจะไดด้งัน้ี 

 

 
รูปที่ 3.3 แสดงค าสัง่ทั้งหมดของไฟล์สคริปต์ 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

2.1 เปิดโปรแกรม TextEditer จากนั้นพิมพโ์คด้ดงัน้ี  

 
รูปที่ 3.4 แสดงโคด้การสร้างไฟล์สคริปต์ 

อธิบายโปรแกรม 

 ในขั้นตอนน้ีจะเขียนโคด้เพ่ือรับค่าจากเพจ log2.html ท่ีส่งมา จากนั้นสร้างไฟล์เท็กข้ึนมาช่ือ test.sce  

น าค่าท่ีรับมาเขียนลงไฟล ์ 

บรรทัดท่ี 3-4  ก  าหนดตวัแปร $log2 เพ่ือเกบ็ค่าท่ีรับมาจากเพจ log2.html แลว้น าค่าท่ีไดไ้ปรวมกบัค าสัง่ท่ีจะ

เขียนลงในไฟลส์คริปต์ 

2. เขียนโปรแกรมประมวลผลไฟลส์คลิปต์ดว้ยค าสัง่ของ PHP 
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บรรทัดท่ี 7-8  สร้างไฟล์สคริปต์ test.sce ดว้ยค าสัง่ fopen() ระบุ mode ให้สามารถเขียนขอ้มูลลงไฟล์อยา่งเดียว  

ทดสอบการท างาน 

เม่ือเปิดโปรแกรม Browser ข้ึนมาแลว้เรียก URL http://localhost/scilab_php/log2.html จากนั้นทดลอง

กรอกตวัเลข 128 เขา้ไป เม่ือคลิกปุ่ม Submit แลว้ขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัไฟล ์log2.php จากนั้นกจ็ะสร้างไฟล์

สคริปต์ช่ือ test.sce ดงัรูปท่ี 3.5 และเม่ือเปิดไฟล ์test.sce ดว้ย NotePad จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 3.6  

 

รูปที่ 3.5 แสดงไฟล ์test.sce 

 

รูปที่ 3.6 แสดงการเปิดไฟล ์test.sce ดว้ยโปรแกรม NotePad 

2.2 เขียนโปรแกรมเพ่ือรันไฟล์สคริปต์และบนัทึกผลลพัธ์เป็นเท็กไฟล์ 

เม่ือเราทราบหลกัการสร้างไฟล์สคริปต์แลว้ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าไฟล์สคริปต์ท่ีไดไ้ปรันบน

โปรแกรม SCILAB จากนั้นกจ็ะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเท็กไฟล์  ซ่ึงในโปรแกรม SCILAB จะมีรูปแบบ

ดงัน้ี  

 

 savematfile('filename', 'var1', 'var2', ...)   

http://localhost/scilab_php/log2.html
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โดยท่ี 

   filename            คือ ช่ือและนามสกุลของไฟล์ 

                var1, var2…      คือ ตวัแปรท่ีตอ้งการบนัทึก 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

1. เปิดไฟล ์log2.php ข้ึนมาแกไ้ข จากนั้นเพ่ิมโคด้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 โคด้การประมวลผลไฟล์สคริปต์ 

อธิบายโปรแกรม 

 หลงัจากท่ีไดส้ร้างไฟล์สคริปต์เรียนร้อยแลว้ในหัวขอ้ท่ีผ่านมาในหัวขอ้น้ีกจ็ะเขียนโคด้โปรแกรมต่อ

จากเดิมเพราะไฟล์ PHP ทั้งหมดจะอยูใ่นไฟลเ์ดียวกนั 

บรรทัดท่ี 10 – 11  สร้างตวัแปร $path เกบ็ค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร PHP แบบ Predefinde Variables ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี 

PHP สร้างไวล่้วงหนา้เพ่ือให้ใชง้านได้สะดวก ซ่ึงตวัแปร $_SERVER[‚SystemRoot‛] จะเกบ็ค่าไดเร็กเทอรีท่ี

เกบ็ไฟลร์ะบบของระบบปฏิบติัการ ในท่ีน้ีคือ C:\Windows จากนั้นน าตวัแปร $path ไปก  าหนดรวมกบัค าสัง่ท่ี

ใชใ้นการประมวลผลไฟลส์คริปต์เกบ็ไวใ้นตวัแปร $com 
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ทดสอบโปรแกรม 

 ขั้นตอนการทดสอบให้ท าเหมือนการทดสอบกอ่นหนา้คือ เปิดโปรแกรม Browser แลว้เรียกไฟลท่ี์สร้าง

ข้ึนผ่านทาง Address Bar ซ่ึงในหัวขอ้ต่อๆไปกท็ าเช่นกนั หลงัจากท่ีรันโปรแกรมจะกจ็ะสร้างไฟล์ 001.txt 

ข้ึนมา ดงัรูปท่ี 3.8 และเม่ือเปิดดว้ยโปรแกรม NotePad จะไดด้งัรูปท่ี 3.9 

 

รูปที่ 3.8 แสดงไฟล ์001.txt 

 

รูปที่ 3.9 แสดงการเปิดไฟล ์001.txt 

 

 

 

 

 



คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 46 

 

 

         ขั้นตอนน้ีจะอยูไ่ฟล์เดียวกบัขั้นตอนการสร้างไฟล์สคริปต์และประมวลผลไฟล์สคริปต์ เม่ือ

ประมวลผลไฟล์สคริปต์แลว้ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นจะอยู่ในรูปแบบของเท็กไฟล ์(นามสกุล .txt) ดงันั้นใน

ขั้นตอนน้ีเราจะเขียนค าสัง่เพ่ือเปิดไฟลท่ี์ไดแ้ลว้ท าการอ่านไฟลไ์ปเร่ือยๆจนส้ินสุดท่ีบรรทดัสุดทา้ย

จากนั้นน าผลลพัธ์มาแสดงทางหนา้จอ 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

3.3 เปิดไฟล ์log2.php จากนั้นเพ่ิมโคด้ต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของไฟลเ์ดิมดงัน้ี 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10   แสดงโคด้โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อ่านขอ้มูลจากเท็กซ์ไฟล์น ามาแสดงผลทางหนา้เวบ็เพจ  
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รูปที่ 3.11 แสดงไฟล ์log2.php ท่ีสมบูรณ์ 

อธิบายโปรแกรม 

บรรทัดท่ี 15        ท าการเปิดไฟล์ 001.txt แบบอ่านอยา่งเดียว จากนั้นเกบ็ไวใ้นตวัแปร $file 

บรรทัดท่ี 16–18  อ่านไฟลไ์ปเร่ือยๆจนถึงจุดส้ินสุดของไฟล์ ดว้ยเง่ือนไข while ($data = fgets($file,1024)) 

หมายความว่า ถา้อ่านไฟล์ส าเร็จดว้ยฟังกช์นั fgets($file,1024) จะไดค่้าเป็น TRUE ดงันั้นเง่ือนไขในค าสัง่ while 

กเ็ป็นจริง จะท าแบบน้ีไปเร่ือยๆจนกว่าจะไดค่้าเป็น FALSE กจ็ะออกจาก Loop while 

บรรทัดท่ี 19        ค าสัง่ท่ีใช้ในการปิดไฟล์ 

การทดสอบการท างาน 

การท างานของโปรแกรมจะรับค่าตวัเลขทางแป้นพิมพ์ผ่านฟอร์มส่งไปให้ไฟล์ PHP ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์สร้าง

ไฟล์สริปต์แลว้อ่านไฟล์มาแสดงผล ดงันั้นในท่ีน้ีฟอร์มจะอยูท่ี่ไฟล ์log2.html การเรียกใชง้านจึงเรียกไฟล ์

log2.html ดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรม Browser แลว้พิมพ ์URL ในช่อง Address ดงัน้ี http://localhost/scilab_php/log2.html ดงั

รูปท่ี 3.12 

http://localhost/scilab_php/log2.html


คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 48 

 

 

รูปที่ 3.12 แสดงการทดสอบการท างาน 
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Chapter 4 

การประยุกต์ใช้งาน PHP เพื่อติดต่อกบั Scilab 

         ในบทน้ีจะเป็นการประยกุต์องค์ความรู้ทั้งหมดในบทท่ีผ่านมาเพ่ือใช้ในการสร้างโปรแกรมเพ่ือใช้ในการ

ค านวณทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ซ่ึงฟังกช์ันต่างๆของโปรแกรม SCILAB สามารถศึกษาได้จาก

คู่ มือภาษา  SCILAB ส าหรับผู้เ ร่ิมต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)  ห รือสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี เว็บไซต์ 

http://home.npru.ac.th/piya/webscilab ซ่ึงจะมีตวัอยา่งการใชง้าน การประยุกต์ใช้งานฟังกช์ัน การสร้างฟังกช์ัน

ข้ึนมาใชง้าน รวมถึงเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีใชใ้นการพฒันา และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SCILAB มาใช้งาน

ไดฟ้รีจากเวบ็ไซต์น้ี โดยผูอ่้านสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดพฒันาส่ือการเรียนการสอนหรือน าไปใช้

งานในทางคณิตศาสตร์ไดอี้กมากมาย ซ่ึงในบทน้ีมีตวัอยา่งการประยกุต์ใชง้านดงัน้ี 

1. การหา det ของเมทริกซ์ขนาด 2x2  

2. การหาค าตอบของสมการพหุนาม 

3. การวาดกราฟของสมการพหุนาม 

 

 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

1. สร้างฟอร์มส าหรับรับค่าเมทริกซ์ A ให้ออกแบบหนา้จอดงัรูปท่ี 4.1  

 
รูปที่ 4.1 หนา้จอการออกแบบ 

 

 

1. การหา det ของเมทริกซ์ขนาด 2x2  
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โคด้ของฟอร์ม 

 

อธิบายโปรแกรม 

ในส่วนของฟอร์มนั้น จะเป็นภาษา HTML ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเขียนเวบ็ไซต์  ในท่ีน้ีจะไม่อธิบายอยา่ง

ละเอียดแต่จะอธิบายในส่วนท่ีส าคญัๆ เท่านั้น จากโคด้จะไดห้นา้เวบ็เพจดงัรูปท่ี 4.1 

2. เขียนโคด้รับค่าจากฟอร์ม 

หลงัจากเขียนหนา้ฟอร์มไวเ้รียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไปน้ีจะเป็นการรับค่ามาเกบ็ไวใ้นตวัแปรเพ่ือเตียม

พร้อมในการใชง้านดงัน้ี 

 

3. สร้างไฟลส์คริปต์ 

ขั้นตอนน้ีจะน าค่าในตวัแปรมาเขียนลงไฟล์สคริปต์ โดยจะสร้างไฟล์สคริปต์ช่ือ matrix.sce ดงัน้ี 

 

บรรทัดท่ี 8  สร้างตวัแปร $data เกบ็ขอ้มูลท่ีจะเขียนลงไฟล ์ 

สร้างตวัแปรเก็บคา่สมาชิกของเมทริกซ์

แตล่ะตวั เป็น $d1 ,$d2 $d3, $d4  
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บรรทัดท่ี 11-12   สร้างและเปิดไฟลช่ื์อ matrix.sce เกบ็ไวใ้นตวัแปรไฟล ์แลว้เขียนลงไฟลด์ว้ยขอ้มูลท่ี

อยูใ่นตวัแปร $data  เม่ือรันโปรแกรมจะพบว่ามีโปรแกรมจะสร้างไฟล์ matrix.sce ข้ึนมา และเม่ือเปิดดู

จะไดด้งัรูปท่ี 4.2 

 

รูปที่ 4.2 แสดงการเปิดไฟล ์matrix.sce 

4. ประมวลผลไฟล์สคริปต์ดว้ยโปรแกรม SCILAB 

ขั้นตอนน้ีเราจะเขียนโปรแกรม PHP เพ่ือรันโปรแกรมภายนอก รูปแบบคือ  

exec(ช่ือไฟล์หรือไดเร็กเทอรี ) เพ่ิมโคด้โปรแกรมดงัน้ี 

 

บรรทัดท่ี 14      สร้างตวัแปร $path เกบ็ขอ้มูลไดเร็กเทอร่ีท่ีเกบ็ไฟลร์ะบบปฏิบติัการ  

บรรทัดท่ี 15      สร้างตวัแปร $com เกบ็ค าสัง่ท่ีใช้ในการประมวลผลไฟล์สคริปต์ โดยอา้งถึงไฟล ์

Scilex.exe ซ่ึงเป็นไฟลท่ี์ใช้ในการรันโปรแกรม SCILAB เพ่ือประมวลผลไฟล ์matrix.sce 

บรรทัดท่ี 17       เป็นค าสัง่ท่ีใชเ้รียกใชง้านโปรแกรมภายนอก ในท่ีน้ีจะเรียกโปรแกรม SCILAB ข้ึนมา 

5. น าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลไฟล์สคริปต์ไปแสดงผลยงัเวบ็บราวเซอร์ 

หลงัจากท่ีประมวลผลไฟล์สคริปต์แลว้นั้นจะได้เท็กซ์ไฟล์ผลลพัธ์ข้ึนมา ขั้นตอนน้ีเราจะใช้ PHP ใน

การเปิดไฟลเ์พ่ืออ่านผลลพัธ์และส่งไปแสดงยงัเวบ็บราวเซอร์ ให้เขียนโคด้เพ่ิมดงัน้ี  
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บรรทัดท่ี 19        เปิดไฟล ์matrix.txt แบบอ่านอยา่งเดียว แลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรไฟล์ 

บรรทัดท่ี 20        ท าการอ่านไฟลไ์ปเร่ือยๆ จนกว่าเง่ือนไข while จะมีค่าเป็นเท็จ (Flase) จะได้ค่า Flase 

กต่็อเม่ืออ่านไฟลไ์ปจนถึงจุดส้ินสุดของไฟล ์ (End Of  File)  

บรรทัดท่ี 21      แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอ่านไฟล ์โดยก  าหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นทศนิยม

ไม่เกนิ 7 ต าแหน่ง 

เสร็จจากขั้นตอนน้ีแลว้จะได้ไฟล์ PHP ท่ีสมบูรณ์เพ่ือท างานในฝ่ังเซิฟเวอร์ สรุปไฟล์ matrix.php ท่ี

สมบูรณ์จะไดด้งัน้ี 
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เม่ือไดไ้ฟลท่ี์สมบูรณ์แลว้ ให้ทดสอบการท างานเม่ือรันโปรแกรมแลว้จะได้ดังรูปท่ี 4.3     กรอกตัวเลข

สมาชิกของเมทริกซ์ A ลงไปในฟอร์ม      คลิกปุ่ม Submit จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4.4  

 

รูปที่ 4.3 ฟอร์มกรอกข้อมูล 

 

รูปที่ 4.4 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ 
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         ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการหาค าตอบของสมาการพหุนาม  เม่ือ y มีค่าเท่ากบั 0 เช่น 2x3+5x2-2 = 0 

ส าหรับค าตอบท่ีไดน้ั้นจะมีค าตอบเท่ากบัเลขช้ีก  าลงัตวัท่ีมากท่ีสุดของสมการพหุนาม  ซ่ึงในตวัอยา่งน้ี

จะให้แสดงสมาการท่ีเรากรอกลงไปในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย  

ตวัอย่างเช่น   2x3+5x2-2   

จากสมาการตวัอยา่ง ในโปรแกรม SCILAB จะไม่สามารถบันทึกขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบน้ีได ้แต่จะ

บนัทึกผลลพัธ์เป็นเท็กซ์ไฟล ์เช่น  -2+5\*x+2\*x^{3} ดงันั้นเราจึงตอ้งสร้างฟังกช์ัน เพ่ือท่ีจะแปลงค่าท่ี

ไดเ้ป็นรูปแบบท่ีเราอ่านไดง่้าย ดงัน้ี 

 

รูปที่ 4.5 แสดงฟังกช์นั pohtml ท่ีเราสร้างข้ึน 

 

 

2. การหาค าตอบของสมการพหุนาม 
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ฟังกช์ันท่ีสร้างข้ึนมานั้นจะบนัทึกไฟลเ์ป็นนามสกุล .sci  และเรียกใชง้านฟังกช์ันดว้ยค าสัง่ exec 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมดีงันี้ 

1. ออกแบบหนา้จอและสร้างฟอร์มรับค่าสมการพหุนามดงัรูปท่ี 4.6  

 
2. ให้ Save ไปไวท่ี้ C:\AppServ\www\scilab_php ตั้งช่ือไฟลเ์ป็น poly.hmtl 

3. เขียนโปรแกรม PHP เพ่ือจดัการกบัขอ้มูลท่ีรับมาจากฟอร์มซ่ึงจะแบ่ง โคด้ของโปรแกรมออกเป็น

ส่วนๆ คือ  

- ส่วนการรับค่าจากฟอร์ม 

- ส่วนของการสร้างไฟล์สคริปต์ และรันไฟล์สคริปต์ 

- ส่วนการแสดงผลลพัธ์ 

จากการแบ่งโคด้โปรแกรมเป็นส่วนๆสามารถเขียนโปรแกรมไดด้งัน้ี 

เขยีนโปรแกรมเพื่อรับค่าจากฟอร์ม 

 

บรรทัดท่ี 2  รับค่าดว้ยเมธอด POST จากฟอร์มช่ือ poly เกบ็ไวใ้นตวัแปร $y 

บรรทัดท่ี 4   เขียนค าสัง่ท่ีตอ้งการสร้างไฟลส์คริปต์เกบ็ไวใ้นตวัแปร $data  จากค าสัง่ดงักล่าวจะได้

ไฟล์สริปต์ท่ีมีรูปแบบค าสัง่ทั้งหมดดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปที่ 4.6 แสดงไฟล์สคิปต์ช่ือ poly.sce ท่ีจะใชใ้นการค านวณ 
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เขยีนโปรแกรมสร้างไฟล์สคริปต์และรันไฟล์สคริปต์ 

 

บรรทัดท่ี 6 สร้างไฟลส์ริปต์ช่ือ poly.sce แลว้เปิดไฟล์ จากนั้นเกบ็ไวใ้นตวัแปร $file 

บรรทัดท่ี 7 น าค่าท่ีเกบ็ไวใ้นตวัแปร $data มาเขียนลงไฟล์ poly.sce 

บรรทัดท่ี 9-10  สร้างตวัแปรเพ่ือเกบ็ค าสัง่ท่ีใช้ในการรันไฟลส์คริปต์ 

บรรทัดท่ี 12 เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการประมวลผลไฟล์ poly.sce 

เขยีนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ  

 

บรรทัดท่ี 14 เปิดไฟล ์fp.html ซ่ึงเป็นไฟลผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการรันไฟล์สริปต์เกบ็ไวใ้นตวัแปร $file 

บรรทัดท่ี 15-18 อ่านไฟลด์ว้ยฟังกช์นั fgets() แลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปร $data_y  จากนั้นใชฟั้งกช์นั trim() 

ในการตดัช่องว่างออกไป เม่ือตดัช่องว่าออกแลว้กต็ดัขอ้ความอีกคร้ังดว้ยฟังกช์นั explode() จากนั้นเกบ็

ไวใ้นตวัแปร $exp1 และ $exp2  จ าค่าท่ีเกบ็ไวใ้นตวัแปร $exp2 ไปเกบ็ไวใ้นตวัแปร $result[] ซ่ึงเป็น

ตวัแปรชนิด Array  
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บรรทัดท่ี 19-20 ให้แสดงขอ้ความ ‚สมาการท่ีรับมา คือ y =‛ ตามดว้ยขอ้มูลท่ีเกบ็อยู่ในตวัแปร 

$result[4] ล าดบัท่ี 4 ของตวัแปร Array แลว้ข้ึนบรรทดัใหม่ดว้ย แท๊ก <br> จากให้ให้แสดง ‚ ******‛ 

บรรทัดท่ี 22 แสดงขอ้ความ ‚ค่าของ x‛ 

บรรทัดท่ี 23 เปิดโปแกรมดว้ยฟังกช์นั fopen() เกบ็ไวใ้นตวัแปร $file1 

บรรทัดท่ี 24-29 ให้ตวัแปร $i มีค่าเร่ิมตน้เป็น 1 จากนั้นอ่านไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fgets() จากนั้นน าค่าท่ีได้

ไปแสดงผลทางหนา้จอในบรรทดัท่ี 27 โดยมีรูปแบบคือ ‚ค่าท่ี 1=,ค่าท่ี 2 =,…..ไปเร่ือยๆจนถึง

จุดส้ินสุดของไฟล‛์  

บรรทัดท่ี 30  ปิดไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fclose() 

เม่ือสร้างไฟล ์poly.php เสร็จแลว้ให้บนัทึกไฟลไ์ปท่ี C:\AppServ\www\scilab_php จากนั้นท าการทดสอบโดย

เรียกไฟล ์poly.html ข้ึนมาเพ่ือกรอกสมาการ 

ทดสอบโปรแกรม 

กรอกสมการ  5x2 + 2x2 -5 ซ่ึงในโปรแกรม SCILAB จะมีรูปแบบการกรอกข้อมูลเป็น  5*x^2+2*x^2-5 

 

รูปที่ 4.7 แสดงการกรอกสมการ 

 

 

เม่ือคลิกปุ่ม Submit จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี  4.8 
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รูปที่ 4.8 แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอ่านไฟล์ 
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                 ในตวัอยา่งน้ีนั้นเป็นการวาดกราฟของสมการพหุนามดงันั้นผลลพัธ์ท่ีได้นั้นจะแตกต่างจากตวัอยา่งท่ี

ผ่านมา เน่ืองจากจะไดผ้ลลพัธ์เป็นไฟลภ์าพ (.gif) โดยเราจะวาดกราฟดว้ยฟังกช์นั plot(x,y) และบนัทึกผลลพัธ์

ดว้ยฟังกช์นั xs2gif()  

         ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันนั้นปัจจุบนันิยมใช้เทคนิค Ajax เขา้มาช่วยในการท างานระหว่างเคร่ืองไคล์

เอนกบัเซริฟเวอร์ เพ่ือให้การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดนั้นท าไดง่้าย ดงันั้นในตวัอยา่งน้ีเราจะมาลองใช้ Ajax ใน

การท างานร่วมกบั PHP และ SCILAB  ซ่ึงการพฒันานั้น เราจะสร้างฟอร์มซ่ึงจะอยูใ่นเพจเดียวกนักบัเพจท่ีใช้ใน

การแสดงผล โดยจะใช้ Ajax เขา้มาช่วยในการส่งขอ้มูลจากฟอร์มแลว้น ากลบัมาแสดงผล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ออกแบบหนา้จอเพ่ือรับและแสดงผลกราฟดงัรูปท่ี 4.9 จากนั้น Save ช่ือ gra.html 

 

รูปที่ 4.9 แสดงฟอร์มกรอกข้อมูลเพ่ือวาดกราฟ 

 

 

 

 

 

 

3. การวาดกราฟของสมการพหุนาม 
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โคด้ของการออกแบบหนา้จอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 
<head> 
<title>ทดสอบ SCILAB BY Ajax & PHP</title> 
<style type="text/css"> 
.txt20b { 
 font-family: sans-serif; 
 font-size: 24px; 
 font-weight: bold; 
 color: #FF0000; 
} 
</style> 
</head> 
<body ><center> 
<table width="610" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFCC"> 
  <tr> 
 <td align="center" class="txt20b">Test SCILAB BY Ajax &amp; PHP </td> 
  </tr> 
  <tr> 
  <td><table width="610" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" bgcolor="#66FF99"> 
  <tr> 
        <td align="center"> 
คา่เร่ิมตน้ <input name="x1" type="text" id="x1" size="1"> 
คา่สะสม <input name="x2" type="text" id="x2" size="1"> 
คา่ส้ินสุด <input name="x3" type="text" id="x3" size="1"> 
</td>       
   </tr> 
      <tr> 
        <td align="center">สมการ&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  <input type="text" name="poly" id="poly"/>&nbsp;    
          <button id="btnGrap">ค านวณ</button> &nbsp;<button id="Clear">เคลียร์คา่</button></td> 
        </tr> 
      <tr> 
        <td align="center" class="txt20b">รูปกราฟ</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td><div id="result" align="center"></div> 
           </td> 
        </tr> 
    </table></td> 
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2. เขียนโปรแกรมดว้ย Ajax แทรกลงในเพจ gra.html โดยแทรกโคด้ต่อไปน้ีในส่วนของแท๊ก 

<head></head> 

 

บรรทัดท่ี 12  เปิดแท๊กสคริปต์ 

บรรทัดท่ี 13               ประกาศตวัแปร ajax ให้เป็นค่าว่าง 

บรรทัดท่ี 14-19 สร้าง Object HttpRequest แลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปร ajax 

บรรทัดท่ี 20 สร้างฟังกช์นั ajaxLoad() โดยรับค่าพารามิเตอร์ 4 ตวั คือ 

- method  ใชร้ับค่าเมธอดท่ีก  าหนด โดยจะก  าหนดเป็น POST หรือ GET 

- URL   ใชร้ับค่าช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการส่งค่าไปให้ 

- data  เกบ็ขอ้มูลท่ีจะส่งไปยงัไฟล ์PHP 

  </tr> 
  <tr> 
    <td></td> 
  </tr> 
</table> 
</center> 
</body> 
</html> 
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- displayId เกบ็ช่ือ Oject หรือ Attribute ท่ีตอ้งการให้แสดงผล  

บรรทัดท่ี 21 เรียกใชง้านเมธอด open และส่งพาราเมเตอร์ method และ url เขา้ไป 

บรรทัดท่ี 22 เรียกใชง้านเมธอด setRequestHeader แลว้ใส่ header เขา้ไป 

บรรทัดท่ี 25-26 เรียกใชง้านเมธอด onreadystatechange เพ่ือตรวจจบั Request ว่าส่ิงท่ีส่งใปนั้นถูกตอบ

กลบัมาหรือยงั โดยตรวจสอบดว้ย if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) ถา้เป็นจริงแสดงว่า

ขอ้มูลถูกส่งกลบัมาแลว้กจ็ะเรียกใชง้านฟังกช์ัน  ajaxCallback() ซ่ึงจะอธิบายในล าดบัต่อไป  

บรรทัดท่ี 27-30 ถา้เง่ือนไขเป็นเท็จหรือยงัไม่มีการตอบกลบัมาจะแสดงรูปนาฬิกาทรายและขอ้ความ 

"กรุณารอสักครู่..." 

บรรทัดท่ี 31  เรียกใชง้านเมธอด send แลว้ส่งพารามิเตอร์ ดว้ยตวัแปร data 

  

บรรทัดท่ี 34  สร้างฟังกช์นั ajaxCallback() เพ่ือก  าหนดค่าให้กบัอิลิเมนต์ ซ่ึงช่ืออิลิเมนต์นั้นถูกเกบ็

ไวใ้นตวัแปร displayId จากนั้นก  าหนดค่าให้กบัอิลิเมนต์ ดว้ยเมธอด responseText 

บรรทัดท่ี 39 สร้างฟังกช์นั sendData() 

บรรทัดท่ี 40 ประกาศตวัแปร URL เกบ็ช่ือและท่ีอยูข่องไฟล ์ gra.php 

บรรทัดท่ี 41 ก  าหนดค่าท่ีไดจ้ากฟังกช์นั Math.random() ให้กบั URL 

บรรทัดท่ี 42 รับค่าจากอิลิเมนต์ช่ือ x1 จากนั้นก  าหนดให้กบัตวัแปร x1 

บรรทัดท่ี 43 รับค่าจากอิลิเมนต์ช่ือ x2 จากนั้นก  าหนดให้กบัตวัแปร x2 

บรรทัดท่ี 44 รับค่าจากอิลิเมนต์ช่ือ x3 จากนั้นก  าหนดให้กบัตวัแปร x3 

บรรทัดท่ี 45 รับค่าจากอิลิเมนต์ช่ือ poly จากนั้นก  าหนดให้กบัตวัแปร poly 



คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 63 

 

บรรทัดท่ี 46  น าค่าจากตวัแปรแต่ละตวัท่ีรับมาจากอิลิเมนต์เกบ็ไวใ้นตวัแปร data 

บรรทัดท่ี 47 เรียกใช้ฟังกช์ัน ajaxLoad() แลว้ก  าหนดพารามิเตอร์ 

3. เพ่ิมอีเวนต์ (Event) เพ่ือก  าหนดเหตุการณ์ต่างๆให้กบัอิลิเมนต์โดยก  าหนดเหตุการณ์เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ม 

‚ค านวณ‛  ก  าหนดดงัน้ี  

 

 

4. สร้างไฟล ์PHP เพ่ือประมวลผลขอ้มูลท่ีถูกส่งมาโดย Ajax และควบคุมการท างานของโปรแกรม 

SCILAB ดงัน้ี 

   

บรรทัดท่ี 2-5 รับขอ้มูลท่ีส่งมาผ่าน URL เกบ็ไวใ้นตวัแปร $x1,$x2,$x3,$plot ตามล าดบั 

บรรทัดท่ี 7  ตรวจสอบค่าท่ีเกบ็ไวใ้นตวัแปร $plot ถา้มีช่องว่าให้แทนดว้ยเคร่ืองหมาย ‚+‛ (ค่าท่ีส่ง

มานั้นเป็นสมการ อาจมีเคร่ืองหมายบวกซ่ึงเม่ือส่งผ่าน URL แลว้นั้นเคร่ืองหมายบวกจะถือว่าเป็นช่อง

ว่า 1 ช่อง) 

บรรทัดท่ี 9 สร้างค าสัง่ท่ีใชใ้นการสร้างไฟล์สคริปต์เกบ็ไวใ้นตวัแปร $data 

บรรทัดท่ี 11-12 สร้างไฟลส์คริปต์ gar.sce จากนั้นเปิดไฟลเ์กบ็ไวใ้นตวัแปร $file แลว้น าตวัแปร $file 

ไปเขียนดว้ยขอ้มูลท่ีอยู่ในตวัแปร $data ดว้ยฟังกช์นั fwrite() 

บรรทัดท่ี 14-15 สร้างค าสัง่เพ่ือใช้ในการรันไฟล์สคริปต์ เกบ็ไวใ้นตวัแปร $com 

<button id="btnGrap" onClick="sendData()">ค านวณ</button> 
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บรรทัดท่ี 17 เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการรันไฟล์สคริปต์ 

บรรทัดท่ี 19-20 แสดงผลลพัธ์ไฟลรู์ปภาพ test.gif  จากนั้นปิดไฟลด์ว้ยฟังกช์ัน fcolse() 

5. สร้างฟังกช์นั Clear() เพ่ือเคลียร์ขอ้มูลในเพจ gra.html 

ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างฟังกช์ันเพ่ือควบคุมการกรอกข้อมูลเม่ือกรอกข้อมูลไปแลว้นั้นข้อมูลจะคา้งอยูท่ี่

ฟอร์มกรอกขอ้มูล (Textfield) เพ่ือความสะดวกในการกรอกขอ้มูลคร้ังต่อไป ให้คลิกปุ่ม Clear แลว้

ขอ้มูลจะถูกลา้งออกไป เราจะสร้างฟังกช์ันไวใ้นส่วน head โคด้มีดงัน้ี 

 

บรรทัดท่ี 50  สร้างฟังกช์นัช่ือ Clear 

บรรทัดท่ี 51-54 ก  าหนดให้อิลิเมนต์ x1,x2,x3 และ poly เป็นค่าว่าง 

บรรทัดท่ี 55  ก  าหนดให้อิลิเมนต์ result แสดงค าว่า ‚ยงัไม่มีขอ้มูล‛ เป็นตวัอกัษรสีแดง ขนาด 2 px 

6. เรียกใชง้านฟังกช์ัน Clear() ดว้ยการเพ่ิม Even เม่ือมีการคลิกปุ่ม Clear ดงัน้ี 

 

7. สร้างฟังกช์นัตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการกรอกขอ้มูล 

ขั้นตอนน้ีจะช่วยให้การท างานของโปรแกรมท าไดโ้ดยไม่เกดิ ERROR เพราะเราจะตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการกรอกขอ้มูลกอ่นส่งในทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์โดยการก  าหนดอีเวนต์ onkeyup ให้กบัอิลิเมนต์ 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลลงไปในฟอร์มรับขอ้มูล จะท าให้ฟังกช์นัท่ีเราสร้างข้ึนมาท างาน โคด้ของฟังกช์ันมี

ดงัน้ี 

<button id="Clear" onClick="Clear()">เคลียร์ค่า</button> 
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อธิบายโปรแกรม 

บรรทัดท่ี 58 เป็นการสร้างฟังกช์นั IsNumeric() โดยรับค่าพารามิเตอร์เขา้มา 2 ตวั คือ ตวัแปร sText 

และตวัแปร obj   

- sText  ใชเ้กบ็ค่าของขอ้มูลท่ีส่งมาจากอิลิเมนต์  

- obj  ใชเ้กบ็ช่ืออิลิเมนต์ 

บรรทัดท่ี 60  ประกาศตวัแปร ValidChars เกบ็ข้อมูล 0-9 และ จุด(.) 

บรรทัดท่ี 61-62 ปรกาศตวัแปร IsNumber ให้เป็นค่า True และประกาศตวัแปร Char 

บรรทัดท่ี 63 ให้วนลูปตั้งแต่ตวัแปร i มีค่าเป็น 0 จนถึง ค่าท่ีไดจ้ากการนบัตวัอกัษรในอิลิเมนต์ และ

ตวัแปร IsNumber มีค่าเป็นจริง (True) 

บรรทัดท่ี 65 ดึงตวัอกัษรล าดบัท่ี i เกบ็ไวใ้นตวัแปร Char 

บรรทัดท่ี 66-69 ตรวจสอบตวัแปร Char ว่าเท่ากบั -1 หรือไม่ ถา้ไช่ ถา้ใช้กก็  าหนดค่าตวัแปร IsNumber 

เท่ากบั False 

บรรทัดท่ี 70  จบลูป For 

บรรทัดท่ี 71 -74 ตรวจสอบตวัแปร IsNumber ว่าเท่ากบั False หรือไม่ ถา้ไช่ให้แสดงขอ้ความ ‚กรอก

เฉพราะตวัเลขเท่านั้น‛ จากนั้นตดัตวัอกัษรท่ีอยู่ในอิลิเมนต์นั้นท้ิงไปหน่ึงต าแหน่ง  

บรรทัดท่ี 75  จบฟังกช์นั 

8. การเรียนใชง้านฟังกช์นั IsNumeric() ท าไดโ้ดยการก  าหนด Even ให้กบัอิลิเมนต์ TextFiled ท่ีตอ้งการ

ตรวจสอบในท่ีน้ีเราจะตรวจสอบอิลิเมนต์ท่ีช่ือ x1,x2,x3 ดงัน้ี 



คู่มอืการเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อ SCILAB | ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ | นายวิโรจน์ แก้วเรือง 66 

 

 

 

ทดสอบการท างานของโปรแกรม 

การทดสอบการท างานของโปรแกรมท าดงัน้ี 

1. เปิดโปรกแกรม Browser ในช่อง URL พิมพ์ http://localhost/scilab_php/gra.html 

 

รูปที่ 4.10 แสดงการรันไฟล ์gra.html 

2. กรอกขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ = 5 ค่าสะสม = 2 ค่าส้ินสุด = 50 และสมการ 2x3 + 4x2 – 5 ซ่ึงในการกรอกสมการ

นั้นเราจะกรอกในตามรูปแบบของโปรแกรม SCILAB คือ 2x3 + 4x2 – 5 จะได ้2*x^3+4*x^2-5 

 
รูปที่ 4.11 แสดงการกรอกขอ้มูลสมการ 

 

 

 

 

<input name="x1" type="text" id="x1" size="1" onKeyUp="IsNumeric(this.value,this)"> 

http://localhost/scilab_php/gra.html
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3. เม่ือคลิกปุ่ม ค านวณ จะไดก้ราฟดงัรูปท่ี 4.12 

 
รูปที่ 4.12 แสดงกราฟของสมการ 2x3 + 4x2 – 5 

 

4. คลิกปุ่ม เคลียร์ค่า ขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่กจ็ะหายไปดงัรูปท่ี 4.13 

 
รูปที่ 4.13 แสดงหนา้จอเม่ือมีการคลิกปุ่ม เคลียร์ค่า 
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5. ทดสอบฟังกช์นัการตรวจสอบขอ้มูลโดยกรอกตวัอกัษรลงในช่อง ค่าเร่ิมตน้ ค่าสะสม และค่าส้ินสุด ดงั

รูปท่ี 4.14 

 
รูปที่ 4.14 แสดงการตรวจสอบขอ้มูล 
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